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ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Από τη Δ/νση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά ανακοινώνεται ότι ο 

Εκπαιδευτικός Όμιλος ΟΜΗΡΟΣ θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

τέσσερις (4) υποτροφίες σπουδών σε νέους και νέες του Δήμου Πειραιά,  με κοινωνικά 

και οικονομικά κριτήρια.     

Οι υποτροφίες που παρέχονται στον Δήμο Πειραιά είναι : 

 Τέσσερις υποτροφίες διετούς φοίτησης στο Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης ΟΜΗΡΟΣ, σε όποιον από τους Τομείς Σπουδών επιλέξουν οι 

δικαιούχοι. 

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν επιλεγούν θα έχουν έκπτωση 50%, εφόσον το επιθυμούν, 

από το Ι.ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ για να σπουδάσουν σε ειδικότητα της επιλογής τους. 

   

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο 

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά, (Ακτή Ποσειδώνος & Δημοσθένους 2, 

Πύργος, 2
ος

 όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132024715 & 2132024705.  

 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές από το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, 

της Δ/νσης Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά μέχρι και την  Tετάρτη 2  

Οκτωβρίου 2019  ώρες 08:00 π.μ. έως 13:30μ.μ.  και θα εξεταστούν από επιτροπή που θα 

αποτελείται  από υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Παιδείας. 

Δεκτή θα γίνεται:  

α) η αίτηση που θα υποβάλλεται πρωτότυπη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στo 

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης (Ακτή Ποσειδώνος & Δημοσθένους 2, Πύργος, 2
ος

 όροφος) 

μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, και  

β) η αίτηση που θα φέρει την υπογραφή (σκαναρισμένη) και θα συνοδεύεται με 

επισυναπτόμενο αρχείο των δικαιολογητικών (σε μορφή pdf) στην Ηλεκτρονική  

διεύθυνση:  paideiasdp3@pireasnet.gr. 

 

  Δικαιολογητικά: 

 Αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, Δ/νση Κατοικίας, 

Τηλέφωνα κινητό σταθερό κ.λπ και υποτροφία που επιθυμεί να λάβει). 

 Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας  

 Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτηρίου Λυκείου κ.α.) 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης   

 Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας 

 Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος  φορολογικής δήλωσης 

οικονομικού έτους 2019, καθώς και  αντίγραφο του τελευταίου Ε9 (κηδεμόνων).  
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 Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τυχόν ανεργία των ίδιων ή των οικογενειών τους 

ως εξαρτώμενα μέλη 

 Για Α.Μ.Ε.Α. αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το ποσοστό αναπηρίας. 

 Οτιδήποτε άλλο στοιχείο επιθυμεί να καταθέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος σχετικά με 

την απόδειξη της οικονομικής και κοινωνικής του κατάστασης και κρίνει ότι θα 

θεωρηθεί χρήσιμο κατά την επιλογή του από τον ΙΕΚ ΑΛΦΑ. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνταχθεί κατάλογος αυτών που πληρούν τις 

προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχόντων. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα 

ενημερωθούν ηλεκτρονικά για την επιλογή των υποτρόφων μέσα από την επίσημη 

ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://piraeus.gov.gr . Οι 

επιλεγέντες υπότροφοι θα ενημερωθούν και τηλεφωνικά.   

Επισημαίνεται ότι, τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων προορίζονται για χρήση από 

την Επιτροπή επιλογής των δικαιούχων, δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και θα 

τηρηθεί αυστηρά το απόρρητο, με εξαίρεση την αποστολή λίστας υποψηφίων με κάποια 

στοιχεία (δείτε παραπάνω παράγραφο). 

 Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο φάκελος των δικαιολογητικών θα είναι στη 

διάθεση των αιτούντων.  

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2132024715 & 2132024705 (ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ) &  210 4190854 (Ι.ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού από το πρόγραμμα. 

Σχετικά  παραθέτουμε το ενημερωτικό έγγραφο  του Ι.ΙΕΚ  ΟΜΗΡΟΣ 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  ΟΜΗΡΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020 

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΟΜΗΡΟΣ διανύει την έβδομη δεκαετία δυναμικής παρουσίας 

στα εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας μας και αποτελεί μια από τις κορυφαίες επιλογές 

στην ιδιωτική μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Στα πλαίσια των κοινωνικών του δραστηριοτήτων, θεωρεί υποχρέωσή του να  στηρίξει και 

αυτή τη χρονιά, το έργο του Δήμου Πειραιά , προσφέροντας για την περίοδο εγγραφών 

2019-2020 :  

- 4 υποτροφίες διετούς φοίτησης στο Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης ΟΜΗΡΟΣ    

- Για όσους δεν επιλεγούν προσφέρουμε έκπτωση 50%  (για ειδικότητα της  

επιλογής τους)  



δίνοντας τους την ευκαιρία να σπουδάσουν στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει, όπως : 

 Επισιτισμού (Μαγειρική- Ζαχαροπλαστική) 

 Τουριστικών 

 Ναυτιλιακών 

 Στέλεχος Ναυλομεσιτικών Εργασιών (Ship Broker) 

 Στέλεχος Κρουαζιερόπλοιων 

 Υγείας (Φυσικοθεραπεία-Νοσηλευτική-Μαιευτική) 

 Διαιτολογίας 

 Πληροφορικής 

 Παιδαγωγικών  

 Εργοθεραπείας 

 Διοίκησης και Οικονομίας (Διοίκηση- Marketing-Λογιστική) 

 Ομορφιάς(Κομμωτική-Αισθητική-Ονυχοπλαστική) 

 Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας  

 Μηχανολογίας και Μεταφορών 

 Αγροτικής Ανάπτυξης 

 Αθλητισμού (Προπονητική και Στέλεχος Αθλητισμού) 

 Επικοινωνίας και ΜΜΕ (Αθλητική Δημοσιογραφία, Ηχοληψία, Μουσική 

Τεχνολογία) 

 

Θα επιθυμούσαμε η  επιλογή των ατόμων να γίνει βάση κοινωνικών και οικονομικών 

κριτηρίων. Οι εγγραφόμενοι στο ΙΕΚ θα πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού 

Λυκείου-ΕΝΙΑΙΟΥ-ΕΠΛ-ΕΠΑΛ-ΤΕΕ-ΤΕΛ ή Πτυχίου ΕΠΑΛ-ΤΕΕ-ΤΕΛ ή απόφοιτοι 

ΕΠΑΣ.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ 

 

        Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                                      Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 

      ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                                         ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

      ΑΙΚ . ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ                                       ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

 

  

  

   

 

      


