
 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΑΘΗΝΑ 17/10/2017 

                                                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 3284          

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  

 

Προς                 Κοινοποίηση: 

Δημάρχους Αττικής                                 Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 

 
 

Αγαπητέ συνάδελφε, 

 

Η ΚΕΔΕ στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει για την υποστήριξη των 

δοκιμαζόμενων τοπικών κοινωνιών στην περίοδο της κρίσης, δίνει τη δυνατότητα σε 

ικανό αριθμό νέων, σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ, να σπουδάσουν με έκπτωση 

50% στα δίδακτρα της Σχολής, εφόσον ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Στις δύσκολες οικονομικά συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για τη χώρα μας, η 

σύμπραξη μεταξύ κοινωνικά ενεργών φορέων στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας. Ως Τοπική 

Αυτοδιοίκηση θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι θα εξακολουθήσουμε να είμαστε κοντά 

σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, επεκτείνοντας την προσπάθειά μας και σε θέματα 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα του Δήμου σας, 

πρέπει οι κοινωνικές σας υπηρεσίες να αναλάβουν την ενημέρωση καταρχήν των 

δημοτών σας και στη συνέχεια τη συγκέντρωση των αιτήσεων που θα πρέπει να 

υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, έως την 30ή Νοεμβρίου 2017 με δυνατότητα 

παράτασης έως την 31ή Ιανουαρίου 2018, τις οποίες και θα αποστείλετε στην ΚΕΔΕ. 

Οι ειδικότητες του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ, μεταξύ των οποίων μπορούν να επιλέξουν οι 

σπουδαστές είναι οι ακόλουθες: 

 Τουρισμός & Επισιτισμός: Αρχιμάγειρες (Σεφ), Ζαχαροπλαστική, 

Ξενοδοχειακά, Στέλεχος Κρουαζιερόπλοιων, Διοίκηση Τουρισμού 

 Πληροφορική & Νέες Τεχνολογίες: Web Developer/Video Games, 

Προγραμματιστής Λογισμικού, Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών  

 Οπτικοακουστικά & Τέχνες: Ηχοληψία, Μουσική Τεχνολογία, Μοντάζ, 

Ραδιοφωνικός Παραγωγός 

https://www.omiros.gr/sxoli-touristikon-epaggelmaton/
https://www.omiros.gr/sxoli-iek-pliroforikis/
https://www.omiros.gr/optikoakoustika-texnes/


 

 

 Ομορφιά: Μακιγιάζ & Αισθητική, Αισθητική Νυχιών-Ποδολογία (Μανικιούρ 

Πεντικιούρ), Κομμωτική 

 Μέσα Ενημέρωσης & Αθλητισμός: Δημοσιογραφία, Αθλητικογραφία, 

Προπονητική  

 Υγεία: Β. Φυσικοθεραπείας, Β. Εργοθεραπείας, Β. Διαιτολογίας, Β. 

Νοσηλευτικής, Β. Νοσηλευτικής-Μαιευτικής, Β. Φαρμακείου 

 Εφαρμοσμένες Τέχνες: Γραφιστική, 3D Animation 

 Οικονομία & Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, 

Λογιστική 

 Ναυτιλιακά: Ναυτιλιακά (Διοίκηση Ναυτιλίας), Ναυλομεσίτες 

 Τεχνικά Επαγγέλματα: Μηχανοτρονική, Αυτοματιστές, Τεχνολογία Τροφίμων 

 Παιδαγωγικά 

Σχετικά με τους δικαιούχους των εκπτώσεων, σας ενημερώνουμε ότι αυτοί ορίζονται 

ως οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου που πληρούν μόνον μία από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

1) Ετήσιο οικογενειακό/ατομικό εισόδημα μικρότερο από 10.000 ευρώ 

2) Ανεργία αιτούντα 

3) Ανεργία γονέων  

4) Μέλη μονογονεϊκών/ πολύτεκνων οικογενειών  

5) Πρόβλημα υγείας-αναπηρία 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την ΚΕΔΕ στο 2132147577 με την 

κα Σίμνου και με το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ στο τηλ. 210 3211228 με την κα Φανή Ζώτου.  

Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα στην πρωτοβουλία μας και γι’ αυτό σας 

ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

 

 

 

Με εκτίμηση 

                                                Γεώργιος Πατούλης 

                                             Δήμαρχος Αμαρουσίου 

 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 
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https://www.omiros.gr/sxoli-iek-omorfias/
https://www.omiros.gr/dimosiografia-athlitika/
https://www.omiros.gr/ygeia/
https://www.omiros.gr/efarmosmenes-texnes/
https://www.omiros.gr/iek-dioikisi-epixeiriseon/
https://www.omiros.gr/nautiliaka/
https://www.omiros.gr/texnika-epaggelmata/
https://www.omiros.gr/paidagogika/iek-paidagogika/
http://www.kedke.gr/
mailto:info@kedke.gr

