
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 2014-2015 

Ο Δήμος Παραλιμνίου ανακοινώνει ότι έχει εξασφαλίσει αριθμό υποτροφιών σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο (πλήρεις και μερικές) από ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Κολλέγια Κύπρου και 

δέχεται αιτήσεις από δημότες Παραλιμνίου ηλικίας 17-25 ετών για παραχώρηση αριθμού 

υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.  

Τις Υποτροφίες του Δήμου Παραλιμνίου διαχειρίζεται η Επιτροπή Υποτροφιών του Δήμου η οποία 

απαρτίζεται από τον (εκάστοτε) Δήμαρχο Παραλιμνίου, τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τους 

Προέδρους των Επιτροπών Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου 

Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου, τον Πρόεδρο της Σχολικής Ευφορίας και τον εκπρόσωπο του 

Επαρχιακού Γραφείου Ευημερίας Παραλιμνίου.  

Η Επιτροπή Υποτροφιών του Δήμου θα εξετάζει την πληρότητα των αιτήσεων, τα στοιχεία και τις 

πληροφορίες που επισυνάπτονται στις αιτήσεις, το κατά πόσο πληρούνται οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις και προσόντα των αιτητών. Οι αιτήσεις που θα πληρούν τα κριτήρια των 

Πανεπιστημίων, θα αποσταλούν σ’ αυτά για περαιτέρω αξιολόγηση και για την τελική απόφαση 

της επιλογής των αιτητών. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποια Πανεπιστήμια να καλέσουν τους 

υποψήφιους σε συνέντευξη εάν το κρίνουν αναγκαίο. Όλες οι υποτροφίες θα παραχωρηθούν για το 

πρώτο έτος των σπουδών και η επέκτασή τους για τα επόμενα έτη, θα επανεξετάζεται ετησίως με 

κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση του υποτρόφου του εκάστοτε Πανεπιστημίου. 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 25 Αυγούστου 2014 σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα 

πρέπει να αναγράφεται ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ, και ο τίτλος ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 2014-15. Αιτήσεις που θα υποβληθούν πέραν της προθεσμίας δε θα 

εξεταστούν. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα έντυπα αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να αποταθούν στα γραφεία του Δήμου Παραλιμνίου, Αντώνη Παπαδοπούλου 6, από 

Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8:00 π.μ – 3:00 μ.μ, στο τηλέφωνο 23819303 καθώς και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου  http://www.paralimni.org.cy/index.php?lang=el  (Ανακοινώσεις).  

Τα Πανεπιστήμια/Κολλέγια τα οποία προσφέρουν υποτροφίες για το Δήμο Παραλιμνίου είναι τα 

εξής: 

Προπτυχιακές Σπουδές: 

1) Intercollege of Larnaca: Τέσσερις (4)  μερικές υποτροφίες με μείωση 50% στα δίδακτρα και 

τρεις (3) μερικές υποτροφίες με μείωση 40% στα δίδακτρα σε κλάδο της επιλογής του/της 

κάθε αιτητή/τριας. Περισσότερες πληροφορίες για τους κλάδους σπουδών του Πανεπιστημίου 

μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.intercolleges.com/   

2) Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Δύο (2) μερικές υποτροφίες με μείωση 50% στα δίδακτρα και 

τρεις (3) μερικές υποτροφίες με μείωση 30% για όλους τους κλάδους σπουδών στα δίδακτρα 

με εξαίρεση το πτυχίο της Ιατρικής (Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών 

Επιστημών και Νομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών και Μηχανικής 

και Σχολή Επιστήμων Αγωγής). Περισσότερες πληροφορίες για τους κλάδους σπουδών του 

Πανεπιστημίου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:  http://www.unic-greece.gr/ 

http://www.paralimni.org.cy/index.php?lang=el
http://www.intercolleges.com/
http://www.unic-greece.gr/


3) Πανεπιστήμιο Fredrick: Μια (1) πλήρη υποτροφία για απόφοιτους με γενικό βαθμό 

απολυτηρίου 19/20 και άνω, δύο (2) μερικές υποτροφίες με μείωση 50% στα δίδακτρα για 

απόφοιτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18 - 18,99/20, μια (1) μερική  υποτροφία με 

