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Το Κολλέγιο Αθηνών με μια ματιά Αποστολή του Κολλεγίου Αθηνών (ΕΕΙ) είναι να 

λειτουργήσει ως φάρος εκπαίδευσης στην 

Ελληνική κοινωνία, διαμορφώνοντας υπεύθυνους 

πολίτες του κόσμου και μελλοντικούς ηγέτες, με 

βάση την Ελληνική πνευματική κληρονομιά και 

τις φιλελεύθερες αξίες της Αμερικής και της 

Ευρώπης. Στοχεύουμε στην ουσιαστική παιδεία, 

παρέχοντας σε κάθε άτομο την ευκαιρία να 

αξιοποιήσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του και 

να πραγματώσει τα προσωπικά του οράματα. 

Φιλοδοξούμε επίσης να καλλιεργήσουμε σε κάθε 

μαθητή τις έννοιες του αυτοσεβασμού και 

του σεβασμού των άλλων, να αναπτύξουμε 

το αίσθημα του καθήκοντος προς την κοινωνία 

και να συμβάλουμε στην ανάπτυξη ύψιστων 

ηθικών αρχών. Επιδίωξή μας είναι οι απόφοιτοι 

του Κολλεγίου, μέσω της ακαδημαϊκής αριστείας 

και της κριτικής σκέψης, να διακρίνονται από 

δημιουργικότητα, διάθεση συνεργασίας και 

διερευνητικό πνεύμα.

* Για λόγους απλούστευσης του κειμένου, στο έντυπο 

αυτό, οι λέξεις «μαθητής» και «μαθητές» σημαίνει 

«μαθητής και μαθήτρια» και «μαθητές και μαθήτριες» 

αντίστοιχα. Επίσης, «δωρητής» και «δωρητές» σημαίνει 

«δωρητής και δωρήτρια» και «δωρητές και δωρήτριες».

Το Κολλέγιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1925 από φωτισμένους 

Έλληνες με πρωτεργάτες τον Εμμανουήλ Μπενάκη και τον 

Στέφανο Δέλτα και με την υποστήριξη Αμερικανών 

φιλελλήνων. Ανήκει στο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα (ΕΕΙ), Σωματείο μη κερδοσκοπικό.

Επί έναν σχεδόν αιώνα λειτουργεί ως φάρος και κέντρο 

αριστείας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

ενσωματώνοντας βέλτιστες παιδαγωγικές πρακτικές από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό, εμπλουτίζοντας την με ποικίλο 

πρόγραμμα εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων και δράσεων 

κοινωνικής προσφοράς.

Το Κολλέγιο Αθηνών παρέχει εκπαίδευση σε 4.804 μαθητές* σε 

ισότιμη αναλογία μεταξύ των δύο φύλων.

Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΕΕΙ), διοικείται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο (Board of Directors) στην Αθήνα, που 

συνεργάζεται με το Συμβούλιο των Επιτρόπων στη Νέα Υόρκη (Board 

of Trustees of Athens College in Greece) για την προαγωγή των σκοπών 

του. Τα μέλη των δύο Συμβουλίων είναι διακεκριμένοι επαγγελματίες 

που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, πολλοί από τους 

οποίους είναι και απόφοιτοι του Σχολείου.



«Είμαι ιδιαίτερα 

ευγνώμων και 

υπερήφανη που φοιτώ 

σε αυτό το Σχολείο. 

Βασιζόμαστε σε εσάς 

να στηρίξετε το 

Πρόγραμμα Οικονομικής 

Ενίσχυσης ώστε 

περισσότερα παιδιά να 

έχουν αυτή την 

ευκαιρία.»

Μαθήτρια Λυκείου

Προκλήσεις & Προτεραιότητες

Το Κολλέγιο Αθηνών είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Όλα τα 

έσοδα επανεπενδύονται για να υπηρετήσουν το όραμα των ιδρυτών 

του και την αποστολή του. Η καθημερινή λειτουργία του Σχολείου 

εξασφαλίζεται από τα δίδακτρα, το endowment καθώς και δωρεές των 

μελών της ευρύτερης Κολλεγιακής κοινότητας (αποφοίτων, γονέων, 

γονέων αποφοίτων, επιχειρήσεων, οργανισμών και φίλων).

