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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 

 

Η εταιρεία Περλίτες Αιγαίου Α.Ε. προκηρύσσει μία υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 
2021/2022 για τεχνικές σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια ή ιδιωτικά ανώτατα τεχνικά 
ιδρύματα για σπουδές σε δημόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ, ειδικότητα Μηχανικού ή Τεχνικού 
Δομικών Έργων. 

Η υποτροφία μπορεί να καλύψει και άλλες τεχνικές ειδικότητες (Ηλεκτρολόγου, 
Μηχανολόγου, Τεχνικού κλπ.) κατά περίπτωση. 

Για τριετή φοίτηση σε ιδιωτικό ΙΕΚ η εταιρεία Περλίτες Αιγαίου Α.Ε. αναλαμβάνει πλήρως 
την απευθείας πληρωμή των διδάκτρων. 

Για φοίτηση σε δημόσιο ίδρυμα η εταιρεία θα αποδίδει το ποσό των 2.000 Ευρώ/έτος 
σπουδών απευθείας στον σπουδαστή. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών είναι τα 3 χρόνια. 

Σε περίπτωση απόδοσης των χρημάτων απευθείας στον σπουδαστή αυτά θα 
καταβάλλονται ως εξής: 

• Τα πρώτα 2.000 Ευρώ με την ολοκλήρωση της εγγραφής του στην σχολή και μία 

εβδομάδα πριν την έναρξη του πρώτου έτους φοίτησης. 

• Τα επόμενα 2.000 Ευρώ μία εβδομάδα πριν την έναρξη του δευτέρου έτους 
φοίτησης με την προϋπόθεση της επιτυχούς μετάβασης στο δεύτερο έτος 
φοίτησης. 

• Και κατ’ επέκταση τα υπόλοιπα 2.000 Ευρώ πριν την έναρξη του τρίτου έτους 
φοίτησης για προγράμματα τριετούς φοίτησης. 

1. Προτεινόμενα Προγράμματα - Ιδιωτικά ΙΕΚ 

• ΙΕΚ ΑΚΜΗ (METROPOLITAN COLLEGE) - Τεχνικός Δομικών Έργων ή BSc 
Μηχανικού 

• ΙΕΚ ΑΛΦΑ (MEDITERRANEAN COLLEGE) - Δομικών Κατασκευών ή BSc Μηχανικού 

• ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ - Τεχνικός Δομικών Έργων ή Γεωπληροφορικής 

2. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις 

1. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι τελειόφοιτοι μαθητές του Λυκείου 
Νισύρου ή και απόφοιτοι έως και ένα χρόνο από την αποφοίτησή τους. 

2. Οι αιτούντες πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Νισύρου. 
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3. Οι αιτούντες πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου 
τουλάχιστον Β2 στην αγγλική γλώσσα 

3. Διαδικασία Υποβολής αίτησης 

Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά που την συνοδεύουν 
στον εκπρόσωπο της εταιρείας στην Νίσυρο κ. Μιλτιάδη Αναστασιάδη (6973404723), σε 
κλειστό φάκελο με το όνομα του υποψηφίου μαθητή και την ένδειξη "Υποτροφία 
Περλίτες Αιγαίου Α.Ε. 2021-2022", το αργότερο έως τις 15/09/2021. 

4. Δικαιολογητικά 

(υποβάλλονται απαραιτήτως μέχρι τις 15/09/2021, αλλιώς η αίτηση απορρίπτεται) 

1. Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη 

2. Συνοπτικό Βιογραφικό σημείωμα 

3. Αντίγραφο βαθμολογίας των δύο τελευταίων ετών 

4. Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας 

5. Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής 

1. Οι αιτήσεις ελέγχονται εάν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και 
εάν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

2. Σε περίπτωση περισσοτέρων από μία αιτήσεων τα κριτήρια επιλογής είναι κατά 
σειρά τα ακόλουθα: 

• Μ.Ο. βαθμολογίας στα μαθήματα των Μαθηματικών και της Φυσικής κατά 
τα τελευταία δύο έτη και έως την υποβολή της αίτησης 

• Γενικός Μ.Ο. Βαθμολογίας των τελευταίων δύο ετών και έως την υποβολή 
της αίτησης 

• Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια 

6. Επιπλέον παροχές υποτροφίας 

• Εάν η υποτροφία προβλέπει πρακτική εξάσκηση, αυτή μπορεί να γίνει στους 
Περλίτες Αιγαίου Α.Ε. κατόπιν αιτήματος του υπότροφου. 

• Προτίμηση στον υπότροφο σε περίπτωση προκήρυξης θέσης εργασίας στην 
Περλίτες Αιγαίου Α.Ε. που άπτεται της ειδικότητας του. 

Για πρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 
εταιρεία στο 210 3808401 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@aegean-
perlites.com (υπόψη κ. Χρήστου Χρήστου)  

mailto:govdelasgroup@in.gr


 

 
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΜAΤΩΝ   
ΑΜΑΕ 31248/81/Β/94/12  ■  Ελ. Βενιζέλου 1, Ερμούπολη, 841 00 ΣΥΡΟΣ  ■  ΑΦΜ 094198071  ■  ΔΟΥ Σύρου 

Τηλ. 22810 86969  ■  Φαξ 22810 86262  ■  e-mail: info@aegean-perlites.com 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Κάνιγγος 9, 106 77 ΑΘΗΝΑ  ■  Τηλ. 210 3808401  ■  Φαξ 210 3808402 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2021/2022 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ Η’ ΤΡΙΕΤΟΥΣ (BSC) 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Παρακαλούμε συμπληρώστε με κεφαλαία και Ελληνικούς Χαρακτήρες 