μείωση 50% στα δίδακτρα για απόφοιτους με πολύ σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά 

προβλήματα για κλάδους σπουδών της επιλογής των αιτητών/τριών. Σημειώνεται ότι, για τον 

κλάδο σπουδών της ‘’Φαρμακευτικής’’ οι αιτητές/τριες πρέπει να έχουν βαθμολογία 16,50/20 

και άνω στα μαθήματα κατεύθυνσης: Φυσική, Χημεία, Βιολογία και Μαθηματικά, ενώ για 

τον κλάδο σπουδών της ‘’Αρχιτεκτονικής’’ οι αιτητές/τριες ενδέχεται να κληθούν σε 

προσωπική συνέντευξη από το Πανεπιστήμιο ή παρακαθίσουν σε εξετάσεις γενικών 

γνώσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τους κλάδους σπουδών του Πανεπιστημίου 

μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.frederick.ac.cy/programs-of-

study/undergraduate  

4) Πανεπιστήμιο Uclan Cyprus: Πλήρεις Υποτροφίες (με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19,50/20 

και άνω) και μερικές υποτροφίες  με μείωση στα δίδακτρα 50% (με γενικό βαθμό 

απολυτηρίου 18,50-19,49/20)  στους κλάδους σπουδών της επιλογής των αιτητών/τριών. Ο 

αριθμός των υποτροφιών θα προσδιοριστεί από το Πανεπιστήμιο βάσει του αριθμού των 

αιτήσεων που θα λάβει. Περισσότερες πληροφορίες για τους κλάδους σπουδών του 

Πανεπιστημίου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.uclancyprus.ac.cy/en/  

5) PA College: Πλήρεις Υποτροφίες (με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19,50/20 και άνω) και 

μερικές υποτροφίες  με μείωση στα δίδακτρα 50% (με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19-

19,49/20), 25% (18,50-18,99/20)  και 15%  (18,00-18,49/20) στους κλάδους σπουδών 

‘’Business Administration- Διοίκηση Επιχειρήσεων’’ και ‘’Business Computing (με 6 

ειδικεύσεις- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για Επιχειρήσεις’’. Ο αριθμός των υποτροφιών θα 

προσδιοριστεί από το Κολλέγιο βάσει του αριθμού των αιτήσεων που θα λάβει. Περισσότερες 

πληροφορίες για τους κλάδους σπουδών του Κολλεγίου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: 

http://www.uclancyprus.ac.cy/en/  

6)  KES College: Μια (1) μερική υποτροφία με μείωση 50% στα δίδακτρα στον κλάδο σπουδών 

‘’Διεύθυνση Ξνεοδοχείου’’ (3 χρόνια, ανώτερο δίπλωμα), μια (1) μερική υποτροφία με 

μείωση 50% στα δίδακτρα στον κλάδο σπουδών ‘’Διαχείριση Ταξιδιών και Τουρισμού‘’ (3 

χρόνια, ανώτερο δίπλωμα), μια (1) μερική  υποτροφία με μείωση 50% στα δίδακτρα στον 

κλάδο σπουδών ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων’’ (4 χρόνια, πτυχίο), μια (1) μερική υποτροφία με 

μείωση 50% στα δίδακτρα στον κλάδο σπουδών ‘’Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων’’ (3 

χρόνια, ανώτερο δίπλωμα), μια (1) μερική  υποτροφία με μείωση 50% στα δίδακτρα στον 

κλάδο σπουδών ‘’Διοίκηση Γραφείου και Γραμμ. Σπουδές’’ (3 χρόνια, ανώτερο δίπλωμα), 

μια (1) μερική υποτροφία με μείωση 50% στα δίδακτρα στον κλάδο σπουδών ’’Διοίκηση 

Γραφείου και Γραμμ. Σπουδές’’ (2 χρόνια,  δίπλωμα). Περισσότερες πληροφορίες για τους 

κλάδους σπουδών του Κολλεγίου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: 

http://www.kes.ac.cy/college/easyconsole.cfm/ 

7) Alexander College Cyprus- University of the West of England: Μια (1) πλήρη υποτροφία και 

