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∆/ΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ          

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ   

Πληροφορίες: Αικ. Βενετσάνου        

ΤΗΛ. 2144053371,  372 & 369 

Email: paideiasdp3@piraeus.gov.gr 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΤΟΥ Ι.ΙΕΚ 

ΑΛΦΑ  ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.∆.Β.Μ.2 «ΑΛΦΑstudies» ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

Ανακοινώνεται ότι το I.ΙΕΚ ΑΛΦΑ και το ΑΛΦΑstudies (Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης 

2) - για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά - θα χορηγήσουν για το ακαδηµαϊκό έτος 2022-

2023 δύο (2) υποτροφίες σπουδών σε ένα δηµότη και έναν υπάλληλο του ∆ήµου 

Πειραιά, αντίστοιχα. 

Οι υποτροφίες που παρέχονται στον ∆ήµο Πειραιά είναι :  

•••• Μία (1) πλήρης υποτροφία σπουδών διετούς φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ σε 

δηµότη του Πειραιά, αφορά ένα από τα προγράµµατα σπουδών του σε όποιον 

από τους Τοµείς Σπουδών επιλέξει ο  δικαιούχος . 

•••• Μία (1) πλήρης  υποτροφία σπουδών σε έναν υπάλληλο του ∆ήµου Πειραιά 

στο ΑΛΦΑstudies (Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης 2), σε πρόγραµµα 

εξειδίκευσης Advanced Professional Studies (APS).  

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα γίνονται δεκτές από το Τµήµα ∆ια Βίου 

Μάθησης, της ∆/νσης Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης του ∆ήµου Πειραιά µέχρι και 

τη ∆ευτέρα 5 Σεπτεµβρίου 2022, έως 13:30µµ και θα εξεταστούν από επιτροπή που 

θα αποτελείται από υπηρεσιακούς παράγοντες της ∆ιεύθυνσης Παιδείας. 

∆εκτή θα γίνεται:  

� η αίτηση που θα υποβάλλεται πρωτότυπη, συµπληρωµένη και 
υπογεγραµµένη αυτοπροσώπως στo Τµήµα ∆ια Βίου Μάθησης (Μακράς 

στοάς 15, 2
ος

 όροφος, γραφείο Β14) µαζί µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά, ή  

� η αίτηση που θα φέρει την υπογραφή (σκαναρισµένη) και θα συνοδεύεται 
µε επισυναπτόµενο αρχείο των δικαιολογητικών (σε µορφή pdf) στην 

Ηλεκτρονική  διεύθυνση:  paideiasdp3@piraeus.gov.gr. 

  ∆ικαιολογητικά για την πλήρη διετή υποτροφία του Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ: 

• Αίτηση µε πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου (ονοµατεπώνυµο, ∆/νση 

κατοικίας, τηλέφωνα επικ.  κινητό ή  σταθερό ). 

• Αντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας  

• Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτηρίου Λυκείου κ.α.) 

• Αποδεικτικό µονίµου κατοικίας 

• Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σηµειώµατος   

 



• Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τυχόν ανεργία των ίδιων ή των οικογενειών 

τους ως εξαρτώµενα µέλη. 

• 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. 

Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει µε κοινωνικοοικονοµικά και ακαδηµαϊκά 

κριτήρια. 

∆ικαιολογητικά για την πλήρη υποτροφία σπουδών σε έναν υπάλληλο του ∆ήµου 

Πειραιά στο ΑΛΦΑstudies (Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης 2):   

• Αίτηση 

• Αντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας   

•  Έγγραφο που αποδεικνύει την υπαλληλική του ιδιότητα στο ∆ήµο Πειραιά.  

Η επιλογή θα γίνει µε κλήρωση. 

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 ∆ήµου Πειραιά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://piraeus.gov.gr . 

Οι δικαιούχοι που θα επιλεγούν 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.  

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.  

 Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να 

απευθύνονται στο Τµήµα ∆ια Βίου Μάθησης του ∆ήµου Πειραιά, (Μακράς Στοάς 15, 

2
ος

 όροφος, γραφείο Β14,  τηλέφωνα επικοινωνίας: 2144053371 & 2144053372). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η µη προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών αποτελεί λόγο 

αποκλεισµού από το πρόγραµµα. 



 

 Έγγραφο ΙΕΚ  ΑΛΦΑ 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΕΚ ΑΛΦΑ 

Ακαδηµαϊκό Έτος   2022 – 2023 

� Μία πλήρης διετής  υποτροφία             

Ι. ΛΙΣΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  ΙΕΚ ΑΛΦΑ 

- Μαγειρική 

- Ζαχαροπλαστική 

- Προπονητική 

- ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 

- Marketing 

- Τουριστικά 

- Ναυτιλιακά 

- Νοσηλευτική 

- Φυσικοθεραπεία 

- Εργοθεραπεία 

- ∆ιαιτολογία 

- ∆ιασώστης/Πλήρωµα Ασθενοφόρου 

- Αισθητική & Μακιγιάζ 

- Κοµµωτική 

- Σχέδιο Μόδας 

- Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών 

- Παιδαγωγικά 

- Τεχνικός Η/Υ 

- Τεχνικός ∆ικτύων 

- Web designer/developer 

- Μουσική Τεχνολογία & Ηχοληψία 

- Βοηθός Φαρµακείου 

- Γραφιστική 

- Εσωτερική αρχιτεκτονική/διακόσµηση 

- 3d Animation 

- Υποκριτική 

- Security 

- Τεχνικός Αυτοµατισµού 

 - Μηχανοτρονική  

 

II. OΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1.  Η υποτροφία αφορά αποκλειστικά σε έναρξη το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023. 

