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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΕΚ ΣΒΙΕ 

 
 
Η Περιφέρεια Αττικής και το ΙΕΚ ΣΒΙΕ υλοποιούν από κοινού την ακόλουθη δράση με τίτλο 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΕΚ ΣΒΙΕ» (εφεξής το 

«Πρόγραμμα»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής: 

 

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων 

συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών και της διαδικασίας ανάδειξης των δικαιούχων.  

 
1. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 22/06/2020 

έως και 11/09/2020. 

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα σε οποιαδήποτε 

από τις οκτώ (8) Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής,  έχουν συμπληρώσει 

το 18ο έτος της ηλικίας τους και αποφασίσουν να συμπληρώσουν / υποβάλουν τα ορθά 

στοιχεία τους μέσω της ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής της παρούσας ιστοσελίδας. 

 

3. Τα απαραίτητα πεδία συμπλήρωσης στην ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής είναι τα 

ακόλουθα: Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο, E-mail, Ειδικότητα Επιλογής, Δήμος Διαμονής. 

Επιπλέον, απαιτείται η επιλογή ενός τουλάχιστον κριτηρίου από τα παρατιθέμενα στην 

ιστοσελίδα, ήτοι (σε παρένθεση τα μόρια που αποδίδονται σε κάθε κατηγορία): 

o Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης που να καταδεικνύει 

ετήσιο ατομικό εισόδημα μικρότερο από 6.000 ευρώ ή, εφόσον πρόκειται για 

υποψήφιο/α που δεν υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση, ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 9.000 ευρώ (100 μόρια) 

o Ενεργή Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ του/της υποψήφιου/ας (100 μόρια) ή/και των 

γονέων (50 μόρια για κάθε γονέα) 

o Βεβαίωση Ανεργίας ΟΑΕΔ για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους (150 μόρια) 

o Βεβαίωση Μερικής Αναπηρίας από Αρμόδια Αρχή σε ποσοστό έως 79,9% (100 

μόρια) ή Βαριάς Αναπηρίας σε ποσοστό τουλάχιστον 80% (150 μόρια) 
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o Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή άλλο αποδεικτικό που να πιστοποιεί 

ότι ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (100 μόρια) ή 

μονογονεϊκής οικογένειας (50 μόρια) 

o Πιστοποιητικό από Αρμόδια Αρχή που να αποδεικνύει ότι ο/η υποψήφιος/α 

ανήκει σε κοινωνικά ευπαθή ομάδα όπως οι ακόλουθες: άστεγοι, πρόσφυγες, 

αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking και ενδοοικογενειακής βίας, άτομα σε 

επανένταξη κ.ά. (50 μόρια) 

Για κάθε κριτήριο που σημειώνει, ο/η αιτών/ούσα υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά 

το αντίστοιχο αποδεικτικό στο πεδίο «Επισύναψη Δικαιολογητικών». Σε κάθε άλλη 

περίπτωση, η αίτησή του δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

 

4. Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Υποτροφιών εξαιρούνται οι 

υπάλληλοι  του ΙΕΚ  ΣΒΙΕ, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού αυτών και οι σύζυγοί τους, καθώς 

και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Επιπλέον, το ΙΕΚ ΣΒΙΕ διατηρεί το δικαίωμα να εξετάζει την ικανότητα των δικαιούχων να 

ανταπεξέλθουν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις των προσφερόμενων ειδικοτήτων και, 

εφόσον κρίνει ότι δεν δύνανται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους, να τους 

απορρίπτει. Εάν οι δικαιούχοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, 

θα επιλεγούν στη θέση τους επιλαχόντες που θα αναδειχθούν μέσω της ενταύθα 

περιγραφόμενης διαδικασίας, πάντοτε κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τη 

μοριοδότησή τους. 

 

5.  Η Περιφέρεια Αττικής και το ΙΕΚ ΣΒΙΕ  στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης 

διαθέτουν αποκλειστικά τις ακόλουθες Υποτροφίες:  

 Είκοσι (20) πλήρεις ή ολικές Υποτροφίες διετούς φοίτησης (4 εξαμήνων) στις 

προσφερόμενες ειδικότητες σπουδών κατ’ επιλογή των δικαιούχων, ονομαστικής 

αξίας εκάστης 6.500 ΕΥΡΩ, για φοίτηση στο ΙΕΚ ΣΒΙΕ. Οι Υποτροφίες αφορούν στα 

τμήματα που θα λειτουργήσουν τον Οκτώβριο του 2020. 

 Απεριόριστο αριθμό μερικών Υποτροφιών (50% έκπτωσης επί των ετησίων 

διδάκτρων) στις προσφερόμενες ειδικότητες σπουδών κατ’ επιλογή των 

δικαιούχων για τους/τις αιτούντες/ αιτούσες που θα συγκεντρώσουν τουλάχιστον 

200 μόρια με βάση την ενταύθα περιγραφόμενη διαδικασία μοριοδότησης. 
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6. Οι ειδικότητες του ΙΕΚ ΣΒΙΕ μεταξύ των οποίων μπορούν να επιλέξουν να φοιτήσουν οι 

αιτούντες/σες Υποτροφία είναι οι ακόλουθες: 

Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας 

Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων 

Βοηθός Φαρμακείου 

Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου 

Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής  

Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας 

Βοηθός Οπτικής και Οπτομετρίας 

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή 

Βοηθός Εργοθεραπείας 

Αισθητική Τέχνη & Μακιγιάζ 

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

Προπονητής Αθλημάτων 

Στέλεχος Τουριστικών  Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Ξενοδοχειακά) 

Στέλεχος Διοίκησης  και Οικονομίας   

Στέλεχος Διοίκησης  και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας 

Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing) 

Στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν λειτουργήσουν τμήματα σε κάποιες από 

τις άνω ειδικότητες τον Οκτώβριο του 2020, το ΙΕΚ ΣΒΙΕ θα προσφέρει στους/στις 

δικαιούχους ίσης αξίας Υποτροφία σε άλλη λειτουργούσα ειδικότητα. Σε αυτή την 

περίπτωση, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να επιλέξουν κάποια από τις διαθέσιμες 

ειδικότητες, καθώς δεν θα δικαιούνται να μεταφέρουν την έναρξη της φοίτησής τους με 

Υποτροφία σε επόμενο εξάμηνο.   

 

7. Οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω αυτόματης άθροισης των μορίων που θα 

συγκεντρώσουν βάσει της ως άνω διαδικασίας, αφού ελεχθεί η ορθότητα και η 

καταλληλότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Υποψήφιοι/ες που θα υποβάλουν 

ψευδή στοιχεία ή ακατάλληλα δικαιολογητικά, θα αποβληθούν αυτομάτως από το 

Πρόγραμμα.  
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8. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στους δικαιούχους για την παραλαβή των ολικών ή 

μερικών Υποτροφιών θα γίνει μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με αυτούς/ές στα στοιχεία 

που οι ίδιοι/ες έχουν δηλώσει και μόνο. 

Καμία ανάρτηση ή δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των δικαιούχων ή των 

υποψηφίων δεν θα πραγματοποιηθεί από το ΙΕΚ ΣΒΙΕ ή την Περιφέρεια Αττικής, για 

οποιονδήποτε λόγο. 

Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους/τις δικαιούχους εντός 

χρονικού διαστήματος πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήξη υποβολής των αιτήσεων, ή 

οι δικαιούχοι αρνηθούν ή αδρανήσουν να παραλάβουν τις Υποτροφίες τους,  θα 

αντικαθίστανται από επιλαχόντες που θα αναδειχθούν μέσω της ενταύθα 

περιγραφόμενης διαδικασίας, πάντοτε κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τη 

μοριοδότησή τους. 

 
9. Οι Υποτροφίες είναι αυστηρά προσωπικές και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή αγαθά 

πάσης φύσεως. Ρητά διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα Υποτροφιών απευθύνεται 

αποκλειστικά σε εγγραφόμενους για πρώτη φορά, σε καμία περίπτωση δε, σε ήδη 

φοιτούντες στο ΙΕΚ ΣΒΙΕ ή σε έχοντες πραγματοποιήσει κράτηση θέσης ενόψει επόμενων 

εξαμήνων κατάρτισης. 

 

10. Η Περιφέρεια Αττικής και το  ΙΕΚ ΣΒΙΕ διατηρούν το δικαίωμα να δημοσιεύσουν 

φωτογραφίες και βίντεο με τη συμμετοχή των υποτρόφων σε γεγονότα και εκδηλώσεις 

(στις επίσημες ιστοσελίδες τους, στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που 

διαθέτουν, σε έντυπα και γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης) στο πλαίσιο προβολής 

του Προγράμματος Υποτροφιών, μόνο κατόπιν έγγραφης συναίνεσης εκάστου/ης 

υποτρόφου. 

 

11. Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων των συμμετεχόντων είναι η Εταιρεία 

με την επωνυμία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Α.Ε. και έδρα Κάνιγγος 15-17, Αθήνα. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους και την 

άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων τους όπως περιγράφονται κατωτέρω, οι αιτούντες/σες 

μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το ΙΕΚ ΣΒΙΕ στο 210 32.32.323 ή ηλεκτρονικά 

στο info@sbie.gr. 

mailto:info@sbie.gr
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12. Το ΙΕΚ ΣΒΙΕ συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία σας με τη συγκατάθεσή σας και με 

σκοπό να επικοινωνήσει μαζί σας, προκειμένου να ενημερωθείτε σε σχέση με τμήματα 

και ειδικότητες του ΙΕΚ, για τα οποία τεκμαίρεται από τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα 

ότι σας ενδιαφέρουν. 

 

13. Τα στοιχεία σας αποθηκεύονται σε ασφαλείς υποδομές της Εταιρείας για το ελάχιστο 

χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επικοινωνία μας μαζί σας. Τα στοιχεία σας 

επεξεργάζεται αποκλειστικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας και δεν θα 

κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη εντός ή εκτός της ΕΕ για οποιονδήποτε λόγο. 

 

14. Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, διόρθωση ή 

διαγραφή τους, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους και να αιτηθείτε τον περιορισμό 

αυτής. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή 

σας, ελεύθερα και ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των 

στοιχείων σας έως τη στιγμή εκείνη. 

 

15. Έχοντας ενημερωθεί για τη διαδικασία συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας των 

στοιχείων σας, δια του παρόντος παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τις ως άνω ενέργειες. 

 

16. Η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

του συνόλου των Όρων του παρόντος. 

 