δύο (2) μερικές υποτροφίες με μείωση 50% στα δίδακτρα (με γενικό βαθμό απολυτηρίου 

18/20 και άνω) για κλάδους σπουδών της επιλογής των αιτητών/τριών. Σημειώνεται ότι, για 

να γίνουν αποδεκτοί/ές οι αιτητές/τριες στο συγκεκριμένο Πανεπστήμιο, πρέπει να είναι 

κάτοχοι των IELTS  με βαθμό 6.0 και άνω ή άλλου ισοδύναμου προσόντος, ενώ στις 

περιπτώσεις κλάδων σπουδών ‘’Graphic Design’’ και ‘’Interior Design’’ οι αιτητές/τριες 

χρειάζεται να έχουν portfolio. Το ποσό των €1000 που απαιτείται από το University of the 

West of England ανά έτος ως πληρωτέα εγγραφή, δεν περιλαμβάνεται στις υποτροφίες και θα 

πρέπει να καταβάλλεται από τους/τις υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες. Περισσότερες 

http://www.frederick.ac.cy/programs-of-study/undergraduate
http://www.frederick.ac.cy/programs-of-study/undergraduate
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http://www.kes.ac.cy/college/easyconsole.cfm/


πληροφορίες για τους κλάδους σπουδών του Κολλεγίου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: 

http://alexander.ac.cy/  

8) CDA College: Υποτροφίες με χορηγούμενο ποσό των €2600 ή €3400 ανάλογα με τη 

φοιτητική χορηγία που αναμένεται να λάβει ο/η κάθε δικαιούχος στους κλάδους σπουδών 

‘’Γραμματειακές Σπουδές’’ και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων’’, υποτροφίες με 

χορηγούμενο ποσό των €4000 για τον κλάδο σπουδών ‘’Αισθητική’’ και υποτροφίες με 

χορηγούμενο το ποσό των €2600 για τον κλάδο σπουδών ‘’Εσωτερική Διακόσμηση’’.  Ο 

αριθμός των υποτροφιών θα προσδιοριστεί από το Κολλέγιο βάσει του αριθμού των αιτήσεων 

που θα λάβει. Περισσότερες πληροφορίες για τους κλάδους σπουδών του Κολλεγίου μπορείτε 

να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.cdacollege.ac.cy/ 

9) Cyprus Institute of Marketing: Μια (1) πλήρη υποτροφία συνολικής αξίας €4,500 για τον 

κλάδο σπουδών ‘’Diploma in Marketing Studies’’. Περισσότερες πληροφορίες για τους 

κλάδους σπουδών του Πανεπιστημίου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: 

http://www.cima.ac.cy/ 

10) Susini College: Μερικές υποτροφίες με μείωση στα δίδακτρα 20% στους κλάδους σπουδών 

‘’Αισθητική’’ (2 έτη δίπλωμα), ‘’Εφαρμοσμένη Αισθητική’’ (3 έτη, ανώτερο δίπλωμα), 

‘’Αισθητική’’ (4 έτη, πτυχίο) και ‘’Επαγγελματικό Μακιγιάζ’’ (2 έτη, δίπλωμα). Ο αριθμός 

των υποτροφιών θα προσδιοριστεί από το Κολλέγιο βάσει του αριθμού των αιτήσεων που θα 

λάβει. Περισσότερες πληροφορίες για τους κλάδους σπουδών του Κολλεγίου μπορείτε να 

βρείτε στην ιστοσελίδα:  http://www.susini.ac.cy/courses-of-study/  

11) Atlantis College: Μια (1) πλήρη υποτροφία, δύο (2) μερικές υποτροφίες με μείωση 50% στα 

δίδακτρα, τρεις (3) μερικές υποτροφίες με μείωση 30% στα δίδακτρα και τέσσερις (4) 

μερικές υποτροφίες με μείωση 20% στα δίδακτρα για κλάδους σπουδών της επιλογής των 

αιτητών/τριών. Περισσότερες πληροφορίες για τους κλάδους σπουδών του Κολλεγίου 

μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:  http://www.atlantiscollege.com  

Σημειώνεται ότι, η επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων για τα δύο πιο πάνω Κολλέγια (Susini 

και Atlantis College) θα γίνει με ΜΟΝΟ κριτήριο την οικονομική κατάσταση  του/της 

αιτητή/τριας, ανεξάρτητα από το γενικό βαθμό του απολυτηρίου. 

