
ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Θ. ΣΑΒΒΙΔΟΥ 

Λεωφ. Κυρηνείας 91, 2113 Αγλαντζιά 
Τ.Θ. 14069, 2153 Αγλαντζιά – Λευκωσία 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

 
 

 

1. Επώνυμο αιτητή 
 

2. Όνομα αιτητή 
.
 

3. Αρ. Δελτίου Ταυτότητας 
 

4 Τόπος και ημερομηνία γεννήσεως 
..
 

5. Ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας 

 

6 . Έγγαμος ή άγαμος 
.
 

7. Εξαρτώμενοι, αν υπάρχουν 
 

8. Ονοματεπώνυμο πατέρα ή κηδεμόνα 

 

9. Αριθμός εκλογ. Βιβλιαρίου/δελτίου ταυτότητας 
 

10. Τόπος και ημερομηνία γεννήσεως 
 

11. Επάγγελμα πατέρα 

 

12. Ταχυδρομική διεύθυνση και αρ. τηλεφώνου 
 

13. Ονοματεπώνυμο μητέρας 

14. Αριθμός εκλογ. Βιβλιαρίου/δελτίου ταυτότητας  

15. Τόπος και ημερομηνία γεννήσεως , 
 

16. Επάγγελμα μητέρας 
 

17. Ταχυδρομική διεύθυνση και αρ. τηλεφώνου 

 

……………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

 ………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

 

 
18. Θέμα σπουδών 

 

…………………………………………………………………………………… 

19.      Κανονική διάρκεια σπουδών  
………………………………………………………………………………. 

20. Πανεπιστήμιο ή άλλο Ανώτερο Δημόσιο 
………………………………………………………………………………. 

21 . Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
………………………………………………………………………………. 

22. Έτος σπουδών 
………………………………………………………………………………. 

23. Χώρα σπουδών 
………………………………………………………………………………. 

 

  Έτος                                             Κύκλος                             Βαθμός 

…………………………………………………………………………. 

(Βλ. σημ. (1))  
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25. 

 
 

Μέση Εκπαίδευση (Βλ. σημ. (2)) 

 
 

Σχολή ……………..……….…...…..………………………………………………….. 

Περίοδος : Από ………………………… Μέχρι ……..………..………………. 

Κτηθέν προσόν : ……………………………………………………………………. 

Γενικός Βαθμός : …………..………………………………………………………. 

 
26. 

 
Άλλες εξετάσεις (GCE, TOEFL, κλπ (Βλ. σημ. (3)) 

 
(α) …………………………………………………………………………………………… 

(β) …………………………………………………………………………………………… 

(γ) …………………………………………………………………………………………… 

(δ) …………………………………………………………………………………………… 

(ε) …………………………………………………………………………………………… 

(στ) ………….………..…………………………………………………………………… 

(ζ) …………………………………………………………………………………………… 

 
27. 

 
Ανώτερη Εκπαίδευση (Βλ. σημ. (2)) 

 
Ίδρυμα ……………..…….………..………………………………………………….. 

Περίοδος : Από …………………..……… Μέχρι ……………………………. 

Κτηθέν προσόν : ……...…..….……………………………………………………. 

Βαθμός/Επίπεδο : …..…...………………………………………………………. 

 
28. 

 
Ακαδημαϊκές διακρίσεις ή βραβεία 

    

 κερδηθέντα …...….………………………………………………………………………………………… 

 
29. 

 
Γνώση ξένων γλωσσών : (Πολύ καλή, Καλή, 

  

Ανάγνωση 
 

Ομιλία 
 

Γραφή 

 Μέτρια) (α) Αγγλική ………………… ………………… ………………… 

  (β) Γαλλική ………………… ………………… ………………… 

  (γ) ……………………… ………………… ………………… ………………… 

 
30. 

 
Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά αν 

    

 εφαρμόζεται. Περίοδος : Από ………………………… Μέχρι ……………………………. 

 
31. 

 
Αν ο αιτητής έχει ήδη υποτροφία ή τυγχάνει 

 
…...….………………………………………………………………………………………… 

 επιδότησης ή οποιασδήποτε άλλης …...….………………………………………………………………………………………… 

 οικονομικής βοήθειας από οποιαδήποτε …...….………………………………………………………………………………………… 

 πηγή, να δηλωθεί η πηγή και τα ετήσια ποσά. …...….………………………………………………………………………………………… 

      
 

….3/ 
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32. 

 

Άλλες πληροφορίες 

 

…...….………………………………………………………………………………………… 

  …...….………………………………………………………………………………………… 

  …...….………………………………………………………………………………………… 

  …...….………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
Ημερομηνία ………………………………………………………….. 

 
 
 

 
…...….………………………………………………………………………………………… 

Υπογραφή αιτητού 

 

 

Σημειώσεις : 

(1) Οι αιτητές που θα αρχίσουν Πανεπιστημιακές ή άλλες σπουδές το προσεχές ακαδημαϊκό έτος θα πρέπει : 
 

(α) να υποβάλουν απόδειξη ότι έχουν εξασφαλίσει εγγραφή ή θέση σε Πανεπιστήμια ή άλλο Ανώτερο ή Ανώτατο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για το θέμα σπουδών που προτίθενται να ακολουθήσουν και 

(β) αν παρακάθησαν στις Προεισαγωγικές Εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, να συμπληρώσουν την παράγραφο 21. 
 

 

(2) Φωτοτυπίες των απολυτηρίων των σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, των πιστοποιητικών άλλων εξετάσεων, των παγκύπριων 

εξετάσεων και οποιωνδήποτε άλλων πτυχίων Ανώτερης Εκπαίδευσης θα πρέπει απαραίτητα να επισυναφθούν στην 

αίτηση. Αν οποιαδήποτε από τα έγγραφα αυτά δεν μπορεί να υποβληθεί μέσα στην καθορισθείσα ημερομηνία, η αίτηση 

θα πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα και τα έγγραφα που λείπουν να αποσταλούν το συντομότερο δυνατό μετά την 

προθεσμία. 

 

(3) Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με σύντομο βιογραφικό σημείωμα του αιτητή. 