1. Στοιχεία Υποψηφίου: 

Επώνυμο:          ________________________________________ 

Όνομα:           ________________________________________ 

Ημερομηνία Γέννησης:      ________________________________________ 

Τόπος Γέννησης:        ________________________________________ 

Εθνικότητα:         ________________________________________ 

Τόπος Διαμονής:        ________________________________________ 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:     ________________________________________ 

Επώνυμο Πατέρα:       ________________________________________ 

Όνομα Πατέρα:        ________________________________________ 

Επάγγελμα Πατέρα:       ________________________________________ 

Επώνυμο Μητέρας:       ________________________________________ 

Όνομα Μητέρας:        ________________________________________ 

Επάγγελμα Μητέρας:      ________________________________________ 

Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας 

Οδός κ Αριθμός:        ________________________________________ 

Τ.Κ.: __________    Πόλη: ________________________________________ 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Σταθερό:          ________________________________________ 

Κινητό:           ________________________________________ 

e-mail:           ________________________________________ 
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2. Επιδιωκόμενες Σπουδές 

Σχολή: _______________________________________________________________ 

Τίτλος Σπουδών: ________________________________________________________ 

Αιτιολογία Επιλογής Επιδιωκόμενου Τίτλου σπουδών: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Ξένες Γλώσσες 

Αγγλικά              Επίπεδο:_______ 

___________________________     Επίπεδο:_______ 

___________________________     Επίπεδο:_______ 

___________________________     Επίπεδο:_______ 

4. Οικονομική Κατάσταση Υποψηφίου (προαιρετικά) 

(Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλεγεί με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια θα του ζητηθεί 
να υποβάλλει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τα παρακάτω πχ. φορολογική δήλωση 
γονέων) 

Ακαθάριστο Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα:  ________________________________ 

5. Υπεύθυνη Δήλωση 

Ο κάτωθι υπογράφων γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

1. Έχω λάβει πλήρη γνώση του συνόλου των όρων της Προκήρυξης Υποτροφιών της 
Περλίτες Αιγαίου Α.Ε.  για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022 Ως εκ τούτου η υποβολή της 
παρούσας αίτησης, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των 
όρων που περιέχονται σε αυτήν. 

2. Πληρώ όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη για την υποβολή της 
παρούσας αίτησης. 

3. Δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη σε βάρος μου ή/και δεν έχω καταδικαστεί για ποινικό 
αδίκημα 

mailto:govdelasgroup@in.gr


 

 
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΜAΤΩΝ   
ΑΜΑΕ 31248/81/Β/94/12  ■  Ελ. Βενιζέλου 1, Ερμούπολη, 841 00 ΣΥΡΟΣ  ■  ΑΦΜ 094198071  ■  ΔΟΥ Σύρου 

Τηλ. 22810 86969  ■  Φαξ 22810 86262  ■  e-mail: info@aegean-perlites.com 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Κάνιγγος 9, 106 77 ΑΘΗΝΑ  ■  Τηλ. 210 3808401  ■  Φαξ 210 3808402 

4. Όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην παρούσα ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ είναι 
αληθή και θα προσκομίσω κάθε στοιχείο ή δικαιολογητικό που θα μου ζητηθεί προς 
επιβεβαίωσή τους. 

Σε περίπτωση ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων, γνωρίζω και ρητά αποδέχομαι ότι η 
αίτηση αποσύρεται από τη διαδικασία αξιολόγησης. 

Αποδέχομαι και δίνω τη συγκατάθεσή μου στην ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. όπως, υπό τους 
όρους της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στην παρούσα Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, 
τα συνυποβαλλόμενα με αυτήν έγγραφα και τυχόν άλλα έγγραφα και στοιχεία που 
υποβάλλω από καιρό σε καιρό, με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στα 
πλαίσια της χορήγησης της αιτηθείσας υποτροφίας, ενδεικτικά αναφερομένων της 
αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, της πορείας σπουδών των υποτρόφων, της 
δημιουργίας στατιστικών πινάκων και κάθε άλλης συναφούς πράξης. Αναγνωρίζω ότι 
αποδέκτες των δεδομένων θα είναι η εταιρεία ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 

Δηλώνω ότι ενημερώθηκα πλήρως αναφορικά με τα δικαιώματά μου πρόσβασης, 
ενημέρωσης, αντίρρησης, καθώς επίσης και του δικαιώματός μου να αιτούμαι εξηγήσεων 
για την επεξεργασία αυτών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Ν.2472/1997 
απευθυνόμενος οποτεδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@aegean-perlites.com. 

Τέλος, εφ’ όσον γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου για την υποτροφία, με την παρούσα 
συναινώ σε πιθανή μελλοντική συμμετοχή μου σε επικοινωνιακές ενέργειες της εταιρείας 
Περλίτες Αιγαίου Α.Ε με στόχο την προβολή του Προγράμματος Υποτροφιών της και στη 
χρήση του παραχθέντος υλικού, χωρίς οιονδήποτε περιορισμό. 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ. 

Ο υποψήφιος                Οι γονείς/κηδεμόνες 

                  (Εάν απαιτείται, βλ. Σημείωση) 

 

 

 

 

(Υπογραφή και Όνομα ολογράφως)     (Υπογραφή και Όνομα ολογράφως) 

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ανήλικος κατά την υποβολή της 
αίτησης είναι απαραίτητη η υπογραφή της παρούσας και από τους γονείς/κηδεμόνες 
του. 
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