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές: 

(1) Πανεπιστήμιο Fredrick: Μια (1) μερική  υποτροφία με μείωση 50% στα δίδακτρα για 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής των αιτητών/τριών. Για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, 

χρειάζεται πλήρες βιογραφικό σημείωμα και συστατική επιστολή. Περισσότερες 

πληροφορίες για τους  μεταπτυχιακούς κλάδους σπουδών του Πανεπιστημίου μπορείτε να 

βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.frederick.ac.cy/programs-of-study/postgraduate 

(2) Cyprus Institute of Marketing: Μια (1) μερική υποτροφία με μείωση 50% στα δίδακτρα για 

το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ‘’Master in Business Administration’’. Για το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα, χρειάζεται πλήρες βιογραφικό σημείωμα και συστατική 

επιστολή. Περισσότερες πληροφορίες για τους μεταπτυχιακούς κλάδους σπουδών του 

Πανεπιστημίου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.cima.ac.cy/  
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 
 

\ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:_________________________________________ 

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:___________________  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: _____________ 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ____________________ 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ________________________ 

ΦΥΛΟ:   ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ    

ΕΓΓΑΜΟΣ/ΑΓΑΜΟΣ: ____________________ 

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ: __________________ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ (ή κηδεμόνα):   ___________________ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ (ή κηδεμόνα): ___________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:___________________________________________________ 

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:______________________________    ΚΙΝΗΤΟ: ____________________ 

ΕΜΑΙL:___________________________________ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ:  ΝΑΙ               ΟΧΙ            

 ΑΠΟ: _______ ΜΕΧΡΙ: ______ 

(Να επισυναφθεί πιστοποιητικό απόλυσης ή απαλλαγής από την Εθνική Φρουρά) 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ: 

 __________________________________________________________________________ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ΚΟΛΛΕΓΙΟ: 

__________________________________________________________________________ 

ΕΠΙΠΕΔΟ:  ΠΤΥΧΙΟ                 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:  ΠΛΗΡΗΣ             ΜΕΡΙΚΗ 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 



ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( Παρακαλώ σημειώστε με √ όσα από τα πιο 

κάτω ισχύουν στην περίπτωση σας) 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

(ΑΠΟ Α’ – Γ’ ΤΑΞΗ)  

ΛΥΚΕΙΟ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ (Όπως αναγράφεται  στο 

απολυτήριο και να επισυναφθεί αντίγραφο) 
 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

(Από- μέχρι) 

 

 ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΝΑΙ                ΟΧΙ 

      /   /    -    /   /  

    

    

    

 

 

 (Εάν υπάρχουν να επισυναφθούν και αντίγραφα)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  

 

( Παρακαλώ σημειώστε με √ όσα από τα πιο κάτω ισχύουν στην περίπτωση σας) 

Μ. WORD             Μ. EXCEL            Μ. POWERPOINT            Μ.  ACCESS     

3.ΒΡΑΒΕΙΑ 

4.ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 



ΑΛΛΗ/ΕΣ: __________________________________________________________(Διευκρινίστε) 

 

 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΓΡΑΦΗΣ 

ΟΜΙΛΙΑ 

 ΑΓΓΛΙΚΑ  

 

  

ΓΑΛΛΙΚΑ  

 

  

ΑΛΛΗ (Διευκρινίστε)    

 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΑΡ. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

(€) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα οικογένειας  

 

*Ο όρος οικογένεια συμπεριλαμβάνει τους γονείς του/της αιτητή/τριας και άλλα τέκνα της οικογένειας που δεν 

εργάζονται, διαμένουν με την οικογένεια, δεν έχουν υπερβεί το 18
ο
 έτος της ηλικίας τους, ή φοιτούν σε σχολές 

Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους 

θητεία. 

