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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΟΔΗΓΙΕΣ
1.
Παρακαλείστε όπως, προτού συμπληρώσετε την παρούσα Αίτηση, μελετήσετε προσεκτικά τους
Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις που περιγράφονται πιο κάτω:

Η Σχολική Εφορεία Κερύνειας προκηρύσσει από το «κληροδότημα Γεωργίου Τσίμον», Σχολικής
Εφορείας Κερύνειας, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τρεις υποτροφίες διάρκειας 3 – 5 χρόνων ,
ανάλογα με τα χρόνια φοίτησης, ύψους 2,500.00 Ευρώ η κάθε μία, σε πρωτοετείς φοιτητές
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι να κατάγονται από την πόλη της Κερύνειας. Οι υποτροφίες θα
δίνονται στην βάση των όρων του κληροδοτήματος, που είναι: «...Δικαιούχοι τέτοιων υποτροφιών
θα είναι πρόσωπα τα οποία έχουν εξασφαλίσει θέση σε αναγνωρισμένα Τριτοβάθμια
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού και των οποίων ο ένας ή και οι δυο
γονείς κατάγονται από ...την πόλη της Κερύνειας... Η Σχολική Εφορεία Κερύνειας
αναλαμβάνει να δίνει προτεραιότητα στους άριστους μαθητές, ανεξαρτήτως οικονομικών
δυνατοτήτων, καθώς και σε μαθητές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες των ιδίων ή
των γονέων/κηδεμόνων τους... Η Σχολική Εφορεία Κερύνειας αναλαμβάνει και δεσμεύεται
όπως, σε ετήσια βάση, δημοσιοποιεί στο ευρύ κοινό τον αριθμό των προσώπων δικαιούχων
υποτροφιών, καθώς επίσης τα συγκεκριμένα ποσά, τα οποία θα διατίθενται για τον σκοπό
αυτό ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.». Σε περίπτωση που οι αιτητές είναι περισσότεροι από τρεις,
το θέμα θα εξετάζεται από την Επιτροπή υποτροφιών του κληροδοτήματος Γ. Τσίμον που διορίζεται από
το Δ.Σ. της Σχολικής Εφορείας και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον
ταμία και δυο άλλα μέλη της Σχολικής Εφορείας. Υποψήφιοι που έχουν πάρει υποτροφίες από άλλες
πηγές θα πρέπει να το δηλώσουν με την αίτησή τους και σε περίπτωση που πληρούν τα κριτήρια θα
τους συμπληρώνεται, εφόσον απαιτείται, το ποσό που υπολείπεται μέχρι τις 2,500 €. Σε περίπτωση που
η επιτροπή θα αποφασίσει να δοθούν υποτροφίες σε πέραν των τριών υποψηφίων (επιλογή
διαμοιρασμού μίας ή και των τριών υποτροφιών ή μερική χορηγία σε υποψήφιους που πήραν υποτροφία
από άλλες πηγές), το συνολικό ποσό που θα παραχωρηθεί δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 7,500 €.
Τονίζεται, τέλος, ότι για την αξιολόγηση των προσόντων των αιτητών θα λαμβάνονται υπόψη και οι
γενικοί όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται στο σχετικό έντυπο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
Κύπρου.
2. Δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσωπα που αποφοίτησαν τον Ιούνη του 2016 και
αρχίζουν τις σπουδές τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017, αφού:
έχουν εξασφαλίσει θέση για πλήρη φοίτηση σε Αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, στα
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, στα Κρατικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, στα Ιδιωτικά
Πανεπιστήμια της Κύπρου, τα οποία έχουν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας ή αρχική άδεια λειτουργίας.
Να είναι Απόφοιτοι «Ελληνορθόδοξων» Δημόσιων Σχολείων Μέσης Γενικής ή Τεχνικής Εκπαίδευσης ή
«Ελληνορθόδοξων» Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης του αυτού τύπου ή παρόμοιου τύπου προς