Η πρόκληση για εμάς σήμερα είναι να διατηρήσουμε τα δίδακτρα 

προσιτά, να στηρίξουμε τις οικογένειες μαθητών μας που 

αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, να ανταποκριθούμε στην 

αβεβαιότητα της οικονομίας, να διαφοροποιήσουμε και να αυξήσουμε 

τη ροή των εσόδων συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής στήριξης 

μέσω δωρεών. Ταυτόχρονα, πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τις 

απαραίτητες επενδύσεις στα εκπαιδευτικά προγράμματά μας για τη 

διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητάς τους.

Μακροπρόθεσμα, η στρατηγική μας προτεραιότητα είναι το 

λειτουργικό πλεόνασμα να ενισχύει το αποθεματικό και το endowment, 

εξασφαλίζοντας την οικονομική σταθερότητα του οργανισμού.

Γιατί να στηρίξετε το Κολλέγιο Αθηνών



Η στήριξή σας βοηθά το Σχολείο να: 
• εφαρμόζει καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές συνδυάζοντας 

απαιτητικά ακαδημαϊκά προγράμματα με εξωσχολικές 

δραστηριότητες και κοινωνικές δράσεις που καλλιεργούν τις 

δεξιότητες του 21ου αιώνα.

• προσελκύει εκπαιδευτικούς με εξαιρετικά προσόντα, 

εμπνευσμένους και ταλαντούχους -συμπεριλαμβανομένων των 

Fulbright Fellows- και να τους ενδυναμώνει με συνεχείς ευκαιρίες 

επαγγελματικής ανάπτυξης, που τους κρατούν στην 

πρωτοπορία της εκπαίδευσης.

• επιτυγχάνει τη βιώσιμη διατήρηση και ανάπτυξη του φυσικού 

χώρου και των ιστορικών μας εγκαταστάσεων και προσφέρει 

τεχνολογίες αιχμής, που προάγουν τη μαθησιακή διαδικασία.

• αξιοποιεί την υποστήριξη άλλων ιδρυμάτων και δωρητών από 

όλον τον κόσμο αναπτύσσοντας συνέργειες με πανεπιστήμια, 

ιδρύματα, επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς που ενισχύουν 

την προστιθέμενη αξία του Σχολείου, την ανταγωνιστικότητά 

του και τη διεθνή του παρουσία. 

Η υποστήριξή σας 

διαφυλάσσει τα 

ιδιαίτερα στοιχεία που 

συνθέτουν τη 

μοναδική Κολλεγιακή 

εμπειρία, ενδυναμώνει 

τους μαθητές μας και 

βοηθά το Σχολείο να 

συνεχίσει να 

πρωτοπορεί στην 

εκπαίδευση. 

Γιατί να στηρίξετε το Κολλέγιο Αθηνών



Γιατί να στηρίξετε το Κολλέγιο Αθηνών

Η στήριξή σας βοηθά το Σχολείο: 
• Τελευταίο και πιο σημαντικό, να διασφαλίζει ότι οι 

καλύτεροι και πιο λαμπροί μαθητές από όλες τις 

κοινωνικές ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να φοιτούν 

στο Κολλέγιο, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα των 

οικογενειών τους να καλύψουν τα δίδακτρα και ότι 

κανένας άξιος μαθητής δεν θα πρέπει να εγκαταλείψει 

το Σχολείο λόγω απρόβλεπτων οικονομικών δυσκολιών.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να 

προσφέρει κανείς. Ένας από 

αυτούς είναι για να 

ανταποδώσουμε όσα πήραμε, 

και ιδιαίτερα μέσω της 

γενναιόδωρης υποστήριξης

άλλων, που δημιούργησαν 

αυτές τις ευκαιρίες για εμάς… 

Είναι σημαντικό να μην

υποθέτουμε πως μεγάλοι 

οργανισμοί, όπως το Κολλέγιο, 

θα είναι πάντα σε θέση να 

εξασφαλίζουν τη συνέχειά 

τους…. Είναι σημαντικό η 

ιδιωτική στήριξη να γίνει πιο 

έντονη.»

Νίκος Μονογυιός ‘68
Δωρητής & Υπότροφος



Το Πρόγραμμα Υποτροφιών Διαδικασία

Κριτήρια αξιολόγησης:

• Ετήσιο εισόδημα (φορολογικά στοιχεία των 

τριών τελευταίων ετών) 

• Γενικότερη οικονομική κατάσταση της 

οικογένειας  

• Ακίνητη περιουσία

• Επιπρόσθετα οικογενειακά στοιχεία

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για ένα 

ακαδημαϊκό έτος. Η διαδικασία υποβολής 

αίτησης επαναλαμβάνεται ετησίως. Η 

Επιτροπή Υποτροφιών εξετάζει τις αιτήσεις και 

αποφασίζει για το ποσοστό της οικονομικής 

ενίσχυσης, βάσει των δικαιολογητικών που 

προσκομίζονται από τους γονείς του μαθητή. 