 

 

5. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (Το επίπεδο προσδιορίζεται με 1, 2, 3, ή 4 με τις ακόλουθες ερμηνείες: 

1: Εξαιρετικό,  2: Πολύ καλό, 3: Καλό, 4: Μέτριο ) 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ* 



 

 

Α/Α ΠΗΓΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 

(€) 

1 Συντάξεις (π.χ. γήρατος, κοινωνική, χηρείας, ανικανότητας, αναπηρίας)  

2 Επιδόματα (π.χ. τέκνου, ορφάνιας)  

3 Οικονομικά Βοηθήματα   

4 Υποτροφίες  

5 Άλλα (διευκρινίστε)  

 Συνολικό ετήσιο εισόδημα  

Για Επίσημη Χρήση                                                                                                                         (€) 

Εισόδημα 1   

Εισόδημα 2  

Συνολικό Εισόδημα  

Αρ. Εξαρτωμένων Μελών   

Κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα οικογένειας  

 

 

(Παρακαλώ σημειώστε με √ όσα από τα πιο κάτω ισχύουν στην περίπτωση σας) 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  √ Για Επίσημη χρήση 

Ορφανός/ή και από τους δυο γονείς    

Ορφανός/ή από τον ένα γονέα   

Τέκνο αγνοουμένου/πεσόντος    

Παιδί εγκλωβισμένων    

Διαζευγμένοι γονείς    

7. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

8. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ /ΤΗΣ ΑΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 



Ένας γονιός πάσχει από σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία η 

οποία επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα του για 

εργασία*¹ 

  

Και οι δυο γονείς ως ανωτέρω   

Ο/Η αιτητής/τρια  πάσχει από σοβαρό πρόβλημα υγείας ή 

σοβαρή αναπηρία  

  

Οι γονείς ή ο/η ίδιος/α λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα από 

το Γραφείο Ευημερίας  

  

Ο/Η αιτητής/τρια ανήκει σε προσφυγική οικογένεια*²   

 

 

*¹: Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή σοβαρής αναπηρίας των γονιών που επηρεάζει αρνητικά την 

ικανότητα για εργασία θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση σύνταξης ανικανότητας για εργασία (με 

ποσοστό τουλάχιστον 75%) ή βεβαίωση σύνταξης αναπηρίας (με ποσοστό τουλάχιστον 60%) από το 

Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

*²: Για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας αίτησης προσφυγική οικογένεια θεωρείται η οικογένεια της 

οποίας ο πατέρας ή η μητέρα είναι πρόσφυγας.  

 

Τα παραπάνω στοιχεία είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους 

αξιολόγησης της αίτησης. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαραίτητων 

πιστοποιητικών/βεβαιώσεων τα αντίστοιχα στοιχεία/πληροφορίες δε θα υπολογίζονται κατά την 

αξιολόγηση της αίτησης.  

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση: Δηλώνω υπεύθυνα ότι κατέγραψα στο παρόν έντυπο όλα τα στοιχεία που έχουν 

ζητηθεί  και ότι τα στοιχεία και τα επισυναπτόμενα που έδωσα είναι ακριβή και αληθή. Αντιλαμβάνομαι ότι 

οποιαδήποτε σκόπιμη ανακρίβεια ή παράλειψη δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μου ή την 

άμεση ανάκληση σε τυχόν επιλογή μου για διεκδίκηση υποτροφίας. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:__________________________________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:_________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

Απολυτήριο σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης  

Πιστοποιητικό γέννησης  

Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου 

 

 

Πιστοποιητικό εκπλήρωσης/ απαλλαγής /αναστολής στρατιωτικών υποχρεώσεων 

 
 

Βιογραφικό Σημείωμα  

Πιστοποιητικό /ά γνώσης ξένων γλωσσών  

Πιστοποιητικό ετήσιων αποδοχών προηγούμενου έτους από εργοδότη (για ιδιωτικούς, 

ημικρατικούς και δημόσιους υπαλλήλους) 
 

Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους με σφραγίδα του Φόρου 

εισοδήματος (για αυτοεργοδοτούμενους μόνο) 
 

Πιστοποιητικό ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών προηγούμενου έτους και από τους 2 

γονείς, είτε εργάζονται είτε όχι, από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
 

Αντίγραφο προσφυγικής ταυτότητας  

Ιατρικό πιστοποιητικό ασθένειας/αναπηρίας (για περιπτώσεις αιτητών με προβλήματα 

υγείας /αναπηρίες όπως αυτά καθορίζονται στην αίτηση)  
 