τα δημόσια σχολεία. (Σύμφωνα με επιθυμία του Γ. Τσίμον, όπως εκφράστηκε μέσα από τη διαθήκη του).
3. Για τους άρρενες αιτητές, που αποφοίτησαν τον Ιούνη του 2016, ισχύουν τα εξής:
Σε όσους εξασφαλίζουν υποτροφία για το τρέχον ακαδημαїκό έτος, και υπηρετούν, όμως, τη
στρατιωτική τους θητεία, η υποτροφία θα αναστέλλεται και θα χορηγείται μετά που θα
εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, νοουμένου ότι συνεχίζουν να
ικανοποιούνται οι όροι και προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους οποίους παραχωρήθηκε η υποτροφία.
Άρρενες που έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν από την έναρξη των
σπουδών ή έχουν τύχει απαλλαγής για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή έχουν τύχει αναστολής για
λόγους σπουδών ή/και προβλημάτων υγείας, και εξασφαλίζουν υποτροφία για το τρέχον ακαδημαϊκό
έτος, αυτή θα χορηγείται για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017.
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Άρρενες που αποφοίτησαν τον Ιούνιο του 2016, προέρχονται από «ελληνορθόδοξη ιδιωτική σχολή»,
και δε θα υποβάλουν αίτηση την ακαδημαϊκή χρονιά 2016/17, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση
για υποτροφία μετά τη συμπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, όποτε αυτό
συμβεί και εν πάση περιπτώσει στη διάρκεια του 2017-2018. Επίσης, δικαιούνται να
υποβάλουν αίτηση για υποτροφία μετά τη συμπλήρωση των στρατιωτικών τους
υποχρεώσεων και οι άρρενες που αποφοίτησαν τον Ιούνιο του 2015, προέρχονται από
«ελληνορθόδοξη ιδιωτική σχολή», βρίσκονται στο πρώτο έτος σπουδών και δεν έχουν κάνει ακόμα
αίτηση.
4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, με μόνιμη διαμονή στο
ελεύθερο έδαφος της επικράτειας για δυο τουλάχιστον χρόνια πριν από την ακαδημαϊκή χρονιά
κατά την οποία αιτείται η υποτροφία.
5. Κάθε πρόσωπο, το οποίο με σκοπό τη διεκδίκηση υποτροφίας, σε γνώση του κάνει ψευδή δήλωση
ή παρουσιάζει ψευδή έγγραφα ή παρέχει πληροφορίες, οι οποίες γνωρίζει ότι είναι ψευδείς, είναι
ένοχο αδικήματος και θα λαμβάνονται όλα τα νόμιμα μέτρα ή/και διώξεις εναντίον των
υπευθύνων.
6. Απόκρυψη από τον αιτητή, κατά την υποβολή της αίτησής του για διεκδίκηση υποτροφίας, ότι
τυγχάνει ήδη κρατικής ή/και άλλης υποτροφίας ή οικονομικής βοήθειας από άλλη πηγή για σκοπούς
σπουδών ή απόκρυψη οποιουδήποτε στοιχείου, σχετικά με την αίτησή του, συνεπάγεται αυτόματο
αποκλεισμό του από τη διεκδίκηση υποτροφίας ή διακοπή της υποτροφίας, με υποχρέωση να
επιστρέψει τα ποσά που του έχουν χορηγηθεί σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτά έχουν
εξασφαλιστεί με ψευδείς δηλώσεις.
7. Στην περίπτωση κατά την οποία υπότροφος της Σχολικής Εφορείας εξασφαλίσει υποτροφία ή
οικονομική βοήθεια οποιουδήποτε ποσού από οποιαδήποτε άλλη πηγή (για σκοπούς σπουδών), κατά τη
διάρκεια των σπουδών του, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει εγγράφως τη Σχολική Εφορεία, το
αργότερο εντός 30 ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της λήψης της υποτροφίας ή οικονομικής
βοήθειας. Σε περίπτωση που ο υπότροφος δεν ενημερώσει σχετικά τη Σχολική Εφορεία και αυτή λάβει
γνώση για το θέμα τούτο, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης η
οποία δύναται, κατά την κρίση της Σχολικής Εφορείας, να περιλαμβάνει διακοπή ή/και αναστολή της
υποτροφίας ή/και μείωση του ποσού της ή/και επιστροφή των ήδη καταβληθέντων ποσών.

