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ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
(Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε
να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών)
1. Επώνυμο αιτητή (Κεφαλαία)

........................................................................

2. ΄Ονομα αιτητή (κεφαλαία)

........................................................................

3. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

........................................................................

4. Ημερομηνία Γεννήσεως

........................................................................

5. Τόπος Γεννήσεως

........................................................................

6. Υπηκοότητα

........................................................................

7. ΄Εγγαμος / ΄Αγαμος

........................................................................

8. Εξαρτώμενα, εάν υπάρχουν

........................................................................

9. Ονοματεπώνυμο πατέρα (ή κηδεμόνα) ........................................................................
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Οδός: ............................................. Αρ. .......
Ταχ. Κωδ. : ................ Χωριό: ....................
Πόλη: ………………………………………
Αρ. Τηλεφώνου: …………………………..

10. Θέμα σπουδών:

………………………………………………

11. Κανονική διάρκεια σπουδών:

………………………………………………

12. Φοίτηση σε σχολείο Μέσης Παιδείας
από Α΄-Γ΄τάξη

Λύκειο
1. ……………………..

Περίοδος
Από Μέχρι
…… ………

2. ……………………..

……

………

3. ……………………..

……

………

Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου: …………..
(να επισυναφθεί αντίγραφο απολυτηρίου)
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13. Βραβεία
(εάν υπάρχουν να επισυναφθούν
αντίγραφα)

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

14. Γνώση ξένων γλωσσών
(πολύ καλή, καλή, μέτρια)

α. Αγγλική

Ανάγνωση Ομιλία Γραφή
…………… ……… ………

β. Γαλλική

…………… ……… ………

γ. …………. …………… ……… ………
15. Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά
(να επισυναφθεί απολυτήριο ή
Πιστοποιητικό απαλλαγής από την
Εθνική Φρουρά)
16. Αν ο αιτητής έχει ήδη υποτροφία
ή βοήθημα να το δηλώσει
17. ΄Άλλες πληροφορίες

Από: ………………… Μέχρι: …………...

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………….
(Υπογραφή Αιτητή/τριας)

Ημερομηνία: …………………………….
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ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(Συμπληρώνεται από τον πατέρα/κηδεμόνα του αιτητή
και υποβάλλεται με την αίτηση)
ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
1.

Ονοματεπώνυμο αιτητή: ……………………………………………………………

2.

Τόπος και ημερομηνία γεννήσεως αιτητή: ………………………………………...

3.

΄Ονομα πατέρα / κηδεμόνα: ………………………………………………………...

4.

Διεύθυνση πατέρα / κηδεμόνα: ……………………………………………………..

5.

Σύνθεση οικογένειας αιτητή και ετήσιο εισόδημα κάθε μέλους της:
΄Ονομα

Συγγένεια

Ηλικία

Επάγγελμα
ή
Απασχόληση

Ακάθαρτο
ετήσιο
εισόδημα
€

Καθαρό
ετήσιο
εισόδημα
€

Να επισυναφθούν αποδεικτικά στοιχεία όπως η τελευταία κατάσταση μισθοδοσίας
και φορολογική βεβαίωση ΄Εντυπο ΕΠΡ/190(Φ)2005 κατά τα δύο τελευταία έτη.
6.

Μέλη της οικογένειας, εκτός του αιτητή, που φοιτούν σε Πανεπιστήμιο ή άλλο
Εκπαιδευτικό ίδρυμα στο εξωτερικό:
΄Ονομα

Εκπαιδευτικό
΄Ιδρυμα

Χώρα

Θέμα

΄Ετος
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7.

Περιουσιακά στοιχεία οικογένειας:
α. Περιγραφή κινητής περιουσίας:
(οχήματα, καταθέσεις, κ.λ.π.)
Υπολογιζόμενη
παρούσα αξία

Ακάθαρτο
ετήσιο
εισόδημα

Καθαρό
ετήσιο
εισόδημα

……………………………………………

……………………

…………….

…………

……………………………………………

……………………

…………….

…………

……………………………………………

……………………

…………….

…………

Υπολογιζόμενη
παρούσα αξία

Ακάθαρτο
ετήσιο
εισόδημα

Καθαρό
ετήσιο
εισόδημα

……………………………………………

……………………

…………….