Η Επιτροπή αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς 

και μέλη της Διοίκησης του Σχολείου διατηρεί 

το δικαίωμα να πραγματοποιήσει επίσκεψη 

στο σπίτι ή στην επιχείρηση των γονέων, με τη 

συναίνεση των αιτούμενων υποτροφία. 

Ιστορικό

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών / Οικονομικής Ενίσχυσης 

αποτελεί –από το ξεκίνημα του Κολλεγίου– ακρογωνιαίο 

λίθο της παιδαγωγικής - κοινωνικής φιλοσοφίας του και 

θεμελιώδες στοιχείο της ξεχωριστής «φυσιογνωμίας» του. 

Ιδρυτές και πρώτοι δωρητές του Προγράμματος 

Υποτροφιών ήταν ο Στέφανος και η Πηνελόπη Δέλτα, ενώ 

το μέχρι σήμερα ισχύον σύστημα λειτουργίας του 

αναμορφώθηκε από τον Όμηρο Ντέιβις, ο οποίος ήταν 

επί 30 και πλέον χρόνια Διευθυντής/President του 

Κολλεγίου.

Σκοπός του Προγράμματος αυτού –μοναδικού στην 

Ελλάδα κατά τον χαρακτήρα και την έκτασή του– ήταν 

και είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε παιδιά, οι 

οικογένειες των οποίων έχουν περιορισμένες οικονομικές 

δυνατότητες ή αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα, να σπουδάζουν στο Κολλέγιο. 



«Η επένδυση στην εκπαίδευση 

αποδίδει τον καλύτερο τόκο.» 

Βενιαμίν Φραγκλίνος



Το Πρόγραμμα Υποτροφιών

2017-2018 2018-2019 2019-2020*

Αριθμός αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση 906 798 679

Αριθμός μαθητών που έλαβαν οικονομική ενίσχυση 838 621 555

Ποσοστό αιτούντων που έλαβαν οικονομική 

ενίσχυση 
92% 78% 82%

Συνολικό ποσό που διατέθηκε 

για το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης
€ 4.106.732 € 2.959.294 € 2.465.982

* Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν Υποτροφίες Αριστείας & Οικονομικής Ανάγκης καθώς και την έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση λόγω της πανδημίας που έλαβαν 516 επιπλέον μαθητές.

Στοιχεία Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης



Αντίκτυπος Προγράμματος

Υπότροφοι 

Προγράμματος

• Προάγουν ενεργά την 

κοινωνική ενσωμάτωση και 

δημιουργούν φιλίες ζωής.

• Ανακαλύπτουν τα ταλέντα 

τους και αναπτύσσουν τις 

δεξιότητες και τη 

δημιουργική σκέψη τους.

• Μεταφέρουν τα οφέλη που 

έλαβαν και τις δεξιότητες 

που ανέπτυξαν στην 

ευρύτερη κοινότητα.

• Γίνονται πρεσβευτές του 

προγράμματος.

Mαθητές

Κολλεγίου Αθηνών 

• Αναπτύσσουν ενσυναίσθηση, 

σέβονται και κατανοούν 

καλύτερα τις προκλήσεις της 

ζωής και τα παιδιά που 

αντιμετωπίζουν δυσμενείς 

εμπειρίες (αποκτούν νοοτροπία 

αποδοχής της 

διαφορετικότητας και 

κοινωνικής ενσωμάτωσης).

• Μαθαίνουν να εκτιμούν 

περισσότερο, να είναι 

ευγνώμονες και αισιόδοξοι.

• Εξελίσσουν τον χαρακτήρα 

τους, γίνονται «πολίτες του 

κόσμου» και αναπτύσσουν 

νοοτροπία προσφοράς στο 

κοινωνικό σύνολο.

Αποτελεί πεποίθησή μας 

ότι η διαμόρφωση 

μιας ποικιλόμορφης 

μαθητικής κοινότητας 

διευρύνει τους 

ορίζοντες των μαθητών, 

τους δίνει την ευκαιρία 

να αναθεωρήσουν 

τις παραδοχές τους 

και να δημιουργήσουν 

γέφυρες επικοινωνίας 

με άλλα πολιτισμικά 

περιβάλλοντα.