8. Αν ο υπότροφος απωλέσει μια ακαδημαϊκή χρονιά λόγω ανεπαρκούς επίδοσης, σε
οποιονδήποτε χρόνο της σπουδής του, χωρίς να συντρέχει ανωτέρα βία, τότε η υποτροφία τερματίζεται
με το τέλος της εν λόγω ακαδημαϊκής χρονιάς.
9. Ως τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η Παρασκευή 19 Μαΐου 2017.
10.
Σημειώνεται ότι, μόνο οι πλήρεις αιτήσεις θα αξιολογούνται. Όσες από αυτές δεν πληρούν
τους απαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις ή/και δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται χωρίς
προειδοποίηση.
11.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
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12.
Δε θα γίνονται δεκτά επιπρόσθετα στοιχεία/πιστοποιητικά/δικαιολογητικά μετά τη λήξη της
ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, αλλά ούτε και μετά τη λήψη της τελικής απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Εφορείας για την παραχώρηση των υποτροφιών για το
τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
13.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Ανακοίνωση καθώς και τη σχετική Αίτηση
από:



τα Γραφεία του Δήμου Κερύνειας
την Ιστοσελίδα του Δήμου Κερύνειας http://www.kyreniamunicipality.com/

14.
Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του
Δήμου Κερύνειας ή να αποσταλούν συστημένες μέσω ταχυδρομείου (με ευκρινή σφραγίδα του),
μέχρι την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017.
15.
Μετά την επιλογή τους, οι υπότροφοι που θα επιλεγούν, θα κληθούν να υπογράψουν σχετικό
συμβόλαιο.
16.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα
τηλέφωνα 99592738, 99544167 και 99413569. Οι επιλεγέντες υπότροφοι, κατά τη διάρκεια
των σπουδών τους, υποχρεούνται να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία για οποιοδήποτε πρόβλημα
που ενδεχόμενα επηρεάζει τις σπουδές τους και, κατ΄επέκταση, τους όρους που διέπουν την
υποτροφία τους. Υποχρεούνται, ακόμα, να αποστέλλουν στην Εφορεία τα κατάλληλα έγγραφα τα
οποία να πιστοποιούν την πρόοδό τους ανά εξάμηνο και/ή ανά συμπληρωμένο έτος σπουδών.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ/ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

√

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
α. Αντίγραφο Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας
β. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως αιτητή/τριας
γ. Αντίγραφο εκλογικού βιβλιαρίου του αιτητή ή ενός από τους γονείς του στο οποίο
να φαίνεται ότι κατάγεται από την πόλη της Κερύνειας
2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
α. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής
β. Αντίγραφο του International Baccalaureate Diploma από «ελληνορθόδοξη»
Ιδιωτική Σχολή
γ. Αντίγραφο Απολυτηρίου «ελληνορθόδοξης» Ιδιωτικής Σχολής
δ. Αντίγραφα των G.C.E A-Level/ Advanced Extension Awards (AEA) από
«ελληνορθόδοξη» Ιδιωτική Σχολή

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
α. Βεβαίωση Εξασφάλισης Θέσης από το Πανεπιστήμιο
β. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής από το Πανεπιστήμιο
γ. Βεβαίωση φοίτησης Α΄ (και Β΄) εξαμήνου από το Πανεπιστήμιο

4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αντίγραφο Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» από το
Στρατολογικό Γραφείο

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
α. Σχετική βεβαίωση που να επιβεβαιώνει την παροχή υποτροφίας από άλλη πηγή

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
Α- Σύνθεση και στοιχεία οικογένειας φοιτητή:
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√

