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1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

* Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι κάτοχος Πανεπιστημιακού Διπλώματος / Πτυχίου / Τίτλου Σπουδών □
* Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν είμαι κάτοχος Πανεπιστημιακού Διπλώματος / Πτυχίου / Τίτλου Σπουδών □
* (Σημειώστε √ στο κατάλληλο τετραγωνάκι)

3.  ΔΗΛΩΣΗ

Τυγχάνω άλλης μη κρατικής Υποτροφίας □

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

Όνομα Συγγένεια Ηλικία Επάγγελμα

ΜΕΡΟΣ Α

ΜΕΡΟΣ Β

Τηλ. Επικοινωνίας: ………………………………

Έτος έναρξης Σπουδών : ………………………. Κλάδος Σπουδών : ……………………………………………..

Κανονική διάρκεια σπουδών σε έτη : ……………………….

 'Υψος Ετήσιου Ποσού : €……………………………….

** Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Όνομα Πανεπιστημίου ή άλλου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Χώρα Σπουδών : ………………………………………………………….

Τίτλος Σπουδών : ………………………………………………………………………………………………

Ονοματεπώνυμο  αιτητή / αιτήτριας:  …………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………......

Αρ. Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας: ……………………………………… Ημερ. Γέννησης: ……………………………..

Διεύθυνση Κατοικίας: …..…………………………………………………………………….
Ταχ. Κώδικας: ………………………. Πόλη/Χωριό: ………………………………..

Κινητό Τηλέφωνο: …………………………………..

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-mail): …………………………………………………………………………

Πηγή Υποτροφίας : ……………………………………………..

** (Σημειώστε √ στο κατάλληλο τετραγωνάκι)

(Να συμπληρωθεί μόνο σε περίπτωση που οι αιτητές τυγχάνουν άλλης υποτροφίας)

Σύνθεση Οικογένειας αιτητή / αιτήτριας

ΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

Σημείωση: O όρος "Οικογένεια" περιλαμβάνει τους γονείς του αιτητή, τον αιτητή, άλλα άγαμα τέκνα μη εργαζόμενα τα οποία διαμένουν με την 
οικογένειά τους και δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή φοιτούν σε σχολές Κατώτερης, Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης στην 
Κύπρο ή στο εξωτερικό, ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, και τυχόν άλλα εξαρτώμενα συγγενικά άτομα.
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2.  ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ (Μηνιαίο Ακάθαρτο Εισόδημα)

Ποσό: €…………......

3.  ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Περιγραφή Ακινήτου                                             
(π.χ. οικία, διαμέρισμα, κατάστημα, 
πολυκατοικία, οικόπεδο, χωράφι)

Ιδιοκτήτης Πόλη Μερίδιο Αξία 01/01/18                          
€

4.  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα Δικαιούχος
Τρέχον Υπόλοιπο 

Λογαριασμού          
€ 

Τόκοι που 
λήφθηκαν κατά το 

2018

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

1.  Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής

Παρακαλώ όπως επισυνάψετε μαζί με την παρούσα αίτηση φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων που ισχύουν στην περίπτωσή σας.

Πηγή : ………………………………………………………………………

(Σημειώστε √ όπου ισχύει)

Εισόδημα Πατέρα : ……………………………….

Εισόδημα από ενοίκια (αν υπάρχει): ……………………………….

Εισοδήματα από άλλες πηγές ή/και βοηθήματα (αν ισχύει):

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ / ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

 Εισόδημα Μητέρας: ……………………………….

9. Για εισοδήματα από άλλες πηγές να υποβληθούν αποδείξεις  εισοδημάτων (π.χ. ενοίκια).

2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης αιτητή / αιτήτριας.

3. Αντίγραφο πιστοποιητικού εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας ή πιστοποιητικό απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. 

4. Αντίγραφο Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας αιτητή / αιτήτριας.

5. Αντίγραφο εγγραφής / αποδοχής σε Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα για το οποίο αναφέρεται η παρούσα αίτηση (όπου ισχύει).

6. Αντίγραφο Πολυτεκνικής Ταυτότητας (όπου ισχύει)

7. Βεβαίωση Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (όπου ισχύει).

8. Φορολογική Βεβαίωση των γονέων για το προηγούμενο έτος η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.

10. Πρόσφατη Μηνιαία Κατάσταση μισθού (Pay Slip).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ  "ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΟΥΠΑ"

Έχω συμπληρώσει όλα ανεξαρτήτως τα σημεία της αίτησης.

Συμφωνώ με οποιανδήποτε έρευνα επιβεβαίωσης των στοιχείων που προανέφερα.