…………

……………………………………………

……………………

…………….

…………

……………………………………………

……………………

…………….

…………

β. Περιγραφή ακίνητης περιουσίας, σε ελεύθερες περιοχές:
(οικία, άλλα κτίρια, χωράφια κ.λ.π.)

8.

Οικονομικές υποχρεώσεις της οικογένειας:
α. Χρέη (δώστε λεπτομέρειες)
Να επισυναφθούν αποδεικτικά στοιχεία
Ποσό Οφειλόμενο
€

Ετήσια Δόση
€

……………………………………………

……………………

…………….

…………

……………………………………………

……………………

…………….

…………

……………………………………………

……………………

…………….

…………
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β. Ειδικές υποχρεώσεις ή έξοδα οικογένειας
(εξαιρουμένων των συνήθων εξόδων διατροφής κ.λ.π)
Ενοίκιο για κατοικία κατ’ έτος: ………………………
΄Αλλα (περιγράψετε κατωτέρω):
Ποσό Οφειλόμενο
€

Ετήσια Δόση
€

……………………………………………

……………………

…………….

…………

……………………………………………

……………………

…………….

…………

……………………………………………

……………………

…………….

…………

9.

΄Άλλες πληροφορίες:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

10.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω είναι ακριβή. Κατανοώ ότι οποιαδήποτε ανακρίβεια ή
παράλειψη εκ μέρους μου, δυνατόν να αποκλείσει το παιδί μου από τις υποτροφίες.

……………………………………………..
(Υπογραφή πατέρα/κηδεμόνα αιτητή)
Ημερομηνία: ……………………………………..
ΣΗΜ.:

Ο όρος «Οικογένεια» (σελ.1, παράγραφος 5) περιλαμβάνει τους γονείς του αιτητή,
τον αιτητή και άλλα άγαμα τέκνα μη εργαζόμενα που διαμένουν με την οικογένεια ή
φοιτούν σε σχολές Μέσης, Ανωτέρας ή Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως στην Κύπρο ή το
εξωτερικό.

AX/ΑΓ/Υποτροφίες/Δήλωση
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EΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

΄Εγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την Αίτηση για Υποτροφία και
τη Δήλωση Οικονομικής Κατάστασης της Οικογένειας
1.

Απολυτήριο Λυκείου ή αντίγραφο

2.

Πιστοποιητικό μόνιμου κατοίκου Κύπρου

3.

Πιστοποιητικό διαφόρων βραβείων και εξετάσεων (εάν υπάρχουν)

4.

Βεβαίωση/κατάσταση μισθοδοσίας των γονιών (Βλέπε σημείωση πιο
πάνω)

5.

Φορολογική βεβαίωση έντυπο ΕΠΡ/190(Φ)2005 κατά τα δύο
τελευταία έτη (Βλέπε σημείωση πιο πάνω)

6.

Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προκήρυξη Υποτροφιών
Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας
σε συνεργασία με το
FREDERICK UNIVERSITY
Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις αποφοίτων των Λυκείων της
Εκπαιδευτικής της Περιφέρειας: Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λύκειο Παλουριώτισσας, Λύκειο
Ακρόπολης και Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Δασούπολης για παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για
πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο FREDERICK για το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017.
Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο,
εφόσον απαραιτήτως οι αιτητές πληρούν τα κριτήρια εισδοχής, ανάλογα του προγράμματος
σπουδών.
Υποτροφίες για νέο-εισερχόμενους φοιτητές :
A.
B.
Γ.
Δ.
Ε.

Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει το 100% των διδάκτρων για αποφοίτους με γενικό
βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 19/20 και άνω.
Δύο (2) υποτροφίες που θα καλύψουν το 50% των διδάκτρων για αποφοίτους με γενικό
βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ 18 και 18.99/20.
Δύο (2) υποτροφίες που θα καλύψουν το 25% των διδάκτρων για απόφοιτους με γενικό
βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ 16 και 17.99/20.
Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει το 35% των διδάκτρων για απόφοιτους με πολύ
σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.
Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει το 35% των διδάκτρων για Μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών.
ο