α. Αντίγραφο βεβαίωσης για τον αριθμό και ονόματα των εξαρτώμενων τέκνων της
οικογένειας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017
β. Αντίγραφα βεβαιώσεων φοίτησης για τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας που
σπουδάζουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017
γ. Αντίγραφο Ιατρικού πιστοποιητικού ασθένειας/αναπηρίας αιτητή, από
αρμόδια αρχή
δ. Αντίγραφο Πιστοποιητικού του αιτητή που είναι: ορφανός ή με διαζευγμένους
γονείς ή από μονογονεϊκή οικογένεια

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ
Ι – ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α. Φορολογικές Βεβαιώσεις των γονέων για το έτος 2015 (ΕΝΤΥΠΑ
Ε.ΠΡ.190Φ/2015), οι οποίες εκδίδονται από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
(Γραφείο Φόρου Εισοδήματος – Υπουργείο Οικονομικών).
β. Βεβαιώσεις Ετήσιων Ασφαλιστέων Αποδοχών γονέων για το 2015, οι οποίες
εκδίδονται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
ΙΙ – ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
α. Βεβαίωση για λήψη σύνταξης γήρατος/ανικανότητας/αναπηρίας γονέων
για το 2015 από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(να αναγράφεται το ποσό αποδοχών για το 2015)
β. Βεβαίωση για λήψη σύνταξης χηρείας/ορφάνιας για το 2015, από Τμήμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(να αναγράφεται το ποσό αποδοχών για το 2015)
γ. Στις περιπτώσεις θανάτου ενός ή/και των δύο γονέων θα λαμβάνονται υπόψη
τα ακαθάριστα ετήσια εισοδήματα του 2015 ή 2016, ανάλογα με την ημερομηνία
θανάτου.
δ. Κατάσταση στοιχείων πληρωμών ετήσιου ποσού δημόσιου βοηθήματος
του 2015, από το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας. Ισχύει για περιπτώσεις
φοιτητών/γονέων που λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα ή επίδομα μονογονεϊκής
οικογένειας.
ε. Βεβαίωση λήψης επιδόματος ανεργίας γονέων για το 2015.
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√

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο φοιτητή/φοιτήτριας: ……………………………………………………………………………..
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αριθμ. Δελτ. Πολ. Ταυτότητας: ………………………….
(Να επισυναφθεί αντίγραφο Πολιτικής Ταυτότητας)

Υπηκοότητα Φοιτητή/τριας: ……..……………………….
Ημερομηνία Γεννήσεως: ……………………………………
(Να επισυναφθεί αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως)

Διεύθυνση μόνιμης διαμονής οικογένειας φοιτητή/τριας: ………………………………………….………………
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………
Ταχ. Κώδικας: ……………………………

Επαρχία: …………………………

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας (Ε-mail): ………………………………………………………………………
Κιν. τηλέφωνο /Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ………………………………………, ……………………..………………..
Κιν. Τηλέφωνο για ενημέρωση μέσω γραπτών τηλεφωνικών μηνυμάτων (SMS): ……….…………………
Αρ. Τηλεομοιότυπου (Φαξ): ……………………………………………..
Επάγγελμα Πατέρα: ……………………………………………………………………………………………………………..
Καταγωγή Πατέρα: ……………………………………………………………………………………………………………..
Επάγγελμα Μητέρας: ……..……………………………………………………………………………………………………..
Καταγωγή Μητέρας: ……..……………………………………………………………………………………………………..