ΜΕΡΟΣ Γ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. Αντιλαμβάνομαι ότι οποιαδήποτε σκόπιμη ανακρίβεια ή παράλειψη αποτελεί 
ψευδή δήλωση και είναι δυνατόν να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μου από τη διεκδίκηση του Βοηθήματος Σπουδών.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Υπογραφή Αιτητή:  …………………………………….……………….                        Ημερομηνία: ………………………….

 Γ. Δικαιούχοι Αιτητές

Το "Ιδρυμα Κυριακής Θούπα", στα πλαίσια του κοινωνικού του έργου και σύμφωνα με τους σκοπούς της Ιδρυτικής του Πράξης και του καταστατικού 
του, δύναται να παρέχει βοηθήματα σπουδών σε φοιτητές που τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς κατάγεται από το Λευκόνοικο.

3. Η συχνότητα προκηρύξεων για επιδοτήσεις βοηθημάτων σπουδών δεν είναι σταθερή, εξαρτάται από το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Ιδρύματος. 
Θα δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση αρχές Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκονοίκου, www.dimoslefkonikou.org και στον τύπο.

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το παρόν έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Δημαρχείο Λευκονοίκου, Λεωφόρος 
Κυρηνείας 91, 2113 Αγλαντζιά,τηλ. 22-462951,φαξ:22-462952 ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκονοίκου, και να το παραδώσουν μέχρι και  τις 5 
Οκτωβρίου του εκάστοτε έτους (διά χειρός/ταχυδρομικώς/email/φαξ) στη διεύθυνση του Δήμου Λευκονοίκου.

 Α. Εισαγωγή

 Β. Γενικά Στοιχεία

1. Η επιδότηση βοηθήματος σπουδών είναι ετήσια. Για τυχόν επανάληψή της πρέπει να συμπληρωθεί αίτηση εκ νέου.

2. Το συνολικό ποσό δύναται να διαφέρει ανάλογα με τις αιτήσεις που θα εγκριθούν σε σχέση με τις ετήσιες δυνατότητες του ιδρύματος.

5. Οι αιτήσεις που δεν είναι επαρκώς συμπληρωμένες, συμπεριλαμβανομένης και της έκθεσης που απαιτείται, δεν θα αξιολογούνται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κυριακής Θούπα θα συνεδριάζει και θα καταλήγει σε απόφαση, εξετάζοντας τις αιτήσεις και καταλήγοντας 
στους υποψήφιους που βρίσκονται στη δυσμενέστερη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη και την επίδοση , κατά την απόλυτο 
πάντα κρίση της. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να ζητήσει από οποιονδήποτε υποψήφιο, όπως προσκομίσει εντός χρονικής περιόδου που θα του 
γνωστοποιηθεί, περαιτέρω έγγραφα και/ή αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη της αίτησής του. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε υποψήφιος 
παραλείψει να προβεί εντός της αναφερόμενης προθεσμίας σε προσκόμιση των εγγράφων που του ζητήθηκαν, η αίτησή του θα απορρίπτεται. Οι 
υποψήφιοι δυνατόν να καλούνται σε προσωπική συνέντευξη. 

1. Αιτητής / αιτήτρια μπορεί να είναι πρόσωπο, όπου τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς κατάγεται από το Λευκόνοικο.

2. Το οικογενειακό ετήσιο συνολικό ακαθάριστο εισόδημα και των δύο γονέων να μην ξεπερνά τις €45.000, με επιπλέον €2000 για κάθε παιδί πέραν 
των δύο εξαρτωμένων.

3. Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας συνολικά , να μην ξεπερνούν το ποσό των €300.000, πέραν της πρώτης κατοικίας.

 Δ. Διαδικασία Eπιλογής

Τελική απόφαση θα γνωστοποιείται έγκαιρα στον αιτητή/τρια.
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Εγκρίνεται ή απορρίπτεται

Λόγος απόρριψης:

 Ε. Πολιτική Ιδρύματος και Προστασία Δεδομένων 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ

Το Ίδρυμα Κυριακής Θούπα θα τηρεί βάση δεδομένων με τα στοιχεία των ληπτών του βοηθήματος σπουδών, τα οποία και θα διαχειρίζεται με πάσα 
εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν ισχύ νόμου Περί Προστασίας και Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Τα 
δεδομένα  αυτά με το πέρας των πέντε χρόνων θα καταστρέφονται.

Εγώ  ο/η………………………..………….………………………..………….  παρακάτω  υποφαινόμενος/η  δηλώνω υπεύθυνα ότι συναινώ   στη χρήση των προσωπικών 
μου δεδομένων από το Ίδρυμα Κυριακής Θούπα για σκοπούς αξιολόγησης για παροχή τυχόν βοηθήματος.

Υπογραφή:      ……………………………………………….

Ημερομηνία:  …………………………… 
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