Ίδρυμα Κέντρο Προσφοράς και Αγάπης Άγιος Χριστόφορος (ΚΕΠΑ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο: ______________________________________________________________________________________________________________________
Ημερομηνία Γεννήσεως: ___________________________________ Τόπος Γεννήσεως: _______________________________________________________
Υπηκοότητα: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας: _______________________________________________________________________________________________________________
Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας: ________________________________________________________________________________________________________
Επαρχία: ______________________________________________ Τ.Κ: _____________________________________________________________________________
Τηλέφωνα Επικοινωνίας Σταθερό: _____________________________Κινητό: _______________________________________________________________
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _____
Στρατολογική Κατάσταση (άρρενες υποψηφίους): Εκπλήρωση: __________Απαλλαγή:__________Αναστολή:___________________________

Β.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο πατέρα: ______________________________________________________________________________________________________________
Επάγγελμα πατέρα:____________________________________ Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:______________________________________________________
Τηλέφωνο: __________________________________________ Διεύθυνση κατοικίας:____________________________________________________________
Ονοματεπώνυμο μητέρας: _____________________________________________________________________________________________________________
Επάγγελμα μητέρας: ____________________________________ Αρ. Δελτίου Ταυτότητας: ___________________________________________________
Τηλέφωνο: ___________________________________________ Διεύθυνση κατοικίας:___________________________________________________________
Οικονομικά εξαρτώμενα αδέλφια (όνομα, ηλικία):
1. _________________________________________________________________4.___________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________5.___________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________6.___________________________________________________________________

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σχολείο Αποφοίτησης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: _______________________________________________________________________________
Ημερομηνία απόκτησης απολυτηρίου: _______________________________________________________________________________________________
Γενικός βαθμός απολυτηρίου: _____________________________________ Διαγωγή: ________________________________________________________
Βραβεία / Διακρίσεις / Εθελοντική Εργασία / Αθλητισμός:
1.________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ξένες γλώσσες και βαθμός:
1.________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________________________________________________________

Τηλ: +357 23 741 621

www.kepaparalimni.com

kepaparalimni@gmail.com

Όνομα Πανεπιστημίου ή Εκπαιδευτικού Ιδρύματος:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Χώρα Σπουδών:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Κλάδος Σπουδών:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Επίπεδο Σπουδών:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Βαθμός Σπουδών:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Έτος Έναρξης Σπουδών:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ημερομηνία Έναρξης Σπουδών:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ημερομηνία Εγγραφής κατά το ακαδημαϊκό έτος:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα από εργασία γονέων ή άλλη πηγή: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης υποτροφίας και ποσό: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Υποβολή αίτησης για υποτροφία η οποία εκκρεμεί και ποσό: _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ε. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενδιαφέροντα / ασχολίες / ικανότητες / συμμετοχή σε ομάδες, ομίλους, συνδέσμους: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία την οποία θεωρείτε χρήσιμη: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ζ. ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Με την αίτηση να επισυναφθούν πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα για όλα τα απαραίτητα έγγραφα / δικαιολογητικά /
πιστοποιητικά, σύμφωνα με το έντυπο προκήρυξης υποτροφιών. Όσες αιτήσεις δεν πληρούν τους απαιτούμενους όρους και
προϋποθέσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται χωρίς προειδοποίηση.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι ακριβή και αληθή και αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες
μου έναντι του νόμου. Γνωρίζω ότι εάν χρειαστεί για την εξέταση της αίτησής μου για υποτροφία, το Ίδρυμα
ΚΕΠΑ έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει τα στοιχεία που παραθέτω σε συνεργασία με άλλες αρχές της Κύπρου ή
και του εξωτερικού. Επίσης δηλώνω ότι σας παραχωρώ το δικαίωμα της επεξεργασίας των προσωπικών μου
δεδομένων βάση του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Υπογραφή Αιτητή/τριας

Ημερομηνία

___________________________

________________________
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