2.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συμπληρώνεται από υποψήφιους φοιτητές που διεκδικούν υποτροφία για ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γενικό βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 18,5/20 ή να είναι κάτοχοι πέντε
(5) τουλάχιστον G.C.E.- A-Level, με βαθμολογία Α. Μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία και
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υποψήφιοι με χαμηλότερη επίδοση (και/ή λιγότερα G.C.E.- A-Level), των οποίων η οικονομική και /ή η
κοινωνική κατάσταση δεν τους επιτρέπουν χρηματοδότηση των σπουδών τους με ίδιους πόρους:
(α)
Απόφοιτοι «Ελληνορθόδοξων» Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ιδίου τύπου
ή παρόμοιου τύπου προς τα δημόσια σχολεία ή κάτοχοι του International Baccalaureate Diploma.
Λύκειο/Τ.Σ./Ιδιωτικό Σχολείο
(Να επισυναφθεί αντίγραφο
Απολυτηρίου/
International Baccalaureate Diploma)
………………………………………………………………

Από

Μέχρι

Γενικός Βαθμός
Απολυτηρίου Λυκείου/Τ.Σ./
International Baccalaureate
Diploma

……………

……………

……………………………………………………………

(β)
Απόφοιτοι «Ελληνορθόδοξων» Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ιδίου τύπου
ή παρόμοιου τύπου προς τα δημόσια σχολεία, οι οποίοι διεκδικούν υποτροφία με βάση τον απαιτούμενο
αριθμό θεμάτων του Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης G.C.E. A-Level/Advanced Extension Awards (AEA):

Ιδιωτικό Σχολείο/Λύκειο/Τ.Σ.

Από

Μέχρι

(Να επισυναφθεί αντίγραφο Απολυτηρίου, αν υπάρχει)
_____________________________________
G.C.E. Advanced Level/ΑΕΑ
(Να επισυναφθούν αντίγραφα των
G.C.E. A-Level/ΑΕΑ)

_________

__________

Βαθμός

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(γ)
Βεβαιώσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Υπουργούς που να επιβεβαιώνουν τις Εξαιρετικές
Πράξεις Αλτρουισμού που έχουν αναγνωριστεί από την Κυβέρνηση.
(δ)
Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε Μεσογειακούς, Πανευρωπαϊκούς ή σε Διεθνείς Αθλητικούς Αγώνες ή
συμμετοχή σε διακριθείσα αθλητική ομάδα εθνικού επιπέδου κατά τη διάρκεια της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου.
(ε)
Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε Παγκόσμιες/Πανευρωπαϊκές Ολυμπιάδες (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών,
Πληροφορικής, Λογιστικής, Βιολογίας, Γεωγραφίας) ή και σε Βαλκανιάδες κατά τη διάρκεια της Β΄ και Γ΄
τάξης Λυκείου.
(στ) Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε Διεθνείς ή Πανευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς Μουσικής κατά τη διάρκεια της
Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου.
Σημείωση: Για τις παραγράφους (γ) μέχρι (στ) πιο πάνω, να υποβληθούν σχετικά πιστοποιητικά τα οποία
εκδόθηκαν από αρμόδιους Φορείς/Οργανισμούς/Αρχές και όχι από Λύκεια.
Οι πιο πάνω βεβαιώσεις, ενισχύουν την υποψηφιότητα, ιδίως σε περίπτωση ισοδύναμων
βαθμολογικά υποψηφίων.
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3.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

Προπτυχιακές Σπουδές (Πτυχίο, ΒΑ, BSc, κτλ.)
Έτος έναρξης Σπουδών : ………………….……… Χώρα Σπουδών : ………………….…...…………………
Κανονική διάρκεια σπουδών σε έτη : ………………..……
Κλάδος Σπουδών : ………………….………………………………………………………………..………………………….
Όνομα Πανεπιστημίου ή άλλου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος : …………….……….…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Είναι απαραίτητο να επισυναφθούν Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης, αντίγραφο
πιστοποιητικού εγγραφής καθώς και βεβαίωση φοίτησης από το Πανεπιστήμιο

4.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ημερομηνία Απόλυσης/Απαλλαγής/Αναστολής από Εθνική Φρουρά (για σκοπούς σπουδών)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Να επισυναφθεί αντίγραφο Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α»
από το Στρατολογικό Γραφείο)

5.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Α. Υποτροφίες από άλλες πηγές
Δηλώνω υπεύθυνα ότι (σημειώστε με √):
Τυγχάνω άλλης υποτροφίας για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016/2017
Πηγή Υποτροφίας: …..…………………………………………………….. Ύψος Ετήσιου Ποσού: ………………………..
Χρονική διάρκεια υποτροφίας: Από: …………….……… Μέχρι: ….…………………
(Είναι απαραίτητο να επισυναφθεί αντίγραφο σχετικής βεβαίωσης)

Δεν Τυγχάνω άλλης υποτροφίας για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016/2017
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ

1.

