
 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. Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο ή ΤΕΙ  ……………………………………………… 

 Ελλάδας ή Πανεπιστήμιο Κύπρου ……………………………………………… 

 που εξασφαλίσατε θέση: 

 

11. Θέμα σπουδών: ……………………………………………… 

 

12. Κανονική διάρκεια σπουδών: ……………………………………………… 

 

13. Παγκύπριες εξετάσεις ΄Ετος  Κύκλος Βαθμός 

 

 (να επισυναφθεί πιστοποιητικό 

 Επιτυχίας στις Παγκύπριες  …………. ……………. ……………… 

 Εξετάσεις) 
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14. Φοίτηση σε σχολείο Μέσης Παιδείας      Λύκειο      Περίοδος 

 από Α΄-Γ΄τάξη     Από Μέχρι 

  1.  …………………….. …… ……… 

 

  2.  …………………….. …… ……… 

 

  3.  …………………….. …… ……… 

   

  Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου: ………….. 

  (να επισυναφθεί αντίγραφο απολυτηρίου) 

 

15. Βραβεία ……………………………………………… 

 (εάν υπάρχουν να επισυναφθούν  

 αντίγραφα) ……………………………………………… 

 

  ……………………………………………… 

  ……………………………………………… 

  ……………………………………………… 

  ……………………………………………… 

16. Γνώση ξένων γλωσσών                Ανάγνωση Ομιλία Γραφή 

 (πολύ καλή, καλή, μέτρια) α.  Αγγλική  ……………  ………  ……… 

 

  β.  Γαλλική ……………  ………  ……… 

 

  γ.  …………. ……………  ………  ……… 

 

17. Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά 

 (να επισυναφθεί απολυτήριο ή Από: …………………  Μέχρι: …………... 

 Πιστοποιητικό απαλλαγής από την 

 Εθνική Φρουρά) 

 

18. Αν ο αιτητής έχει ήδη υποτροφία ……………………………………………… 

 ή βοήθημα να το δηλώσει 

  ……………………………………………… 

19. ΄Άλλες πληροφορίες ……………………………………………… 

  ……………………………………………… 

  ……………………………………………… 

  ……………………………………………… 

  ……………………………………………… 

 

   ……………………………………. 

          (Υπογραφή Αιτητή/τριας) 

Ημερομηνία:  ……………………………. 



ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 

  ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

(Συμπληρώνεται από τον πατέρα/κηδεμόνα του αιτητή 

και υποβάλλεται με την αίτηση) 

 

 

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  Ακάθαρτο Καθαρό 

      παρούσα αξία     ετήσιο  ετήσιο 

         εισόδημα εισόδημα 

 

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

 

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

 

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

 

β.  Περιγραφή ακίνητης περιουσίας, σε ελεύθερες περιοχές: 

 (οικία, άλλα κτίρια, χωράφια κ.λ.π.) 

 

      Υπολογιζόμενη  Ακάθαρτο Καθαρό 

      παρούσα αξία     ετήσιο  ετήσιο 

         εισόδημα εισόδημα 

 

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

 

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

 

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

 

8. Οικονομικές υποχρεώσεις της οικογένειας: 

α. Χρέη (δώστε λεπτομέρειες) 

 Να επισυναφθούν αποδεικτικά στοιχεία 

 

      Ποσό Οφειλόμενο  Ετήσια Δόση 

                 €                € 

 

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

 

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

 

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

 

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 

                 €               € 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΧ/ΑΓ/Υποτροφίες/Δήλωση 



ΕΦΟΡΕΙΑ 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 Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού για εξασφάλιση θέσης σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα 

 

5. Βεβαίωση εγγραφής σε Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου (πλήρης 

φοίτηση) 

 

6. Βεβαίωση/κατάσταση μισθοδοσίας των γονιών 

 

7. Φορολογική βεβαίωση έντυπο ΕΠΡ/190(Φ)2005 κατά τα δύο 

τελευταία έτη 

 

8. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 

   ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Προκήρυξη Υποτροφιών 

Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας 

 

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις αποφοίτων 

των Λυκείων:  Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λύκειο Παλουριώτισσας, Λύκειο 

Ακρόπολης και Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Δασούπολης, για παραχώρηση 

αριθμού υποτροφιών για πτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, ΤΕΙ 

στην Ελλάδα, την Κύπρο, Ευρώπη και ΗΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. 

