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Χορήγηση Οικονομικής Βοήθειας 
 
Το πρόγραμμα Οικονομικής Βοήθειας της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής αποτελεί κεντρικό 
στοιχείο της πολιτικής διεύρυνσης και διευκόλυνσης  πρόσβασης στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα του ιδρύματος για την οποία και ιστορικά έχει αναγνωρισθεί και διακριθεί 
παράλληλα με το εκπαιδευτικό του έργο.  
 
Κεντρικός στόχος του προγράμματος αυτού είναι να προσελκύσει και να παρέχει την 
δυνατότητα σε αξιόλογους υποψήφιους οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές φοίτησης στο 
Δευτεροβάθμιο πρόγραμμα της  Σχολής, αλλά δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους.    
 
Σημειώνεται δε, ότι μέρος του συνολικού κόστους φοίτησης (ή και σε σπάνιες περιπτώσεις 
όλο το κόστος φοίτησης) για όλους τους μαθητές που έχουν γίνει δεκτοί στο δευτεροβάθμιο 
πρόγραμμα καλύπτεται εξαρχής από το ευρύτερο πρόγραμμα υποτροφιών της σχολής . Οι 
μαθητές ωστόσο που έχουν γίνει δεκτοί, δικαιούνται να αιτηθούν επιπλέον οικονομική 
βοήθεια επί του ποσού των  τροφείων-διδάκτρων που απομένει μετά την χορήγηση της 
μερικής υποτροφίας, στα πλαίσια της πολιτικής και των κριτηρίων που καθορίζονται 
παρακάτω.  
 

1. Βασική Πολιτική και Κριτήρια 
 

1.1 Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως οικονομικής βοήθειας έχουν όλοι οι μαθητές – 
μαθήτριες  (νέοι και παλαιοί), συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών  του 
προσωπικού (για βοήθεια πέραν της παρεχόμενης έκπτωσης σε παιδιά 
προσωπικού).  
Η αίτηση χορήγησης οικονομικής βοήθειας αφορά την μερική απαλλαγή των 
μαθητών από τη συμμετοχή τους στις αιτούμενες δαπάνες σπουδών, διαμονής 
και σίτισης για το σχολικό έτος που αιτούνται τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας. Η 
οικονομική βοήθεια απονέμεται κατόπιν αξιολόγησης συνδυασμού κριτηρίων.   

1.2 Οικονομικά κριτήρια :  
Οικονομική κατάσταση των γονέων του αιτούντος μαθητή για  το   προηγούμενο   
οικονομικό έτος του σχολικού έτους που αιτείται  την οικονομική βοήθεια.  Τα σχετικά 
έγγραφα που απαιτείται να κατατεθούν για την αξιολόγηση της οικονομικής 
κατάστασης είναι:  
 Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους  
 Αντίγραφο της πιο πρόσφατης δήλωσης ακινήτων (Ε9) 
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1.3 Επαγγελματικά κριτήρια:  

 Γεωργική/κτηνοτροφική απασχόληση γονέων,κατά κύριο επάγγελμα. Γεωργοί ή 
κτηνοτρόφοι κατά κύριο επάγγελμα θεωρούνται : α)τα φυσικά πρόσωπα των 
οποίων το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους οικογενειακού εισοδήματος 
προέρχεται από γεωργική ή κτηνοτροφική ενασχόληση και/ή β) τα μη φυσικά 
πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, που ασκούν 
γεωργική δραστηριότητα και τα εισοδήματά τους που προέρχονται απ΄αυτή  
είναι ίσα ή και μεγαλύτερα από τυχόν άλλα εισοδήματά τους. Τα σχετικά 
έγγραφα που απαιτείται να κατατεθούν για την αξιολόγηση της επαγγελματικής 
κατάστασης είναι: 
 Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους  
 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ΟΓΑ ή αντίγραφο βιβλιαρίου ΟΓΑ.      

1.4 Ακαδημαϊκά Κριτήρια και προσωπικότητα υποψηφίου : 
Αξιολόγηση του ακαδημαϊκού  προφίλ,  αλλά και των ιδιαίτερων δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων  αλλά και ποιοτικών χαρακτηριστικών  του μαθητή που αιτείται οικονομική 
βοήθεια   όπως αυτά  τεκμηριώνονται από  τα ακόλουθα:  

 Μέσος όρος βαθμολογίας Γυμνασίου (για νεοεισαχθέντες μαθητές) ή μέσος 
όρος βαθμολογίας Λυκείου στην τάξη που προηγήθηκε της αίτησης χορήγησης / 
ανανέωσης  οικονομικής βοήθειας 

 Βαθμολογίες σε επιμέρους μαθήματα  
 Επιδόσεις σε τυχόν σχολικές ή άλλες εκπαιδευτικές εξετάσεις 
 Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών και άλλων ξένων γλωσσών 
 Διαγωγή  

Δεξιότητες, ικανότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά που θεωρούνται πολύτιμα στην 
ΑΓΣ και συνυπολογίζονται στην αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης οικονομικής 
βοήθειας μπορεί να είναι κάποια από τα ακόλουθα:  

 Περιβαλλοντικό, εθελοντικό, κοινοτικό πνεύμα  
 Ποικιλία ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων  
 Ηγετικοί ρόλοι σε μαθητικές ή κοινοτικές ομάδες, συλλόγους κλπ.  
 Πρακτικές-βιωματικές δραστηριότητες 
 Κίνητρα, δημιουργικότητα, ομαδικό πνεύμα, ακεραιότητα, ευσπλαχνία 

1.5 Bαρύτητα  κριτηρίων :  
Όλα τα κριτήρια αξιολογούνται και συνυπολογίζονται μεμονωμένα αλλά και 
συνδυαστικά από την αρμόδια επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση προηγούνται των 
λοιπών υποψηφίων οι αιτούντες που πληρούν όλα ή τα περισσότερα από τα κριτήρια 
που παραθέτονται.  
 

2. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων, Προθεσμίες  και Απαιτούμενα 
Έγγραφα  

 
2.1 Για την εξέταση αίτησης χορήγησης οικονομικής βοήθειας απαιτείται η συμπλήρωση 

και η κατάθεση του σχετικού εντύπου στο Τμήμα Εγγραφών της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής.   

2.2 Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη και να αξιολογηθεί η αίτηση  χορήγησης οικονομικής 
βοήθειας πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά έντυπα όπως αυτά 
περιγράφονται παραπάνω στην τεκμηρίωση των επιμέρους κριτηρίων  
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2.3 Η οικονομική βοήθεια χορηγείται για όλα τα έτη που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του αιτούντος μαθητή, υπό την προϋπόθεση μη 
μεταβολής της οικονομικής κατάστασης των γονέων ή των υπόλοιπων κριτηρίων.  
 Γι’ αυτό το λόγο πρέπει οι μαθητές που έχουν λάβει οικονομική βοήθεια να 
υποβάλλουν ετησίως στο Τμήμα Εγγραφών (πριν από την έναρξη του νέου σχολικού 
έτους) επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους. 
 Σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής της οικονομικής κατάστασης των γονέων του 
υπότροφου μαθητή η Επιτροπή δύναται να αναπροσαρμόσει ανάλογα την αρχική 
οικονομική βοήθεια ή και να την αφαιρέσει πλήρως.    
Επίσης η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει μερικώς ή και πλήρως την  
οικονομική βοήθεια σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ιδιαίτερα χαμηλές 
ακαδημαϊκές επιδόσεις ή προβληματική διαγωγή.  

2.4 Η κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών πρέπει να γίνεται σε 
κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη του σχολικού έτους για το οποίο ο μαθητής 
αιτείται την οικονομική βοήθεια. Σε περίπτωση που καθοριστεί συγκεκριμένη 
προθεσμία (ημερομηνία) υποβολής αιτήσεων αυτή θα δημοσιοποιείται εγκαίρως προς 
όλους τους ενδιαφερόμενους. Αιτήσεις που κατατίθενται μετά την έναρξη του 
Σχολικού Έτους ή πέραν της προκαθορισμένης προθεσμίας θα θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται 

2.5 Σε περίπτωση που οι αιτούντες οικονομική βοήθεια είναι νέοι  υποψήφιοι μαθητές 
σημειώνεται ότι η αίτηση εγγραφής στο Δευτεροβάθμιο πρόγραμμα πρέπει να 
προηγείται (ή να κατατίθεται ταυτόχρονα) της αίτησης χορήγησης οικονομικής 
βοήθειας και δεν εξετάζεται παρά μόνο μετά την έγκριση της αίτησης εγγραφής.  

2.6 Οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά 
αποτελούν «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα και η χρήση τους γίνεται με γνώμονα 
τον αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα τους.   

 
3. Αξιολόγηση Αιτήσεων και Ανακοίνωση Αποφάσεων  

 
3.1 Οι αιτήσεις χορήγησης οικονομικής βοήθειας και τα δικαιολογητικά εξετάζονται από 

την Επιτροπή Οικονομικής Βοήθειας Δευτεροβάθμιου Προγράμματος η οποία 
απαρτίζεται από τους Διευθυντές :Δευτεροβάθμιου Προγράμματος, Οικονομικών &ι 
Διοικητικών Υπηρεσιών και Τμήματος Εγγραφών  

3.2 Η Επιτροπή Οικονομικής Βοήθειας μελετά και διερευνά διεξοδικά όλα τα δεδομένα και 
σταθμίζει όλα τα κριτήρια κάθε μαθητή  που υποβάλλει αίτηση. Σε περιπτώσεις  οι 
οποίες κατά την κρίση της Επιτροπής χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης είναι δυνατόν 
να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά, να πραγματοποιηθούν 
συναντήσεις, επισκέψεις κλπ.  

3.3 Μετά το πέρας της εξέτασης των αιτήσεων και την οριστικοποίηση των αποφάσεων 
της Επιτροπής οι γονείς ενημερώνονται με προσωπική επιστολή.  

3.4 Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι τελεσίδικες και απόρρητες. 
Γνωστοποιούνται από το Τμήμα Εγγραφών αποκλειστικά και μόνο στην οικογένεια η 
οποία έχει υποβάλλει την αίτηση.  

 
Oι αιτήσεις χορήγησης οικονομικής βοήθειας υποβάλλονται στο: 

ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 54 , Τ.Θ.23,  55102 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    
Τηλ. 2310 492758 – email: admissions@afs.edu.gr 