Οι υποτροφίες αφορούν το 1 ακαδημαϊκό έτος των σπουδών του φοιτητή/φοιτήτριας και δεν
ο
συντρέχουν με άλλες υποτροφίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Από το 2 έτος σπουδών,
αναλόγως της επίδοσής τους στο Πανεπιστήμιο, θα μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες με
βάση το σχέδιο υποτροφιών για φοιτητές που συνεχίζουν τις σπουδές τους και θα μπορούν
επίσης να διεκδικήσουν άλλες εκπτώσεις/μειώσεις εφόσον βέβαια πληρούν τα σχετικά κριτήρια.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ειδικά έντυπα, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν
από τα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, στην οδό Αιγέως και Λυσίππου στην
Παλουριώτισσα, από τις 8.00 π.μ. – 3.00 μ.μ. και την ιστοσελίδα της Εφορείας
www.scholikieforeialekfosias.org.cy.
Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας και να φθάσουν
στα Γραφεία της Εφορείας, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 10/08/2016 και ώρα 2.00 μ.μ.
Οι απόφοιτοι στους οποίους θα δοθούν οι υποτροφίες θα επιλεγούν από το Συμβούλιο της
Εφορείας.
Από την Εφορεία Ελληνικών
Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας
Λευκωσία, Ιούλιος 2016
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ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
1.

2.

Παροχή Υποτροφιών:
α.

Οι απόφοιτοι στους οποίους θα παραχωρηθούν οι υποτροφίες θα
επιλεγούν από το Συμβούλιο της Εφορείας.

β.

Αιτητής που τυγχάνει υποτροφίας από άλλο Σώμα δεν δικαιούται
υποτροφία.

΄Οροι συμμετοχής:
α.

3.

Λειτουργία υποτροφίας:
α.

4.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείων της
εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας,
και να πληρούν τα κριτήρια, όπως αναφέρεται στην πιο πάνω
Ανακοίνωση.

Η υποτροφία αφορά το 1ο ακαδημαϊκό έτος των σπουδών του
φοιτητή/φοιτήτριας. Από το 2ο έτος σπουδών, αναλόγως της
επίδοσή τους στο Πανεπιστήμιο FREDERICK, θα μπορούν να
διεκδικήσουν υποτροφίες με βάση το σχέδιο υποτροφιών για
φοιτητές που συνεχίζουν τις σπουδές τους και θα μπορούν επίσης
να διεκδικήσουν άλλες εκπτώσεις/μειώσεις εφόσον βέβαια
πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Υποβολή αιτήσεων:
α.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα αιτήσεων, τα
οποία θα ευρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων και θα
μπορούν να παίρνουν από τη Γραμματεία της Σχολικής Εφορείας.

β.

Σε περιπτώσεις που οι αιτήσεις των υποψηφίων υποτρόφων δεν
συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, δεν θα
γίνονται αποδεκτές.
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γ.

Εάν η Επιτροπή Υποτροφιών αντιληφθεί ότι οι δηλώσεις δεν είναι
αληθείς έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση.

δ.

Εάν κρίνεται σκόπιμο, η Εφορεία μπορεί να συνεργαστεί και με
άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Γραφείο Ευημερίας) για την
εξασφάλιση πληρέστερης έκθεσης της οικονομικής και
οικογενειακής κατάστασης των αιτητών.

ε.

΄Εγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση και το έντυπο για
την οικονομική κατάσταση της οικογένειας:
Απολυτήριο Λυκείου ή αντίγραφο
Πιστοποιητικό μόνιμου κατοίκου Κύπρου
Πιστοποιητικό διαφόρων βραβείων και εξετάσεων (εάν
υπάρχουν)
Βεβαίωση μισθοδοσίας των γονιών
Φορολογική βεβαίωση έντυπο ΕΠΡ/190(Φ)2005 κατά τα δύο
τελευταία έτη
Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου







ζ.

5.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία της Σχολικής Εφορείας
μέχρι τις 10 Αυγούστου 2016 και ώρα 2.00 μ.μ.

Επιλογή Υποτρόφων:
Η Εφορεία αφού εξετάσει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στις
αιτήσεις των υποψήφιων μπορεί, εάν κρίνει αναγκαίο, να καλέσει
συνεντεύξεις για την τελική επιλογή των υποτρόφων.

Λευκωσία, Ιούλιος 2016
Υποτροφίες-κανονισμοί/ΑΓ

