
 

 

                                                                                                            Μέγαρα 5 Αυγούστου 2016  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σύμπραξη ανθρωπιάς από την ΚΕΔΕ και τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΣΒΙΕ 

ΔΩΡΕΑ 50 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ 

Ο εκπαιδευτικός Οργανισμός ΣΒΙΕ θέτει κι εφέτος στη διάθεση της ΚΕΔΕ πενήντα 

(50) πλήρεις Υποτροφίες διετούς φοίτησης για την υποστήριξη των Δημοτών της Αττικής, 

που ανήκουν σε ΕΥΠΑΘΕΙΣ κοινωνικά ομάδες. 

Οι απόφοιτοι ΛΥΚΕΙΟΥ,  που επιθυμούν να σπουδάσουν αλλά στερούνται την 

οικονομική δυνατότητα, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι και τις 9 

Σεπτεμβρίου 2016, στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων,  η οποία θα πιστοποιεί 

ότι πληρούνται τα κριτήρια επίδοσης της Υποτροφίας. 

Για το Δήμο Μεγαρέων αναλογεί μία (1) θέση υποτρόφου υπό την προϋπόθεση ότι 

οι αιτήσεις,  που θα καταχωρηθούν από το Δήμο θα είναι τουλάχιστον δέκα(10). 

 Για λόγους διαφάνειας  η τελική επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί από 

κοινή επιτροπή με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΕΔΕ και της ΣΒΙΕ. 

Επιπλέον σε κάθε κοινωνικά ή και οικονομικά ευάλωτο πολίτη ο οποίος θα αιτηθεί 

υποτροφία μέσω της ως άνω διαδικασίας, η ΣΒΙΕ θα χορηγήσει αυτόματα πενήντα (50%) 

Εκπτωση στα ετήσια δίδακτρα προκειμένου να σπουδάσει την ειδικότητα της επιλογής του. 

Αίτηση για υποτροφία δικαιούνται να καταθέσουν οι ακόλουθες κατηγορίες συμπολιτών 

μας που ανήκουν σε ευπαθείς Κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ): 

- Μακροχρόνια άνεργοι 

- Πολίτες με ετήσιο ατομικό εισόδημα μικρότερο των 6.000 ευρώ (για άτομα 25 ετών 

και άνω) 

- Πολίτες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 12.000 ευρώ (για άτομα 

κάτω των 25 ετών) 

- Ατομα με αναπηρία 

- Αρχηγοί μονογονεϊκών Οικογενειών 

- Θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή άλλων μορφών βίας 

- Ατομα με θρησκευτικές, πολιτισμικές και λοιπές ιδιαιτερότητες 

- Ατομα σε Κοινωνική επανένταξη 



- Πρόσφυγες, παλλινοστούντες, αιτούντες άσυλο κ.ά. 

Οι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν τις παρακάτω ειδικότητες: 

- Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων (Βοηθός Μικροβιολόγου) 

- Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου 

- Βοηθός Νοσηλευτικής ΜΕΘ 

- Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής 

- Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας 

- Βοηθός Φυσικοθεραπείας 

- Βοηθός Εργοθεραπείας 

- Προπονητής Αθλημάτων 

- Βοηθός Φαρμακοποιού – Τεχνικός Φαρμάκων & Καλλυντικών 

- Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας 

- Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας 

- Βοηθός Οπτικής – Οπτομετρίας 

- Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

- Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιέζ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται 

στο Γραφείο Προέδρου της ΚΕΔΕ Τηλ: 213 214 75 77 και στα τηλέφωνα της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας  του Δήμου Μεγαρέων 22960 26719 και 22960 82895. 

 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Σχέσεων 