 

1. Δικαίωμα υποβολής έχουν: 

1.1 Οι  απόφοιτοι των Λυκείων αυτών των τριών τελευταίων σχολικών 

ετών 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015, οι οποίοι έχουν 

εξασφαλίσει θέση σε Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ στην Ελλάδα, 

Κύπρο, Ευρώπη και ΗΠΑ ή έχουν εγγραφεί σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια 

της Κύπρου. 

 

1.2 Γενικό βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 17 στην κλίμακα 1-20. 

 

1.3 Περιορισμένα οικονομικά εισοδήματα, με ανώτατο εισόδημα 

οικογένειας €40.000 πλέον €1700 για κάθε παιδί πέραν του αιτητή. 

 

2. Οι στρατεύσιμοι θα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση τη χρονιά που θα 

φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ στην Ελλάδα, την Κύπρο, 

Ευρώπη και ΗΠΑ. 

 

3. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως υποψήφιοι για υποτροφία, πρόσωπα που ήδη 

φοιτούν σε Πανεπιστήμιο ή κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο.  

 

4. Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις προσώπων που δεν θα πληρούν τους 

όρους που αναφέρονται πιο πάνω. 

 

5. 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. 

 

6. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Σχολικής 

Εφορείας και να φθάσουν στα Γραφεία της Εφορείας, το αργότερο μέχρι την 

Παρασκευή, 25/09/15 και ώρα 2.00 μ.μ. 

 

Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2015 

 



ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

 

1. Παροχή Υποτροφιών: 

 

α. Ο αριθμός των υποτροφιών που θα παρέχεται κάθε χρόνο θα 

αποφασίζεται από τη Σχολική Εφορεία. 

 

β. Οι υποτροφίες που παραχωρούνται είναι για πτυχιακές σπουδές 

σε Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και Τ.Ε.Ι στην Ελλάδα και Κύπρο, 

Ευρώπη και ΗΠΑ ή  σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου. 

 

γ. Η προκήρυξη των υποτροφιών γίνεται με δημοσίευση στον 

ημερήσιο τύπο. 

 

δ. Αιτητής που τυγχάνει υποτροφίας από άλλο Σώμα δεν δικαιούται 

υποτροφία. 

 

 

2. ΄Οροι συμμετοχής: 

 

α. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείων, με περιορισμένα 

οικονομικά μέσα, τα οποία καθορίζονται και αναθεωρούνται από 

τη Σχολική Εφορεία σε τακτά χρονικά διαστήματα, και να έχουν 

γενικό βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστο 17 στην κλίμακα 1-20. 

 

β. Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οι απόφοιτοι των Σχολείων των τριών 

τελευταίων χρόνων, που καθορίζονται στην Ανακοίνωση. 

 

γ. Οι στρατεύσιμοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση τη χρονιά που 

θα φοιτήσουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που 

αναφέρονται πιο πάνω. 

 

δ. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως υποψήφιοι για υποτροφία 

πρόσωπα τα οποία φοιτούν σε Πανεπιστήμιο ή κατέχουν δίπλωμα 

ή πτυχίο.   
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ε. Οι υποτροφίες παραχωρούνται μόνο όταν οι υποψήφιοι 

εξασφαλίσουν θέση σε Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο και Τ.Ε.Ι ή 

έχουν εγγραφεί σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου. 

 

στ. Υποψήφιοι που θα επιλεγούν τελικά για υποτροφία θα κληθούν να 

υπογράψουν συμβόλαιο με ένα ή περισσότερους αξιόχρεους 

εγγυητές, με το οποίο θα δεσμεύονται μέχρι να συμπληρώσουν τις 

σπουδές τους. 

 

 

3. Λειτουργία υποτροφίας: 

 

α. Η υποτροφία παρέχεται για μια ακαδημαϊκή χρονιά κι 

ανανεώνεται από τον ένα χρόνο στον άλλο, μέχρι περατώσεως των 

σπουδών του υποτρόφου, νοουμένου ότι η επίδοσή του είναι 

ικανοποιητική κατά την κρίση της Εφορείας. 