Βεβαίωση σύνταξης ανικανότητας γονέα για εργασία (με ποσοστό         

τουλάχιστον 75%) από το γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
 

Βεβαίωση κοινοτάρχη ότι ο/η αιτητής/τρια είναι δημότης Παραλιμνίου και κατοικεί 

εντός των δημοτικών ορίων Παραλιμνίου 

 

Βεβαίωση σύνταξης αναπηρίας γονέα (με ποσοστό τουλάχιστον 60% 

από το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 

Πιστοποιητικό  δημόσιου βοηθήματος από το Γραφείο Ευημερίας (για περιπτώσεις 

αιτητών / γονέων που λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα) 
 

Πιστοποιητικό θανάτου (για περιπτώσεις ορφανών αιτητών)  

Πιστοποιητικό Διάλυσης Γάμου (για περιπτώσεις διαζευγμένων 

γονιών)                                                                                           
 

Άλλο/α (καθορίστε)  

 

 

 

 
 

Η αίτηση μαζί με όλα τα αντίγραφα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο 

στον οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ,  και ο τίτλος 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 2014-15, το αργότερο μέχρι τις 25 Αυγούστου 2014 στην κ. 

Λίτσα Φυτιρή. 

          9. Κατάλογος Πιστοποιητικών/Βεβαιώσεων που επισυνάπτονται (σημειώστε √) 



 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΙΤΗΤΩΝ 

1. Κυπριακή Υπηκοότητα. 

2.  Δημότης Παραλιμνίου. 

3.  Λευκό ποινικό μητρώο. 

4.  Απόφοιτος Λυκείου, Τεχνικής Σχολής ή ιδιωτικής αναγνωρισμένης σχολής με γενικό βαθμό 

απολυτηρίου 16/20 ή ψηλότερο, στην κλίμακα 1-20. 

5. Διαγωγή κοσμιοτάτη. 

6. Οι άρρενες υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία εφόσον έχουν τελειώσει με τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά την εκάστοτε τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά. 

7. Οι αιτητές/τριες θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του εκπαιδευτικού  ιδρύματος που 

είναι Χορηγός της υποτροφίας. 

8. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτεροι των  25 ετών. 

9. Οι γονείς των υποψηφίων θα πρέπει να έχουν μαζί, ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που δεν θα 

υπερβαίνει συνολικά τις 40.000 Ευρώ. 

10. Η φοίτηση να είναι κανονική, διαρκής και όχι εξ αποστάσεως. 

11. Η κάθε υποτροφία αξίας  αναλόγως του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος για κάθε  χρόνο, θα μπορεί να 

ανανεώνεται για τα επόμενα χρόνια σπουδών νοουμένου ότι οι φοιτητές/τριες: 

 (α) θα διατηρούν γενική βαθμολογία  ανάλογα του βαθμού  που ορίζει το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα και 

(β) νοουμένου ότι ο χορηγός θα συστήσει την συνέχιση της υποτροφίας στο συγκεκριμένο 

φοιτητή/τρια. 

12. Οι αιτητές/τριες δεν θα πρέπει να κατέχουν ήδη πανεπιστημιακό δίπλωμα ή  τίτλο, εκτός εάν η 

υποτροφία αφορά μεταπτυχιακές σπουδές. 

13. Αιτητές/τριες που πληρούν όλα τα πιο πάνω κριτήρια και είναι ορφανοί ή παιδιά αγνοουμένων ή 

πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή ή παιδιά εγκλωβισμένων ή έχουν πολύ σοβαρά οικογενειακά 

προβλήματα θα έχουν προτεραιότητα στη χορήγηση υποτροφίας. 

14. Η εξασφάλιση της αίτησης μπορεί να γίνει από την υποδοχή του Δημαρχείου Παραλιμνίου ή 

μέσω της ιστοσελίδας (Ανακοινώσεις). 

15. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα Ελληνικά. 

16. Στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις των υποψηφίων δεν συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά, δεν θα εξετάζονται από την Επιτροπή. 

17. Σε περίπτωση υποβολής στοιχείων που δεν είναι αληθή, η αίτηση θα απορρίπτεται. 

 