Ι

ΙΙ

Ακαθάριστο Ετήσιο
Εισόδημα για το 2015
€

ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



Εισόδημα Πατέρα

……………………………



Εισόδημα Μητέρας

……………………………

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ


Σύνταξη αναπηρίας / ανικανότητας για εργασία



Σύνταξη Γήρατος



Σύνταξη χηρείας / Επίδομα ορφάνιας



Σύνταξη από εξωτερικό



Δημόσιο Βοήθημα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα



Διατροφή (στην περίπτωση διαζευγμένων)

………………………………



Έσοδα από Ενοίκια

………………………………



Έσοδα από μερίσματα/τόκους



Κέρδος από Επιχείρηση



Επιχορηγήσεις από τον
Αγροτικών Πληρωμών

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

………….…………………
………………………………
Κυπριακό

Οργανισμό
………………………………

ΙΙΙ



Επίδομα Ανεργίας

………………………………



Εισοδήματα από άλλες πηγές

………………………………

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ*
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

*Εισόδημα:

€

Σημαίνει το Ακαθάριστο Ετήσιο Εισόδημα, δηλαδή πριν την αφαίρεση
οποιουδήποτε φόρου/εισφοράς (εκτός από το επίδομα τέκνου, τη φοιτητική
χορηγία και το επίδομα μάνας). Διευκρινίζεται ότι η αποπληρωμή δανείων δεν
αφαιρείται από το Ακαθάριστο Ετήσιο Εισόδημα της οικογένειας.
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ΙV

