
Πρόγραμμα Δωρεών 
Εις Μνήμην 

& Προς Τιμήν

Παρακαλούμε επιλέξτε έναν από τους παρακάτω
τρόπους καταβολής της δωρεάς σας:

Κατάθεση ALPHA BANK
IBAN: GR 73 0140 7200 7200 0200 2004 438
Επωνυμία: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΓΣ

Ημερομηνία Κατάθεσης:
…………../……………./20……
Όνομα Καταθέτη:
.............................................................................................
Συμπληρώστε την ημερομηνία και στείλτε αντίγραφο
της απόδειξης κατάθεσης μαζί με το παρόν έντυπο στο
donations@afs.edu.gr ή με fax στο 2310 492-727.

Μπορείτε επίσης να αποστείλετε  τη δωρεά σας
μέσω ταχυδρομείου:
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
Τ.Θ.60097, Τ.Κ. 570 01
Θεσσαλονίκη

Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε τη δωρεά σας
διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.afs.edu.gr/δωρεές/  

Μέσω της δωρεάς σας, 
προσφέρετε στους μαθητές και
σπουδαστές μας τη δυνατότητα 

για ακαδημαϊκή αριστεία και
επαγγελματική υπεροχή. 

 
Σας ευχαριστούμε!

 
 

www.afs.edu.gr
 

mailto:donations@afs.edu.gr
https://www.afs.edu.gr/%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AD%CF%82


Ενδιαφέρομαι για:

Παρακαλούμε σημειώστε τον αριθμό της επιλογής σας 

__________________________________________________
Παρακαλούμε σημειώστε το ποσό της επιλογής σας

__________________________________________________
Εις μνήμην του/της

__________________________________________________
Προς τιμήν του/της

__________________________________________________
Παρακαλούμε σημειώστε τον λόγο για την τιμητική
δωρεά (π.χ. γέννηση, βάφτιση, γάμος, επέτειος)

__________________________________________________
Όνομα δωρητή / Επωνυμία Εταιρείας

__________________________________________________
Διεύθυνση

__________________________________________________
ΑΦΜ / ΔΟΥ

__________________________________________________
Τηλέφωνo 

__________________________________________________
Επιθυμώ να λαμβάνω νέα της Σχολής στο email

__________________________________________________
Παρακαλώ στείλτε κάρτα ενημέρωσης στον/στην

__________________________________________________
Διεύθυνση

__________________________________________________
Επιθυμώ η κάρτα να σταλεί  ηλεκτρονικά στο email
 
__________________________________________________

Το Πρόγραμμα Δωρεών «Εις μνήμην και Προς
Τιμήν» ενισχύει για περισσότερο από έναν αιώνα τα
περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα της
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis
College ενώ, συγχρόνως, υποστηρίζει το Ετήσιο
Πρόγραμμα Υποτροφιών των μαθητών και
σπουδαστών μας.

Το Πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να
γιορτάσετε τη γέννηση, τη βάφτιση, τον γάμο και
οποιαδήποτε άλλη σημαντική στιγμή της ζωής
κάποιας οικογένειας ή ενός φίλου σας ή να τιμήσετε
τη μνήμη ενός αγαπημένου προσώπου που έχει φύγει
από τη ζωή.

Η δωρεά σας καταγράφεται στο «Βιβλίο των
Αναμνήσεων» που φυλάσσεται στο παρεκκλήσι του
Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου στις εγκαταστάσεις μας.
Μετά από δική σας παράκληση, ενημερώνουμε τους
συγγενείς ή τους φίλους σας για τη χειρονομία σας
και μία φορά  τον χρόνο προσκαλούμε όλους τους
δωρητές και παραλήπτες της αναμνηστικής κάρτας
στο ετήσιο μνημόσυνο (στη διάρκεια του οποίου
διαβάζονται σιωπηρώς τα ονόματα υπέρ υγείας ή
υπέρ αναπαύσεως), τη συμβολική δενδροφύτευση
και τη δεξίωση που ακολουθεί.

Οι δυνατότητες που προσφέρονται,  είναι οι εξής:

1. Συμβολική φύτευση δένδρου                                        50€
    (ένα δένδρο ετησίως, για όλες τις δωρεές)
2. Υποστήριξη Κοινωνικού Φορέα                                 100€
     (μέσω της διάθεσης προϊόντων ΑΓΣ) 
3. Καθίσματα Θεάτρου Γυμνασίου Χασιώτη               700€
4. Λάμπες εξωτερικού χώρου                                       1.500€
    (παραδοσιακού και νέου τύπου)
5. Παγκάκι από ξύλο τικ                                                  2.500€                        
6. Παλαιές ελιές του εκπαιδευτικού αμπελώνα      2.500€ 
 
Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
παραπάνω επιλογές αλλά και για ενημερωθείτε για τη
δυνατότητα υποστήριξης των «ειδικών προγραμμάτων»
που προσφέρουμε κάθε χρόνο, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΑΓΣ στα
τηλέφωνα 2310 492-832 & 738 ή μέσω email στο
donations@afs.edu.gr

mailto:donations@afs.edu.gr

