
  
                 

 
Προκήρυξη ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

από την  
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ 

 
 
 
Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ, προκηρύσσει 2 πλήρεις υποτροφίες για φοίτηση κατά τα σχολικά έτη 
(2022-2023 και 2023-2024) στο ΕΠΑ.Λ. της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, με έναρξη τη σχολική χρονιά 
2022-2023.  
 
Οι υποτροφίες καλύπτουν το 100% του συνολικού κόστους των διδάκτρων, διαμονής και σίτισης κατά 
τα σχολικά έτη (2022-2023 και 2023-2024) και αφορούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ παιδιά οικογενειών 
παραγωγών, που έχουν συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ τα τελευταία τρία 
(3) τουλάχιστον έτη.  

 
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και να αξιολογηθούν για τις προσφερόμενες υποτροφίες θα πρέπει 
να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Να φοιτούν στη Γ’ Γυμνασίου ή την A’ Λυκείου τη σχολική χρονιά (2021-2022).  
2. Να έχουν συγγένεια πρώτου βαθμού με τον/την παραγωγό που έχει συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας 

με την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ τα τελευταία τρία (3) τουλάχιστον έτη.  
 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

1. Βαθμολογία επίδοσης στο πρώτο τετράμηνο της Γ’ Γυμνασίου από το σχολείο στο οποίο φοιτούν οι 
υποψήφιοι μαθητές. Για περιπτώσεις ενδιαφερόμενων που ήδη φοιτούν στο Λύκειο, είναι απαραίτητη 
η βαθμολογία επίδοσης πρώτου τετράμηνου από το σχολείο στο οποίο φοιτούν. 

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.  

4. Οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογενείας του. 
 
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 

1. Υποβολή Αίτησης: Για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για την A’ ΕΠΑ.Λ. 
μπορούν να τη συμπληρώσουν είτε ηλεκτρονικά εδώ: 
https://www.afs.edu.gr/frmapplynew.php?lg=1 ή μπορούν να κατεβάσουν το αρχείο από την 
ιστοσελίδα του σχολείου εδώ: https://www.afs.edu.gr/εγγραφές-επαγγελματικού-λυκείου/ και να 
σταλεί  με e-mail στο admissions@afs.edu.gr μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Στην αίτηση 
θα πρέπει να αναγράφεται «Υποτροφία Μπάρμπα Στάθης ΑΕ». 

2. Για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για την B’ ΕΠΑ.Λ θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν απευθείας με το τμήμα εγγραφών στο τηλ. 2310-492 848. 



3. Δικαιολογητικά: 
 Μια φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας  
 Έλεγχος επίδοσης Β’ Γυμνασίου και Α’ τετραμήνου της Γ’ Γυμνασίου 
 Απολυτήριο Γυμνασίου και βαθμολογία επίδοσης Α’ τετραμήνου από την Α’ Λυκείου 
 Πιστοποιητικό/α  Αγγλικών και άλλων ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν) 
 Πιστοποιητικά συμμετοχής και/ή διάκρισης σε αθλητικές, πολιτιστικές, εθελοντικές  

δραστηριότητες (εφόσον υπάρχουν) 
 

4. 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. 
 

5. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών: 20/05/2022  
 
6. 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  τις 
αποφάσεις της στους υποψηφίους το συντομότερο δυνατόν.  

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε το Τμήμα Εγγραφών της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο 2310-492758 & 2310-492848.   

Δ.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  

Οι υποτροφίες αφορούν τη φοίτηση, διαμονή και σίτιση για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024 και 
εφόσον οι δικαιούχοι διατηρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια  καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών αυτών. 
Επίσης,  οι επωφελούμενοι  μαθητές θα πρέπει  να πετυχαίνουν κάθε σχολική χρονιά καλή βαθμολογία 
αλλά και ευρύτερη διαγωγή που να δικαιολογεί τη διατήρηση της υποτροφίας. Οι υποτροφίες 
λαμβάνονται μόνο για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024 και δεν  μεταφέρονται σε άλλη σχολική 
χρονιά ούτε μεταβιβάζονται σε άλλο πρόσωπο. 
 

ΕΠΑ.Λ. Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 

Το Επαγγελματικό Λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 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 

 
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 

 
 



 
 
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΕ 
 
Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, η No1 εταιρεία λαχανικών δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και 50 χρόνια. Από 
την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, επενδύει συστηματικά στον πρωτογενή τομέα και τη διαρκή καινοτομία, 
ενισχύοντας σημαντικά την ελληνική οικονομία. Η προσήλωση στην άριστη ποιότητα και τη μέγιστη 
ασφάλεια των προϊόντων, η υψηλή τεχνογνωσία, οι διαρκείς επενδύσεις καθώς και η έμφαση στη βιώσιμη 
ανάπτυξη, καθιστούν την εταιρεία αδιαμφισβήτητο ηγέτη του κλάδου. 
 
Mία ελληνική εταιρεία που, μέσα από το πλέον αναγνωρίσιμο και δυνατό εμπορικό σήμα, αυτό του  
«Μπάρμπα Στάθη», έχει μεγαλώσει γενιές Ελλήνων ενώ, ταυτόχρονα, πρεσβεύει διεθνώς την ελληνική 
διατροφή σε περισσότερες από 20 χώρες, όπου εξάγει τα προϊόντα της. Διαρκής στόχος της είναι η 
απρόσκοπτη αναπτυξιακή της πορεία και η δημιουργία προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας που 
κερδίζουν διαρκώς την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. 
 

 