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Να δηλωθούν τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους όλα τα μέλη της οικογένειας στις
περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Σημειώνεται
ότι σε περίπτωση που η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, σε τρέχουσες
τιμές (2016), υπερβαίνει τις €600.000, μειώνεται η δυνατότητα έγκρισης της
αίτησης.
Η Σχολική Εφορεία Κερύνειας διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για εξακρίβωση
της εκτιμημένης αξίας της ακίνητης περιουσίας. Εξαιρούνται οι περιουσίες που
βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές.
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Περιγραφή Ακινήτου
Δήμος / Κοινότητα
(π.χ. οικία, διαμέρισμα, κατάστημα,
πολυκατοικία, οικόπεδο, χωράφι)
1
2
3
4
5
6
7
8
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΞΙΑ :
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ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 2016)
€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Εμείς/ Εγώ οι/ ο/ η πιο κάτω υπογεγραμμένοι/ νος/ νη
(α) …………………………………………………………………………………………………………….
(β) ……………………………………………………………………………………………………………..
από (πλήρης διεύθυνση)…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………........ ……….και
κάτοχοι/ ος Δελτίου Ταυτότητας με Αρ. (α) ................................ και (β) ……………………..
αντίστοιχα, ορκιζόμαστε/ ορκίζομαι και λέμε/ λέω τα ακόλουθα
1.
Δηλώνουμε/ Δηλώνω ότι η μόνη ακίνητη περιουσία εγγεγραμμένη στο όνομά μας/ μου, στις
περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, έχει συνολική αξία € ……..……………..,
και η συνολική της έκταση είναι αυτή που καταγράφεται στην Αίτηση, που υπέβαλε ο γιος/ κόρη μας/
μου στη Σχολική Εφορεία Κερύνειας με σκοπό τη διεκδίκηση υποτροφίας «Γεώργιου Τσίμον (19161992)» για το ακαδημαϊκό έτος 2016/17.
2.
Δηλώνουμε/ Δηλώνω ότι το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημά μας/
μου, για το έτος 2015, ανέρχεται σε € ……………………………… και έχει ως ακολούθως
(α) Μισθωτές Υπηρεσίες
Πατέρας/ Κηδεμόνας € …………………. Μητέρα/ Κηδεμόνας € ………………….
(β) Εισοδήματα από άλλες πηγές
Πατέρας/ Κηδεμόνας € …………………. Μητέρα/ Κηδεμόνας € ………………….
3.
Η παρούσα ένορκη δήλωση γίνεται από εμάς/ εμένα γνωρίζοντας της συνέπειες του Νόμου
για τη ψευδή ένορκη δήλωση, για τους σκοπούς χορήγησης υποτροφίας «Γεώργιου Τσίμον (19161992)».
4.
Νοείται ότι, η παρούσα ένορκη δήλωση δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ύπαρξης ή όχι
ακίνητης περιουσίας ή εισοδημάτων στο όνομα μας/ μου, και η Κυβέρνηση της Κυπριακής
Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα να προβεί σε έρευνα για τη διαπίστωση της αλήθειας των πιο πάνω
ισχυρισμών μας/ μου.
ΟΙ ΕΝΟΡΚΩΣ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ
Ο/Η ΕΝΟΡΚΩΣ ΔΗΛΩΝ/ΔΗΛΟΥΣΑ
(α) ……………………………………….
(β) ……………………………………….
Ορκίστηκαν/ Ορκίστηκε και υπέγραψε ενώπιον μου
Στο Επαρχιακό Δικαστήριο .......................................
Σήμερα ………...........................................................
Ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ
12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2001
(Ν.138() 2001)
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και δηλώνονται από εμένα τον ίδιο/ την ίδια,
θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας κατά την έννοια του
περί Επεξεργασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος, Ν.138()
2001 όπως ισχύει, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που είναι το Διοικητικό Συμβούλιο Σχολικής
Εφορείας Κερύνειας, για σκοπούς εξέτασής μου για δικαίωμα σε χορήγηση υποτροφίας «Γεώργιου
Τσίμον (1916-1992)».
Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο Σχολικής Εφορείας Κερύνειας. Τα
προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα αρχεία που τηρεί η Σχολική Εφορεία Κερύνειας,
μπορούν να ανακοινώνονται ή να μεταδίδονται μεταξύ των εμπλεκομένων Κυβερνητικών
Υπηρεσιών. Η διαχείριση και η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με
ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Επίσης, πληροφορούμαι ότι έχω το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των άρθρων
11, 12, και 13 του Ν.138() 2001, για τα οποία μπορώ να απευθυνθώ στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας
(Διοικητικό Συμβούλιο Σχολικής Εφορείας Κερύνειας). Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας/
αντίρρησής μου, σχετικά με την περαιτέρω διατήρηση και/ ή σχετικά με τη διεξαγωγή της
επικοινωνίας με ορισμένο μέσο, έχω το δικαίωμα να τη γνωστοποιήσω γραπτώς στο Διοικητικό
Συμβούλιο Σχολικής Εφορείας.
Όλα όσα περιέχονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που το
Διοικητικό Συμβούλιο Σχολικής Εφορείας Κερύνειας, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, έχει υποχρέωση
να μου δώσει και η υπογραφή από εμένα του παρόντος εγγράφου αποτελεί αναγνώριση και δήλωση
εκ μέρους μου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο Σχολικής Εφορείας Κερύνειας, ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας, με έχει ενημερώσει πλήρως για τα όσα οφείλει να με ενημερώσει, σύμφωνα με τις
πρόνοιες του άρθρου 11 του πιο πάνω νόμου.

…………………………………………..
(ονοματεπώνυμο αιτητή/ αιτήτριας)

…………………………………
(υπογραφή αιτητή/ αιτήτριας)
ή

…………………………………………..
(ονοματεπώνυμο γονέα/ κηδεμόνα)

…………………………………
(υπογραφή εξουσιοδοτημένου
γονέα/ κηδεμόνα/ προσώπου)

Ημερομηνία …………………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Εγώ ο/ η υποφαινόμενος/ η (φοιτητής/ τρια) ………………………………………………….......

