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Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2017 

Αρ.πρωτ. 57/18.07.2017 

 
Στήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών της 

Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 
από την Bayer Ελλάς 

 
 
Να συνεισφέρει έμπρακτα στο Πρόγραμμα Υποτροφιών της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, αποφάσισε η μεγάλη βιομηχανία 
στο χώρο της Υγείας και της Γεωργίας, Bayer Ελλάς. Το Πρόγραμμα 
Υποτροφιών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα και παλαιότερα της χώρας καθώς μέρος του κόστους 
φοίτησης όλων των μαθητών, χρηματοδοτείται λιγότερο ή 
περισσότερο βάσει ποικίλων κριτηρίων. Αποτελεί μια εξαιρετικά 
σημαντική βοήθεια για τις οικογένειες των μαθητών που φοιτούν 
στο Γενικό Λύκειο και το Επαγγελματικό Λύκειο της Σχολής, τα 
οποία θεωρούνται από τα κορυφαία της χώρας δίνοντας αντίστοιχα 
έμφαση στις Θετικές Επιστήμες και στο τομέα της Γεωπονίας, Τροφίμων 
και Περιβάλλοντος.  
Μέσα από μικρές ή μεγάλες δωρεές για το Πρόγραμμα Υποτροφιών, 
όπως αυτή της Bayer Ελλάς, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δίνει 
τη δυνατότητα σε πολλά υποσχόμενους νέους, χαμηλών 
οικογενειακών εισοδημάτων, να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια 
πρότυπη εκπαίδευση που θα ανοίξει τους ορίζοντες τους και θα τους 
παρέχει προοπτικές για το μέλλον.  
Να σημειωθεί ότι η Σχολή παρέχει στους μαθητές της βοήθεια μέσω 
υποτροφιών από τη στιγμή της ίδρυσής της, δηλαδή από το 
μακρινό 1904 και είναι αμέτρητα τα παραδείγματα αποφοίτων της που 
με τις μικρές ή μεγάλες επιτυχίες ή διακρίσεις τους, επιβεβαιώνουν ότι 
το πρόγραμμα υποτροφιών αποτελεί διαχρονικά καταλύτη στη ζωή  
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χιλιάδων νέων αλλά και των κοινοτήτων τους στην ελληνική περιφέρεια 
αλλά και τα αστικά κέντρα. 
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Bayer Ελλάς και εκφράζει τη χαρά και την ικανοποίησή της για το 
γεγονός ότι όλο και περισσότερες μεγάλες και σημαντικές εταιρίες 
της χώρας συνεισφέρουν έμπρακτα στο στόχο της συγκέντρωσης  
οικονομικών πόρων για την στήριξη της εκπαίδευσης των νέων 
σε αντικείμενα αιχμής για την ανάπτυξη της χώρας.   
Η γνωστή εταιρία αποφάσισε να ενισχύσει το Πρόγραμμα Υποτροφιών 
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο πλαίσιο του προγράμματός της 
για ουσιαστική συνεισφορά στην Ελληνική κοινωνία. Ένας από τους 
βασικούς πυλώνες του προγράμματος αυτού, είναι η υποστήριξη των 
νέων στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων από την Bayer 
Ελλάς, περιλαμβάνουν τη συμμετοχή νέων επιστημόνων από τη χώρα 
μας στο ∆ιεθνές πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Bayer Science 
and Education, καθώς και τη συμμετοχή νεοφυών επιχειρήσεων στα 
προγράμματα Ανοικτής Καινοτομίας της Bayer AG, Grants4Targets & 
Grants4Apps. Επίσης, η εταιρία υποστηρίζει προγράμματα υποτροφιών 
τοπικά, όπως αυτό της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, σε συνεργασία 
με σχολές και πανεπιστήμια της χώρας, ενώ συνεισφέρει στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με την προσφορά 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε επιλεγμένα σχολεία, για την 
αποτελεσματική διεξαγωγή του μαθήματος  της Πληροφορικής.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα ∆ελτία Τύπου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της 
www.afs.edu.gr, στο link http://www.afs.edu.gr/εκδόσεις-δελτία-τύπου/ 