 

β. Το ποσό της υποτροφίας καταβάλλεται στους υποτρόφους σε δύο 

δόσεις, νοουμένου ότι οι πρωτοετείς θα καταθέσουν την εγγραφή 

τους στο Πανεπιστήμιο τον Οκτώβριο, και οι υπόλοιποι θα 

καταθέσουν την εγγραφή τους τον Οκτώβριο καθώς και αναλυτική 

βαθμολογία για το έτος που έληξε. 

 

γ. Κατά το τέλος έκαστου ακαδημαϊκού έτους ο/η υπότροφος 

υποχρεούται να παραδίδει στην Εφορεία Πιστοποιητικό του 

Πανεπιστημίου / Πολυτεχνείου, στο οποίο φοιτά, όπου θα 

αναγράφεται η επίδοση του Υποτρόφου κατά το ακαδημαϊκό έτος 

που έληξε.  Στο τέλος των σπουδών του να καταθέτει αντίγραφο 

του τίτλου που θα αποκτήσει. 

 

δ. Αν ο υπότροφος διακόψει τις σπουδές του χωρίς σοβαρό λόγο, 

τότε ο υπότροφος ή ο εγγυητής του, υποχρεούνται να επιστρέψουν 

τα χρήματα που έχουν δοθεί στον υπότροφο μέχρι την ημερομηνία 

που διέκοψε, μαζί με τόκο 9% ετησίως, επί του κάθε ποσού, από 

της ημέρας της καταβολής του.  Για τούτο πρέπει να υπάρχει 

εγγυητής. 
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ε. Σε περίπτωση που η Εφορεία βρεθεί στην ανάγκη να τερματίσει 

την υποτροφία λόγω μη ικανοποιητικής επιδόσεως και/ή 

ανάρμοστου συμπεριφοράς του υποτρόφου, τότε ο τελευταίος και 

ο εγγυητής του υποχρεούνται προσωπικώς και αλληλεγγύως να 

επιστρέψουν στην Εφορεία οποιαδήποτε ποσά καταβλήθηκαν 

μέχρι την ημέρα διακοπής της υποτροφίας μαζί με τόκο, με 

επιτόκιο προς 9% ετησίως, επί του κάθε ποσού, από της ημέρας 

της καταβολής του. 

 

στ. Η Εφορεία ουδεμία ευθύνη φέρει δια την επαγγελματική 

αποκατάσταση υποτρόφου μετά την αποπεράτωση των σπουδών 

του. 

 

 

4. Ποσό υποτροφίας: 

 

Το ποσό της υποτροφίας θα καθορίζεται σύμφωνα με το ποσό των 

Κρατικών Υποτροφιών και ανάλογα με τα εκάστοτε οικονομικά 

δεδομένα των Κληροδοτημάτων ή τις οικονομικές ανάγκες του 

υποτρόφου. 

 

 

5. 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. 

 

γ. Εάν η Επιτροπή Υποτροφιών αντιληφθεί ότι οι δηλώσεις δεν είναι 

αληθείς έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση. 
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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 Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού για εξασφάλιση θέσης σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό 

΄Ιδρυμα. 

 Βεβαίωση εγγραφής σε Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου 

(πλήρης φοίτηση). 

 Βεβαίωση μισθοδοσίας των γονιών 

 Φορολογική βεβαίωση έντυπο ΕΠΡ/190(Φ)2005 κατά τα δύο 

τελευταία έτη 

 Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου  

 

ζ.   Οι συμπληρωμένες αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία της Σχολικής Εφορείας 

μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 2.00 μ.μ. 

 

 

6. Επιλογή Υποτρόφων: 

 Η Εφορεία αφού εξετάσει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στις 

αιτήσεις των υποψηφιών μπορεί, εάν κρίνει αναγκαίο, να καλέσει 

συνεντεύξεις για την τελική επιλογή των υποτρόφων. 

 

 

 

Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2015 

 

 
Υποτροφίες-κανονισμοί/ΑΓ 

 


