
 

 

 

Προκήρυξη Πλήρους Υποτροφίας για φοίτηση στο 
ΕΠΑ.Λ. της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 

από την Hellafarm 

 
To Επαγγελματικό Λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο πλαίσιο του 
μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών του ιδρύματος, και σε συνεργασία με την 
Hellafarm, προκηρύσσει μία πλήρη υποτροφία τριετούς φοίτησης, με έναρξη την 
ακαδημαϊκή χρονιά 2022-2023.  
 
Η υποτροφία καλύπτει το 100% του συνολικού κόστους των διδάκτρων, διαμονής και 
σίτισης ετησίως.  
 
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση και να αξιολογηθούν για την προσφερόμενη 
υποτροφία θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Να φοιτούν στην Γ’ Γυμνασίου  την τρέχουσα σχολική χρονιά (2021-2022) και ο μέσος 
όρος της βαθμολογίας τους στον έλεγχο επίδοσης της Β’ Γυμνασίου και στο πρώτο 
τετράμηνο της Γ’ Γυμνασίου  να μην είναι κάτω από 14.  

2. Να κατοικούν/ να έχουν μόνιμη κατοικία στους νομούς Φθιώτιδας ή Κυκλάδων.  
 
 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κατά σειρά προτεραιότητας)  

1. Βαθμολογία επίδοσης στο πρώτο τετράμηνο της Γ’ Γυμνασίου από το σχολείο στο οποίο 
φοιτά ο/η υποψήφιος/α.  

2. Διπλώματα Αγγλικών ή/και άλλων ξένων γλωσσών, αθλητικές, πολιτιστικές, εθελοντικές  
δραστηριότητες και διακρίσεις.  

3. Προσωπική/ οικογενειακή συνέντευξη από την Επιτροπή Υποτροφιών του ΕΠΑ.Λ. 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.  

 

 

Γ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Υποβολή Αίτησης είτε ηλεκτρονικά στο e-mail admissions@afs.edu.gr είτε ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Υπόψη Τμήματος 
Εγγραφών), Μαρίνου Αντύπα 54, Τ.Θ. 60097, 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Μπορείτε 
να παραλαμβάνετε τη Αίτηση Συμμετοχής από το Τμήμα Εγγραφών της ΑΓΣ ή να την 
εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα του σχολείου www.afs.edu.gr/υποτροφίες/ 

2. Αποστολή δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στην διεύθυνση admissions@afs.edu.gr ή 
ταχυδρομικά (απλά, μη επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων) με συστημένη 
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επιστολή στην διεύθυνση  Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Υπόψη Τμήματος Εγγραφών)  
Μαρίνου Αντύπα 54, T.Θ. 60097, 57001, Θεσσαλονίκη.  Τα αιτούμενα δικαιολογητικά 
είναι τα ακόλουθα: 

 Μια φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας (στο πίσω μέρος να αναγράφεται το 
ονοματεπώνυμο) 

 Έλεγχος επίδοσης Β’ Γυμνασίου και Α’ τετραμήνου της Γ’ Γυμνασίου 

 Πιστοποιητικό/α  Αγγλικών και άλλων ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν) 

 Πιστοποιητικά συμμετοχής και/ή διάκρισης σε αθλητικές, πολιτιστικές, εθελοντικές  
δραστηριότητες (εφόσον υπάρχουν) 

3. Συνέντευξη με Επιτροπή Υποτροφιών.  Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι, προκρίνονται 
στο επόμενο στάδιο κατά το οποίο θα κληθούν με τους γονείς τους σε προσωπική 
συνέντευξη με την Επιτροπή Υποτροφιών του ΕΠΑ.Λ. Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. 
Κύριος στόχος της συνέντευξης είναι να δοθεί η δυνατότητα στην επιτροπή να 
διερευνήσει περαιτέρω στοιχεία της προσωπικότητας, των προοπτικών και της 
καταλληλότητας των υποψηφίων. 

4. Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών: Παρασκευή 20/05/2022.  

5. Αξιολόγηση. Η Επιτροπή Υποτροφιών μετά το πέρας και των συνεντεύξεων αξιολογεί 
τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια με την καθορισμένη σειρά 
προτεραιότητας και ανακοινώνει  άμεσα τις αποφάσεις της στους υποψηφίους.  

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε το Τμήμα Εγγραφών 
στα τηλ. 2310492758 και 2310492848. Πληροφορίες για το ΕΠΑ.Λ.  Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.afs.edu.gr. 

 

Δ.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  

Όλες οι υποτροφίες έχουν ισχύ μέχρι και την αποφοίτηση των υποτρόφων μαθητών από το 

ΕΠΑ.Λ. της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής αρκεί οι μαθητές να πετυχαίνουν κάθε σχολική 

χρονιά καλή βαθμολογία αλλά και ευρύτερη διαγωγή που να δικαιολογεί τη διατήρηση της 

υποτροφίας. Οι υποτροφίες λαμβάνονται μόνο την χρονιά για την οποία κατατέθηκε ή 

αίτηση και δεν  μεταφέρονται  σε άλλη σχολική χρονιά ούτε μεταβιβάζονται  σε άλλο 

πρόσωπο. 

 

Λίγα λόγια για το ΕΠΑΛ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 

Το Επαγγελματικό Λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είναι ένα σύνθετο και 

απαιτητικό σχολείο. Συνδυάζει την παροχή γενικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και 

ταυτόχρονα προσφέρει επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της Γεωπονίας, 

των Τροφίμων και του Περιβάλλοντος. 

Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε δύο ζώνες, την πρωινή και την απογευματινή και 

περιλαμβάνει: 

Πρωινό πρόγραμμα (7:50 – 13:30, Δευτέρα-Παρασκευή) 

 Μαθήματα αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (Θεωρητικά και Εργαστηριακά) 

 Δημιουργικές εργασίες και παραγωγή προϊόντων οικοτεχνίας 

 Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις 
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Απογευματινό πρόγραμμα (14:30 – 16:00, Δευτέρα-Πέμπτη) 

 Πρακτική άσκηση στο Εκπαιδευτικό Αγρόκτημα 

 Project επιχειρηματικότητας  

 Εργαστηριακά μαθήματα φυσικών επιστημών (πειράματα με φυσικά υλικά) 

 Ενισχυτική διδασκαλία αγγλικής γλώσσας 
 

Λίγα λόγια για την Hellafarm 

H ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ δραστηριοποιείται στον χώρο της γεωργίας και της κτηνοτροφίας από 

το 1965 και σήμερα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες γεωργικών και 

κτηνιατρικών εφοδίων. Η εταιρεία διαθέτει τρείς βασικούς τομείς, τον Τομέα 

Φυτοπροστασίας και Λίπανσης, τον Τομέα Κήπου και των Τομέα Κτηνιατρικών Φαρμάκων. 

Η ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ είναι ταυτισμένη με τον τομέα Φυτοπροστασίας, εκπροσωπεί επώνυμους 

οίκους του εξωτερικού και έχει εισάγει στην Ελλάδα πρωτοποριακά προϊόντα και μεθόδους 

για την συμβατική γεωργία αλλά και την Βιολογική. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην 

Αθήνα , ενώ το εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων φυτοπροστασίας βρίσκεται στη Στυλίδα 

Φθιώτιδας και τα κέντρα διανομής στην Αθήνα και την Σίνδο. Η εταιρεία απασχολεί 97 

άτομα και διοικείται από την Φοίβη Λεγάκη και την Κυριακή Λεγάκη. 