 

2. Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται ήδη 

εγγεγραµµένοι ή/ και ενεργοί σπουδαστές στο IEK ΑΛΦΑ. 

 

3.  Ο/η δικαιούχος µπορεί να επιλέξει να σπουδάσει σε οποιοδήποτε παράρτηµα  

     του ΙΕΚ ΑΛΦΑ τον/την εξυπηρετεί – σε Αθήνα, Πειραιά ή Γλυφάδα.  

 

4.  Η υποτροφία στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ είναι πλήρους –διετούς- φοίτησης. 

 

5.  Για την κατοχύρωση της υποτροφίας, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις    



     

 

ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο πρόγραµµα σπουδών της επιλογής  

τους. 

 

6. Το ΙΕΚ ΑΛΦΑ διατηρεί το δικαίωµα να µην προσφέρει κάποιο πρόγραµµα    

    σπουδών, σε περίπτωση χαµηλής συµµετοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, ο/η  

    υπότροφος µπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο πρόγραµµα. 

 

7. Μετά την ανάδειξη του υποτρόφου µε Απόφαση του ∆ήµου, ο ∆ήµος θα πρέπει  
    να µας αποστείλει τη λίστα όλων των υποψηφίων για τις υποτροφίες,  

    προκειµένου να προσφέρουµε ειδική έκπτωση στα δίδακτρα σε όλους τους  
    ενδιαφερόµενους. 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. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 

1. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από τον ∆ήµο. Θα πρέπει να οριστεί 

αρµόδια επιτροπή. 

2. Ο/η υπότροφος επιλέγεται µε βάση κοινωνικο-οικονοµικά κριτήρια και 

ακαδηµαϊκά κριτήρια (επιδόσεις στο Λύκειο). 

3. Η προκήρυξη της υποτροφίας θα πρέπει να αναρτηθεί στον επίσηµο ιστότοπο 

του ∆ήµου, αλλά και να δηµοσιοποιηθεί στα τοπικά ΜΜΕ. 

 

4. Η δηµοσιότητα του θεσµού «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ 2022 -

2023» έχει διττό στόχο: α) την ανάδειξη του κοινωνικού έργου του ∆ήµου 

και β) την ενηµέρωση όλων των νέων του ∆ήµου 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. 

5. Η κοινοποίηση των στοιχείων του υποτρόφου που θα επιλεγεί, αλλά και της 

λίστας όλων των υποψηφίων, θα πρέπει να γίνει στο e-mail του ατόµου που 

έχει οριστεί από το ΙΕΚ ΑΛΦΑ, ως υπεύθυνος επικοινωνίας, έως και την 

Παρασκευή 9 Σεπτεµβρίου 2022.  

 

 Έγγραφο  ΑΛΦΑstudies (Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης 2) 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ APS  ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΛΦΑstudies Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης 2) 

Ακαδηµαϊκό Έτος   2022 – 2023 

� Μία πλήρης υποτροφία σε πρόγραµµα εξειδίκευσης Advanced 

Professional Studies (APS) 

 

Η λίστα των προγραµµάτων σπουδών APS (Advanced Professional Studies), από τα 

οποία θα επιλέξει το πρόγραµµα ο υπότροφος υπάλληλος, είναι η εξής:  

 

1. Executive Diploma in Business Administration  

2. Executive Diploma in Marketing & Sales Management  

3. Executive Diploma in Digital Marketing & Social Media 

 



 

 

Ι. OΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Η υποτροφία αφορά αποκλειστικά σε έναρξη το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023. 

 

2. Ο/η δικαιούχος µπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε πρόγραµµα σπουδών τον/την 

ενδιαφέρει, από την λίστα APS. 

 

3. Ο/η δικαιούχος µπορεί να επιλέξει να σπουδάσει σε οποιοδήποτε παράρτηµα 

των προαναφερθέντων φορέων τον/την εξυπηρετεί – σε Αθήνα, Πειραιά ή 

Γλυφάδα.  

 

4. H υποτροφία στο Κ.∆.Β.Μ.2 «ΑΛΦΑ Studies» είναι πλήρους φοίτησης. 

 

5. Το ΑΛΦΑ studies διατηρεί το δικαίωµα να µην προσφέρει κάποιο πρόγραµµα 

σπουδών, σε περίπτωση χαµηλής συµµετοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, ο/η 

υπότροφος µπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο πρόγραµµα σπουδών. 

 

II. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ 

1. Η επιλογή του υποτρόφου γίνεται από τον ∆ήµο. 

 

2. Η κοινοποίηση των στοιχείων του/της υποτρόφου που θα επιλεγεί, αλλά και 

της λίστας όλων των υποψηφίων, θα πρέπει να γίνει στο e-mail του ατόµου 

που έχει οριστεί ως υπεύθυνος επικοινωνίας από το Κ.∆.Β.Μ.2 «ΑΛΦΑ 

Studies», έως και την Παρασκευή 9 Σεπτεµβρίου 2022. 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                        Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ          &  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

           ΑΙΚ . ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ                           ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

 

  