Αντίκτυπος Προγράμματος

Κολλέγιο Αθηνών

• Διαχέει το πνεύμα της αποστολής του και λειτουργεί 

ως φάρος ελπίδας.

• Συμβάλλει σημαντικά στην προαγωγή της 

διαφορετικότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης 

μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που 

εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση 

και καλλιεργούν δεξιότητες που θα διαμορφώσουν 

τους ηγέτες του μέλλοντος.

• Δίνει το παράδειγμα στην ευρύτερη Κολλεγιακή

οικογένεια και ενθαρρύνει την κουλτούρα της 

προσφοράς και της συμμετοχής στα κοινά.

«Κάποιος που έχει επιτύχει 

στη ζωή, που του δόθηκαν 

ευκαιρίες, πρέπει να 

ανταποδίδει και να 

μεταλαμπαδεύει το πνεύμα 

της προσφοράς ως τρόπο 

ζωής πρωτίστως στην 

οικογένειά του και ύστερα 

στην ευρύτερη κοινωνία. 

Θεωρώ ότι το Κολλέγιο 

παραμένει το καλύτερο - με 

διαφορά - εκπαιδευτικό 

ίδρυμα στην Ελλάδα, ανοικτό 

στη διαφορετικότητα και με 

παράδοση στην προσφορά.»

Ανώνυμος ’77 
Γονέας αποφοίτων & Δωρητής



Αντίκτυπος Προγράμματος

Δωρητής

• Γίνεται πρεσβευτής ίσων ευκαιριών.

• Υποστηρίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες 

του Κολλεγίου εν όψει του εορτασμού 

των 100 ετών από την ίδρυσή του, το 2025.

• Συμβάλλει στη διαμόρφωση μελλοντικών ηγετών, με 

σφαιρική μόρφωση, για τους οποίους ο ίδιος καθώς 

και όλη η Κολλεγιακή οικογένεια θα είναι υπερήφανοι.

«Στο τέλος της ημέρας, 

η συνειδητοποίηση ότι έχεις 

κάνει τη διαφορά στη ζωή έστω 

και ενός παιδιού είναι ένα 

απίστευτο συναίσθημα, που σε 

κάνει πιο ταπεινό.»

Γιώργος Κωνσταντέλλης
Γονέας & Δωρητής

«Το Πρόγραμμα Οικονομικής 

Ενίσχυσης δεν είναι παρά οι 

άνθρωποι της Κολλεγιακής 

Κοινότητας, που στηρίζουν τους 

υποτρόφους μας.»

Γιολένα Εξάρχου ’04
Απόφοιτος Νομικής Σχολής Αθηνών

Υπότροφος



Τρόποι Στήριξης – Επένδυση στην Εκπαίδευση 

Ι. Ονομαστικές Υποτροφίες

Ονομαστική πλήρης (100%) υποτροφία για έναν μαθητή 6 έτη €12.000*/Y (€72.000)

Ονομαστική μερική (50%) υποτροφία για έναν μαθητή 6 έτη €6.000*/Y (€36.000)

Ονομαστική πλήρης (100%) υποτροφία για έναν μαθητή 3 έτη €12.000*/Y (€36.000)

Ονομαστική μερική (50%) υποτροφία για έναν μαθητή 3 έτη €6.000*/Y (€18.000)

Ονομαστική πλήρης (100%) υποτροφία για IB 2 έτη €14.000*/Y (€28.000)

Ονομαστική μερική (50%) υποτροφία για IB 2 έτη €7.000*/Y (€14.000)

Στην περίπτωση εναπομείναντος ποσού, αυτό θα μεταφέρεται κάθε χρόνο. Κατόπιν της αποφοίτησης του μαθητή, 

το ποσό μεταφέρεται στο γενικό Πρόγραμμα Υποτροφιών.

* συμπεριλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς



Τρόποι Στήριξης – Επένδυση 
στην Εκπαίδευση 

ΙΙ. Δωρεές στο πλαίσιο Υφιστάμενων  

Ονομαστικών Υποτροφιών  

Υποτροφίες εις μνήμην / προς τιμήν €12.000*

Δωρεές στο πλαίσιο υφιστάμενων υποτροφιών που ιδρύθηκαν 

είτε από το Κολλέγιο Αθηνών -από ιδία κεφάλαια- είτε 

εις μνήμην / προς τιμήν κάποιου προσώπου από δωρητές. 

* συμπεριλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς

ΙΙΙ. Endowed Funds

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με το Development Office.

«Θα πω απλά ότι εκείνη τη 

στιγμή [που 

πληροφορήθηκα ότι έλαβα 

πλήρη υποτροφία] 

συνειδητοποίησα, σε τόσο 

μικρή ηλικία, ότι είχα 

πλέον το μέλλον μου στα 

χέρια μου και ότι μου είχε 

προσφερθεί μια μοναδική 

ευκαιρία ζωής.»

Κωνσταντίνος Τάκο ’14
Απόφοιτος Worcester Polytechnic 

Institute Μασαχουσέτης Η.Π.Α.

Υπότροφος - Κάτοχος Υποτροφίας 

Ιωάννη Μουράτογλου x71



Αναδοχή Υποτροφίας

Δέσμευση – Σύμφωνο Συνεργασίας 

Ο δωρητής δεσμεύεται να στηρίξει τον μαθητή, 

υπογράφοντας ένα Σύμφωνο Συνεργασίας το οποίο αναφέρει 

τα χαρακτηριστικά του Προγράμματος Οικονομικής 

Ενίσχυσης, τις υποχρεώσεις του δωρητή, του Σχολείου και του 

υποτρόφου. Επίσης, το Σύμφωνο αναφέρει τις προϋποθέσεις 

χορήγησης της υποτροφίας, την αναγνώριση του δωρητή, τον 

μηχανισμό συστηματικής ενημέρωσής του καθώς και τους 

οικονομικούς όρους της συνεργασίας. 

Ομάδα Διαχείρισης

Η Διευθύντρια του Προγράμματος 

Οικονομικής Ενίσχυσης επιβλέπει την 

εφαρμογή του Προγράμματος.

Η Executive Director του Development

είναι υπεύθυνη για τους όρους και την 

επικοινωνία με τον δωρητή.

Στην περίπτωση Endowment στις 

Η.Π.Α., η Επιτροπή Οικονομικών του 

Συμβουλίου των Επιτρόπων σε 

συνεργασία με τους Επενδυτικούς 

Συμβούλους διαχειρίζονται τους 

πόρους.

Ενημέρωση

Το Κολλέγιο ενημερώνει τον δωρητή δύο φορές τον χρόνο 

(Δεκέμβριο & Ιούνιο) για την πρόοδο του υποτρόφου. Ο 

δωρητής ενημερώνεται για δραστηριότητες, εργασίες, 

επιτυχίες και προκλήσεις του μαθητή καθώς και 

φωτογραφίες ή καταθέσεις εμπειριών του (σύμφωνα με τις 

διαδικασίες προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατόπιν 

σχετικής έγκρισης των γονέων).



Αναδοχή Υποτροφίας

Ονομασία

O δωρητής μπορεί να επιλέξει 

να στηρίξει μία υποτροφία εις 

μνήμην ή προς τιμήν κάποιου 

αγαπημένου προσώπου.

Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 

μπορούν να στηρίξουν μία 

υποτροφία στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Κοινωνικής 

Υπευθυνότητας.

Αναγνώριση 
Αναγνωρίζουμε τη 

συνεισφορά των δωρητών 

μας στην ετήσια Έκθεση 

Δωρεών μας σε Giving 

Societies και στην ιστοσελίδα 

μας.

Giving Societies

Emmanuel Benakis Society (100.000 € και άνω)

Stephanos & Penelope Delta Society (50.000 € - 99.999 €)

Homer Davis Society (20.000 € - 49.999 €)

Partners in Education (10.000 € - 19.999 €)

Patrons (2.500 € - 9.999 €)

Donors (1.000 € - 2.499 €)

Supporters (500 € - 999 €)

Friends (250 € - 499 €)

Contributors (1 € - 249 €) Δεν γίνεται ονομαστική αναφορά.



Σας ευχαριστούμε 

εκ των προτέρων 

για τη στήριξή σας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Development Office

Ελλάδα T: +30 210 6798217

Η.Π.Α. Τ: +1 212 697 7071

E: development@athenscollege.edu.gr

mailto:development@athenscollege.edu.gr


Στηριζόμαστε σε 

εσάς, για να 

διατηρήσουμε 

την παράδοση 

προσφοράς 

του Κολλεγίου 

ζωντανή!


