ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας ενημερώνει ότι η Γενική
Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και το
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας
που έχουν υπογράψει, προσφέρουν 17 νέες θέσεις φοίτησης σε υποψήφιους/-ες
φοιτητές/-τριες στα Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 51 Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών και 352 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες), η έναρξη των
οποίων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021.
Οι εν λόγω υποτροφίες αφορούν στην παρακολούθηση δύο (2) Θεματικών
Ενοτήτων στα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 20212022. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.eap.gr/2021/07/30/prosfora-35-theseon-programmata-spoydon/
Δικαιούχοι των ανωτέρω υποτροφιών, είναι (α) άτομα που ανήκουν στην
κοινωνική ομάδα Ρομά εφόσον διαβιούν σε συνθήκες που παραπέμπουν σε
κοινωνικό αποκλεισμό καθώς και Διαμεσολαβητές Ρομά, (β) άστεγοι και (γ)
πρώην φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας ή φιλοξενούμενοι δομών
παιδικής προστασίας οι οποίοι θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 18ο έτος της
ηλικίας τους
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι 31/08/2021 και ώρα
12η μεσημβρινή.
Τα Προπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ είναι τα εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)
Πληροφορική (ΠΛΗ)
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ)
Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ)
Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ)
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ)
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ)
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός
Ειδικό πρόγραμμα σπουδών Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών (ΠΔΕ) (154 θέσεις)
Εκτός από τα προπτυχιακά μαθήματα Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,
σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 516/24.06.2021 προσφέρει 42
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 352 Μεμονωμένες Θεματικές
Ενότητες.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα Προπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ είναι
τα ακόλουθα:
Ευκρινές φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου για εγγραφή στα προπτυχιακά
τμήματα
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Εκκαθαριστικό σημείωμα
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο υπογραφής.
Φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη).
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να τα υποβάλλετε ηλεκτρονικά (σε
αρχεία pdf μέγιστου μεγέθους 4 MB ανά αρχείο για τα έγγραφα και σε μορφή jpg/png
για τη φωτογραφία).
Καταληκτική ημερομηνία 31/08/2020

Από το Δήμο Λευκάδας

