
  
          
ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗ   ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ   ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ   ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ   

∆ευτεροβάθμια  Σχολεία  
 

Προσωπικά στοιχεία υποψηφίου  
ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ:   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 

ΤΟΠΟΣ  
ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 

ΝΟΜΟΣ : 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   
Οδός: Τηλέφωνο Οικίας: 
Αριθμός: Κινητό Τηλέφωνο (υποψηφίου): 
Περιοχή : Άλλο τηλέφωνο:  
Πόλη:  Fax:  
Τ.Κ: Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση (υποψηφίου): 

Προσωπικά Στοιχεία Γονέων / Κηδεμόνων  
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑ 
Σταθερό:
Κινητό (πατέρα):
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση (πατέρα): 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 
 

 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ  
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 
Σταθερό:
Κινητό (πατέρα):
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση (μητέρας): 

Οικονομικά Στοιχεία Γονέων / Κηδεμόνων 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ∆ΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ  ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

Μικτό: Μισθωτές υπηρεσίες                                               
 Αγροτική Ενασχόληση                                            
Καθαρό: Άλλη Οικογενειακή επιχείρηση                              
 Άλλα Εισοδήματα   

ΣΤΕΓΑΣΗ 
Ιδιόκτητη κατοικία                                        
Κατοικία με δάνειο                                       
Ενοικιαζόμενη Κατοικία                               

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
Ονοματεπώνυμο  Ηλικία Συγγένεια 

   
   
   
   
   
   



 

Ακαδημαϊκά Προσόντα Υποψηφίου 
 
Γυμνάσιο Φοίτησης: 
Βαθμολογία Γ’ Γυμνασίου: 

Λύκειο Φοίτησης:  

Βαθμολογία Α’ ή Β’ Λυκείου1:  

Άλλα ∆ιπλώματα / Πιστοποιητικά: 
 
 
Παρακαλούμε σε αυτό το χώρο θα θέλαμε ο υποψήφιος μαθητής/τρια να μας αναφέρει κάποια στοιχεία 
για τον εαυτό του, την οικογένεια του, τα ενδιαφέροντα του, κάποιες άλλες δεξιότητες και διακρίσεις. 
Επίσης τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό γι αυτόν/αυτήν να μπορέσει να φοιτήσει στην ΑΓΣ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Αναφέρατε, εν συντομία, τους λόγους για τους οποίους κάνετε αίτηση για  χορήγηση υποτροφίας (δηλ. 
αναφέρετε στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης που κρίνετε ότι είναι χρήσιμα για την αξιολόγηση της 
αίτησης) – Παρακαλούμε να συμπληρωθεί από τους γονείς/κηδεμόνες:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
∆ηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή. Οποιαδήποτε αναληθή πληροφορία ή απόκρυψη στοιχειών, 
εξαιρεί αυτομάτως τον/την υποψήφιο/α από τη διαδικασία αξιολόγησης του/της για χορήγηση οικονομικής 
βοήθειας. 
 
Υπογραφή            Ημερομηνία 
 
                                                 
1 H βαθμολογία της Α ή Β Λυκείου αφορά στην περίπτωση αίτησης εγγραφής στην Β ή Γ Λυκείου.   



 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
 

 
 
 
Η αίτηση χορήγησης οικονομικής βοήθειας υποβάλλεται στο Τμήμα Εγγραφών της ΑΓΣ, εντός 
προκαθορισμένης προθεσμίας και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη του σχολικού έτους για το 
οποίο ο υποψήφιος αιτείται οικονομική βοήθεια, και πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω έγγραφα : 
 

Για την τεκμηρίωση των οικονομικών κριτηρίων πρέπει να κατατίθενται : 
 Aντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους  
 Αντίγραφο της πιο πρόσφατης δήλωσης ακινήτων (Ε9) 

 
Για την τεκμηρίωση γεωργικού εισοδήματος εκτός από το εκκαθαριστικό σημείωμα πρέπει 
να κατατίθεται : 

 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ΟΓΑ ή αντίγραφο βιβλιαρίου ΟΓΑ.  
 
Για την τεκμηρίωση ακαδημαϊκών και λοιπών κριτηρίων τα αιτούμενα έγγραφα (απολυτήριο 
γυμνασίου, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών κλπ) κατατίθενται ως συμπληρωματικά της 
αίτησης εγγραφής και δεν είναι απαραίτητο να κατατεθούν και για την αίτηση χορήγησης 
οικονομικής βοήθειας. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι παλαιός μαθητής της ΑΓΣ τα 
ακαδημαϊκά έγγραφα θα διακινηθούν εσωτερικά.  

 
 
 

Oι αιτήσεις χορήγησης οικονομικής βοήθειας υποβάλλονται στο: 
ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 12 , Τ.Θ.23,  55102 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλ. 2310 492758 – email: admissions@afs.edu.gr 


