
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                          

 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 50 ΜΑΘΗΤΩΝ 3ης ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ  ΤΗΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2016-17 ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 17,5 ΚΑΙ ΑΝΩ   

 
ΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΑ) 

 
O Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και ο Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός International Orthodox 

Christian Charities - ΙΟCC στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου που επιτελούν μέσω του προγράμματος GIVE for GREECE IV, θα χρηματοδοτήσουν 

δωρεάν ενισχυτική φροντιστηριακή εκπαίδευση σε μαθητές 3ης Λυκείου για το σχολικό έτος 2017-18. Η δωρεάν ενίσχυση μαθητών σε επιλεγμένα 

φροντιστήρια κάθε περιοχής, αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες εξετάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ & ΤΕΙ με Ομάδες 

Μαθημάτων Προσανατολισμού : Ι. Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΙΙ. Θετικών Σπουδών, ΙΙΙ. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.  

Η εκπαίδευση αφορά μόνο παιδιά πολύτεκνων οικογενειών που είναι μέλη της ΕΠΑ και είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών:  

Περιστέρι, Νέα Ιωνία, Ν. Φιλαδέλφεια. 

 ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΟΜΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενες οικογένειες που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ΕΠΑ, το αργότερο έως Τρίτη, 18 

Ιουλίου 2017. 

Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που θα καλύψει το πρόγραμμα προτεραιότητα θα έχουν οι 

μαθητές με την υψηλότερη βαθμολογία 

Για την επιλογή των επωφελούμενων του προγράμματος συνεκτιμώνται, μέσω μοριοδότησης, οι ακόλουθοι παράγοντες η σειρά των οποίων 

δηλώνει και τη βαρύτητά τους: 

1. Κοινωνικά-οικονομικά κριτήρια επιλογής υποψηφίων οικογενειών: 

Α) Η πολύτεκνη οικογένεια έχει τέκνο ή τέκνα που θα φοιτήσουν στην 3η Λυκείου το σχολικό έτος 2017-2018. 

Β) Οι υποψήφιοι μαθητές, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη 2α Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2016-2017 με γενικό μέσο όρο στον Έλεγχο Επίδοσης 

17,5 και άνω.  

Γ) Η οικογένεια πρέπει να είναι μόνιμη κάτοικος των δήμων: Περιστερίου, Ν. Ιωνίας, Ν. Φιλαδέλφειας, όμορων περιοχών.  

Δ) Το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα της οικογένειας για το 2016 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά: 
13.500 Ευρώ (1 ή 2 γονείς και 4 ανήλικα τέκνα, που δηλώνονται στο εκκαθαριστικό γονέων, κωδ.003, 004) 

15.000  Ευρώ (1 ή 2 γονείς και 5 ανήλικα τέκνα, που δηλώνονται στο εκκαθαριστικό γονέων, κωδ.003, 004) 

16.500 Ευρώ (1 ή 2 γονείς και 6 ανήλικα τέκνα, που δηλώνονται στο εκκαθαριστικό γονέων, κωδ.003, 004) 

18.000 Ευρώ (1 ή 2 γονείς και 7 ανήλικα τέκνα, που δηλώνονται στο εκκαθαριστικό γονέων, κωδ.003, 004) 

19.500 Ευρώ (1 ή 2 γονείς και 8 ανήλικα τέκνα, που δηλώνονται στο εκκαθαριστικό γονέων, κωδ.003, 004) 

21.000 Ευρώ (1 ή 2 γονείς και 9 ανήλικα τέκνα, που δηλώνονται στο εκκαθαριστικό γονέων, κωδ.003, 004) 
  

Ε) Η πολύτεκνη οικογένεια έχει τουλάχιστον 4 ανήλικα ή εξαρτώμενα τέκνα, που δηλώνονται στο εκκαθαριστικό των γονέων.  

ΣΤ) Ανεργία γονέων (1 ή 2 γονείς άνεργοι, πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ) 

 

Ζ) Αναπηρία γονέα ή τέκνου (πρόσφατο πιστοποιητικό αναπηρίας 67% και άνω, από Δημόσια Υγειονομική Επιτροπή)  

2. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενες οικογένειες: 
Α.  Αίτηση συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη από τον γονέα & σφραγισμένη από ΕΠΑ (η αίτηση χορηγείται από την Ένωση Πολυτέκνων) 

Β.  Επικυρωμένο έγχρωμο αντίγραφο Ελέγχου Επίδοσης Β’ τάξης Λυκείου φοίτησης 2016-2017 (το αντίγραφο Ελέγχου επικυρώνεται από το αντίστοιχο Λύκειο 

φοίτησης με μπλε σφραγίδα). 

Γ.  Οικιακός λογαριασμός της οικογένειας που πιστοποιεί το ονομ/νυμο, διεύθυνση και το δήμο κατοικίας. 

Δ.  Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (γονέων & τέκνου/τέκνων που ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα) ή Διαβατηρίου & Άδεια Διαμονής σε ισχύ (μόνο για 

αλλοδαπούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Ε.  Εκκαθαριστικό Φορολογίας Έτους 2016 που εκδόθηκε το 2017  (των αιτούντων γονέων). 

ΣΤ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο). 

Ζ. Πρόσφατη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΑΕΔ για το χρόνο ανεργίας γονέων (αν υπάρχει). 

Η. Πρόσφατο πιστοποιητικό αναπηρίας 67% και άνω, από Δημόσια Υγειονομική Επιτροπή γονέα ή τέκνου (αν υπάρχει). 

 

• Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στα γραφεία της ΕΠΑ. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό International Orthodox Christian Charities-IOCC 

          


