ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και τα Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ για τρίτη συνεχή χρονιά
προσφέρουν 50 πλήρεις υποτροφίες διετούς φοίτησης, μία σε κάθε Δήμο που θα μετάσχει
στη διαδικασία, για οικονομικά ευάλωτους δημότες της Αττικής, οι οποίοι επιθυμούν να
σπουδάσουν αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω της έντονης οικονομικής δυσπραγίας.
Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες Γ Λυκείου δημοσίων σχολείων
των Δήμων της Αττικής να διεκδικήσουν και φέτος πλήρεις υποτροφίες διετούς φοίτησης
στις ειδικότητες της επιλογής τους. Οι ειδικότητες του Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ ανάμεσα στις οποίες
μπορούν να επιλέξουν οι υποψήφιοι είναι οι ακόλουθες:
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Στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας
Βοηθός Ιατρικών εργαστηρίων
Βοηθός Φαρμακείου
Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου
Βοηθός Νοσηλευτικής ΜΕΘ
Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής
Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας
Βοηθός Οπτικής και Οπτομετρίας
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Βοηθός Εργοθεραπείας
Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ.
Οι τελικοί δικαιούχοι θα επιλεγούν σύμφωνα με την παρακάτω μοριοδότηση, η οποία θα
λαμβάνει υπόψη τόσο την επίδοση των μαθητών όσο και την οικονομική και κοινωνική
κατάσταση των οικογενειών τους:
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 10.000 ευρώ – 50 μόρια
• Ανεργία γονέων – 50 μόρια για κάθε γονέα
• Μέλη μονογονεϊκών/πολύτεκνων οικογενειών – 50 μόρια
• Βαθμός απολυτηρίου – έως 100 μόρια (ο τελικός βαθμός πολλαπλασιάζεται επί 5).
Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Γ’ Λυκείου καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους
έως και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 στο Τμήμα Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού,
Νεολαίας και Παιδείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας, που θα
πιστοποιεί ότι πληρούνται τα κριτήρια επίδοσης της υποτροφίας. Παράλληλα, κάθε
μαθητής/μαθήτρια που θα υποβάλει εγκαίρως αίτηση και θα συμπληρώσει περισσότερα
από 100 μόρια με βάση την ανωτέρω μοριοδότηση, δικαιούται αυτόματα υποτροφία ενός
έτους.
Πληροφορίες; κ. Πρίφτη, 2106632200, Βασ. Παύλου & Φλέμινγκ, Σπάτα
Επισυνάπτεται η αίτηση.

