
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ  ΣΕ  ΝΕΟΥΣ  ΚΑΙ
ΝΕΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020,
ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΤΟΥ Ι.ΙΕΚ ΑΛΦΑ  ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Δ.Β.Μ.2 «ΑΛΦΑ  s  tudies».

Από τη Δ/νση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά ανακοινώνεται
ότι το I.ΙΕΚ ΑΛΦΑ θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τέσσερις (4)
υποτροφίες  σπουδών  σε  νέους  και  νέες  του  Δήμου  Πειραιά,  που  επιθυμούν  να
σπουδάσουν αλλά δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους, με κοινωνικοοικονομικά και
ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεις στο Λύκειο).  

Οι υποτροφίες που παρέχονται στον Δήμο Πειραιά είναι :

 Δύο  ετήσιες  υποτροφίες στο  Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ ,  σε όποιον από τους Τομείς
Σπουδών επιλέξουν οι δικαιούχοι.

 Δύο  πλήρεις  ετήσιες  υποτροφίες  στο  ΑΛΦΑstudies (Κέντρο  Διά  Βίου
Μάθησης 2), επίσης σε πρόγραμμα που θα επιλέξουν οι δικαιούχοι.

Για  πληροφορίες  και  διευκρινίσεις  οι  ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται  να
απευθύνονται στο Τμήμα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά, (Ακτή Ποσειδώνος
&  Δημοσθένους  2,  Πύργος,  2ος 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    T  ρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019      ώρες 08:00 πμ έως 13:30μμ  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, 2ος

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:  paideiasdp  3@  pireasnet  .  gr.

  Δικαιολογητικά:

 Αίτηση  με  πλήρη  στοιχεία  του  ενδιαφερομένου  (ονοματεπώνυμο,  Δ/νση
Κατοικίας, Τηλέφωνα κινητό σταθερό κλπ και υποτροφία ή υποτροφίες που
επιθυμούν να λάβουν  ).

 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). 

mailto:paideiasdp3@pireasnet.gr


 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.  

Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  να  γνωρίζουν  ότι  μετά  το  πέρας  επιλογής  των
υποτρόφων θα αποσταλεί λίστα όλων των υποψηφίων για τις υποτροφίες στο ΙΙΕΚ
ΑΛΦΑ με τα εξής στοιχεία τους: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο,
e-mail, τίτλος σπουδών (πχ. απόφοιτος ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, κλπ), προκειμένου να
προσφέρει  ειδική  έκπτωση  στα  δίδακτρα  σε  όλους  τους  ενδιαφερόμενους που
αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, σύμφωνα με τον 9ο όρο- προϋπόθεση της
χορήγησης υποτροφίας από το ΙΙΕΚ ΑΛΦΑ.

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 9640117 (κ. Ανδρέου, ΙΕΚ ΑΛΦΑ)

 Κάντε κλικ   εδώ   για να την κατεβάσετε την αίτηση 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποτελεί λόγο 
αποκλεισμού από το πρόγραμμα.

Σχετικά      παραθέτουμε το ενημερωτικό έγγραφο      του ΙΕΚ      ΑΛΦΑ     .  

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΕΚ ΑΛΦΑ

Έτος   2019 – 2020

I.     ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ : 4 

  



    ΙΕΚ ΑΛΦΑ

 Δύο ετήσιες υποτροφίες

                 ΑΛΦΑstudies (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)

 Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες

ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 19 

 Διοίκηση & Οικονομία
 Ναυτιλιακά
 Επισιτισμός & Τουρισμός
 Υγεία
 Φάρμακα & Καλλυντικά
 Ομορφιά
 Διαιτολογία & Διατροφή
 Παιδαγωγικά
 Πληροφορική
 Μηχανολογία
 Εφαρμοσμένες Τέχνες
 Δομικές Κατασκευές
 Ηλεκτρολογία
 Ασφάλεια Προσώπων και Υποδομών
 ΜΜΕ
 Πολιτισμός και  Αθλητισμός
 Αεροπορικές Σπουδές
 Αγροτική Ανάπτυξη 

II.     OΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

2. Οι  δικαιούχοι  μπορούν  να  επιλέξουν  οποιαδήποτε  ειδικότητα/πρόγραμμα
σπουδών τους ενδιαφέρει,  μεταξύ των ειδικοτήτων και  των προγραμμάτων
σπουδών  που  παρέχονται  από  τους  φορείς:  ΙΕΚ  ΑΛΦΑ,  ΑΛΦΑstudies
(Κ.Δ.Β.Μ.2).

3. Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται ήδη
εγγεγραμμένοι  ή/  και  ενεργοί  σπουδαστές  στους  προαναφερθέντες
εκπαιδευτικούς φορείς. 

4. Οι  δικαιούχοι  μπορούν  να  επιλέξουν  να  σπουδάσουν  σε  οποιοδήποτε
παράρτημα  των  προαναφερθέντων  φορέων  τους  εξυπηρετεί  –  σε  Αθήνα,
Πειραιά, Γλυφάδα. 

5. Οι υποτροφίες στο Κ.Δ.Β.Μ.2 «ΑΛΦΑstudies»  είναι πλήρους φοίτησης. 

6. Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ αφορούν στο 1ο έτος σπουδών. 

7. Για την κατοχύρωση των υποτροφιών, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις
ελάχιστες  προϋποθέσεις  εισαγωγής  τους  στο  πρόγραμμα  σπουδών  της
επιλογής τους.

8. Οι  προαναφερθέντες  εκπαιδευτικοί  φορείς  διατηρούν  το  δικαίωμα  να  μην
προσφέρουν  κάποιο  πρόγραμμα  σπουδών,  σε  περίπτωση  χαμηλής



συμμετοχής.  Σε  αυτήν  την  περίπτωση,  ο/η  υπότροφος  μπορεί  να  επιλέξει
κάποιο άλλο - συναφούς εκπαιδευτικού αντικειμένου- πρόγραμμα.

9. Μετά την ανάδειξη των υποτρόφων με Απόφαση του Δήμου,  ο Δήμος θα
πρέπει  να  μας  αποστείλει  τη  λίστα  όλων  των  υποψηφίων για  τις
υποτροφίες, προκειμένου να προσφέρουμε ειδική έκπτωση στα δίδακτρα σε
όλους τους ενδιαφερόμενους που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.
Συγκεκριμένα,  θα  πρέπει  να  μας  αποσταλούν  τα  εξής  στοιχεία  τους:
ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail, τίτλος σπουδών (πχ.
απόφοιτος ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, κλπ).

 

 III. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

1. Η επιλογή  των  υποτρόφων γίνεται  από  τον  Δήμο  .  Θα πρέπει  να  οριστεί
αρμόδια επιτροπή.

2. Οι  υπότροφοι  επιλέγονται  με  βάση  κοινωνικο-οικονομικά  κριτήρια  και
ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεις στο Λύκειο).

3. Η προκήρυξη  των  υποτροφιών,  με  όλους  τους  όρους/προϋποθέσεις  και  τη
διαδικασία ανάδειξης των υποτρόφων, αλλά και η ανακοίνωση των ονομάτων
των επιλεγέντων υποτρόφων,  θα πρέπει υποχρεωτικά να αναρτάται στον
επίσημο ιστότοπο του Δήμου,    αλλά και   να δημοσιοποιείται  στα τοπικά
έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

4. Η  δημοσιότητα  του  θεσμού «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  ΣΤΟΥΣ  ΔΗΜΟΥΣ  2019-
2020»  έχει διττό στόχο: α)  την ανάδειξη του κοινωνικού έργου του Δήμου
και  β)  την  ενημέρωση όλων των νέων του Δήμου για τις  υποτροφίες που
παρέχουμε,  στο  πλαίσιο  της  Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης,  ώστε  να
συμμετάσχουν  όσο  το  δυνατόν  περισσότεροι  ενδιαφερόμενοι που
αντιμετωπίζουν  οικονομικά  προβλήματα,  όλοι  εκ  των  οποίων  θα  τύχουν
σημαντικής έκπτωσης στα δίδακτρα, στην περίπτωση που δεν επιλεγούν.

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

 
 



  

     


