
 

 

                                                                                                            Μζγαρα, 22  Μαϊου  2017  

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

υνεργαςία  ανθρωπιάσ από την ΚΕΔΕ και τον Εκπαιδευτικό Οργανιςμό ΒΙΕ 

ΔΩΡΕΑ 50 ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ ΔΙΕΣΟΤ ΦΟΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΩΝ 

ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Ε ΕΤΠΑΘΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕ 

Ο εκπαιδευτικόσ Οργανιςμόσ ΒΙΕ κζτει κι εφζτοσ ςτθ διάκεςθ τθσ ΚΕΔΕ πενιντα 

(50) πλιρεισ Τποτροφίεσ διετοφσ φοίτθςθσ για τθν υποςτιριξθ των Δθμοτών τθσ Αττικισ, 

που ανικουν ςε ΕΤΠΑΘΕΙ κοινωνικά ομάδεσ. 

Οι απόφοιτοι ΛΤΚΕΙΟΤ,  που επικυμοφν να ςπουδάςουν αλλά ςτεροφνται τθν 

οικονομικι δυνατότθτα, μποροφν να υποβάλλουν τθν αίτθςι τουσ μζχρι και τθν 

Παραςκευι 30 Ιουνίου  2017, ςτθν Κοινωνικι Τπθρεςία του Διμου Μεγαρζων,  θ οποία κα 

πιςτοποιεί ότι πλθροφνται τα κριτιρια επίδοςθσ τθσ Τποτροφίασ. 

Για το Δήμο Μεγαρζων αναλογεί μία (1) κζςθ υποτρόφου υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

οι αιτιςεισ,  που κα καταχωρθκοφν από το Διμο κα είναι τουλάχιςτον δζκα(10). 

 Για λόγουσ διαφάνειασ  θ τελικι επιλογι των δικαιοφχων κα πραγματοποιθκεί από 

κοινι επιτροπι με τθ ςυμμετοχι εκπροςώπων τθσ ΚΕΔΕ και τθσ ΒΙΕ. 

Επιπλζον ςε κάκε κοινωνικά ι και οικονομικά ευάλωτο πολίτθ ο οποίοσ κα αιτθκεί 

υποτροφία μζςω τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ, θ ΒΙΕ κα χορθγιςει αυτόματα πενιντα (50%) 

Εκπτωςθ ςτα ετιςια δίδακτρα προκειμζνου να ςπουδάςει τθν ειδικότθτα τθσ επιλογισ του. 

Αίτηςη για υποτροφία δικαιοφνται να καταθζςουν οι ακόλουθεσ κατηγορίεσ ςυμπολιτϊν 

μασ που ανήκουν ςε ευπαθείσ Κοινωνικά ομάδεσ (ΕΚΟ): 

- Μακροχρόνια άνεργοι 

- Πολίτεσ με ετιςιο ατομικό ειςόδθμα μικρότερο των 6.000 ευρώ (για άτομα 25 ετών 

και άνω) 

- Πολίτεσ με ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα μικρότερο από 12.000 ευρώ (για άτομα 

κάτω των 25 ετών) 

- Ατομα με αναπθρία 

- Αρχθγοί μονογονεϊκών Οικογενειών 

- Θφματα ενδοοικογενειακισ βίασ ι άλλων μορφών βίασ 

- Ατομα με κρθςκευτικζσ, πολιτιςμικζσ και λοιπζσ ιδιαιτερότθτεσ 

- Ατομα ςε Κοινωνικι επανζνταξθ 



- Πρόςφυγεσ, παλλινοςτοφντεσ, αιτοφντεσ άςυλο κ.ά. 

Οι ςπουδαςτζσ μποροφν να επιλζξουν τισ παρακάτω ειδικότητεσ: 

* τζλεχοσ διατροφισ και διαιτολογίασ 

* Βοθκόσ Ιατρικών εργαςτθρίων 

* Βοθκόσ Φαρμακείου 

* Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Χειρουργείου 

* Βοθκόσ Νοςθλευτικισ ΜΕΘ 

* Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Μαιευτικισ 

* Βοθκόσ Ραδιολογίασ και Ακτινολογίασ 

* Βοθκόσ Οδοντικισ Σεχνολογίασ 

* Βοθκόσ Οπτικισ και Οπτομετρίασ 

* Βοθκόσ Φυςικοκεραπευτι 

* Βοθκόσ Εργοκεραπείασ 

* Αιςκθτικισ Σζχνθσ και Μακιγιάη 

 

Οι τελικοί δικαιοφχοι θα επιλεγοφν ςφμφωνα με την παρακάτω μοριοδότηςη, η 

οποία θα λαμβάνει υπόψη τόςο την επίδοςη των μαθητϊν όςο και την 

οικονομική και κοινωνική κατάςταςη των οικογενειϊν τουσ: 

 Ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα μικρότερο των 10.000 Ευρώ – 50 μόρια 

 Ανεργία Γονζων – 50 μόρια για κάκε γονζα 

 Μζλθ μονογονεϊκών Οικογενειών / πολυτζκνων  - 50 μόρια 

 Βακμόσ απολυτθρίου – ζωσ 100 μόρια (ο τελικόσ βακμόσ πολλαπλαςιάηεται επί 

5) 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητζσ τησ ΓϋΛυκείου καλοφνται να υποβάλλουν την αίτηςή 

τουσ ζωσ και την Παραςκευή 30 Ιουνίου ςτην Κοινωνική Τπηρεςία του Δήμου και 

για περιςςότερεσ πληροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευθφνονται 

ςτο Γραφείο Προζδρου τησ ΚΕΔΕ Σηλ: 213 214 75 77 και ςτα τηλζφωνα τησ 

Κοινωνικήσ Τπηρεςίασ  του Δήμου Μεγαρζων 22960 26719 και 22960 82895. 

 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 

& Δημοςίων χζςεων 