με

αρ. Δελτίου Ταυτότητας …………………και διεύθυνση…………………………………………
….…………………………………………………, με το παρόν έγγραφο διορίζω, ως πληρεξούσιο
αντιπρόσωπο μου, τον/ την (π.χ. γονέα, αδελφό/ ή άλλο συγγενικό πρόσωπο)………………….
………………………………………………………… με αρ. Δελτίου Ταυτότητας…………………..,
διεύθυνση……………………………………………………………………………………, και τον/την
εξουσιοδοτώ, όπως αντί εμού και εξ’ ονόματος μου, προβεί στην υπογραφή οποιασδήποτε
δήλωσης ή οποιουδήποτε εγγράφου ή συμβολαίου που θα ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Σχολικής Εφορείας Κερύνειας, που θα αφορά την υποτροφία «Γεώργιου Τσίμον (1916-1992)»
που αιτήθηκα και που εγκρίθηκε να μου παραχωρηθεί (από την Σχολική Εφορεία Κερύνειας).
Αναγνωρίζω κάθε πράξη και υπογραφή του/ της πληρεξουσίου/ ας αντιπρόσωπου μου που έγινε
πριν ή/ και μετά την ημερομηνία του παρόντος πληρεξουσίου, αναφορικά με την πιο πάνω
υποτροφία, σαν έγκυρη και νόμιμη και σαν να έχει γίνει και εκτελεστεί από εμένα προσωπικά.
Ημερομηνία …………………………..

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Υπογράφτηκε (ή σφραγίστηκε) σήμερα στην παρουσία μου

Ο/Η Πληρεξουσιοδότης/ ούσα
(Φοιτητής/ τρια)

από τον/ την ……………………………………………………
……………………………………………………………………
με Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ……………………………………

Υπογραφή …………………………

και διεύθυνση ………………………………………………….

Όνομα ……………………………… τον/ την οποίο/ α γνωρίζω προσωπικά.
Για πιστοποίηση των ανωτέρων θέτω την ιδιόχειρον
Υπογραφή μου και την επίσημη σφραγίδα μου, σήμερα
την..……………………του μηνός…………………………..
.………………………………………………………………….

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου ή Πιστοποιών Υπάλληλος

………………………………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι ακριβή και αληθή και αναλαμβάνω πλήρως τις
ευθύνες μου έναντι του νόμου για ψευδείς δηλώσεις και για απόκρυψη στοιχείων. Αντιλαμβάνομαι ότι
οποιαδήποτε σκόπιμη ανακρίβεια ή παράλειψη αποτελεί ψευδή δήλωση και είναι δυνατό να έχει ως
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μου από τη διεκδίκηση υποτροφίας.
Επίσης, μου γίνεται γνωστό ότι, αν χρειαστεί για την εξέταση της αίτησης μου για διεκδίκηση
υποτροφίας, η Σχολική Εφορεία Κερύνειας πιθανόν να επαληθεύσει τα στοιχεία που παραθέτω
σ’ αυτήν, σε συνεργασία με άλλες αρχές της Κύπρου, όπως το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, τις
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών ή/και με αντίστοιχους αρμόδιους φορείς
του εξωτερικού, καθώς επίσης και σε συνεργασία με τις αρχές των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στις
οποίες έχω καταθέσεις.

..........................................
(υπογραφή φοιτητή/τριας)

ή

............................................
(υπογραφή γονέα/κηδεμόνα)

Ημερομηνία: .....................................

ΓΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ: ΠΛΗΡΗΣ
ΕΛΛΙΠΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή/τριας : ……………………………………………………………………………………
Αρ. Ταυτότητας: ……………………………………………
Υπογραφή παραλήπτη:…………………………………..

Σφραγίδα

Ημερομηνία παραλαβής Αίτησης ……………………………………………………………………………………..
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