Φιλαθρωπικό Ίδρυμα Κέντρο Προσφοράς και Αγάπης Άγιος Χριστόφορος (ΚΕΠΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Κέντρο Προσφοράς και Αγάπης Άγιος Χριστόφορος (ΚΕΠΑ), δέχεται
αιτήσεις από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της επαρχίας Αμμοχώστου, οι
οποίοι σπουδάζουν σε αναγνωρισμένα ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού για το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
A. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι αιτητές/τριες πρέπει:
1.1 Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, μέλη της Ελληνικής Κοινότητας.
1.2 Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Δημόσιου Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής ή Ιδιωτικού σχολείου της Επαρχίας Αμμοχώστου.
1.3 Να μην έχουν συμπληρώσει το 25° έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων.
2. Οι αιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν:
2.1 Περιορισμένα οικονομικά μέσα.
2.2 Διαγωγή κοσμιοτάτη.
2.3 Εξασφαλίσει θέση για εισδοχή στα αναγνωρισμένα ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.
2.4 Λευκό ποινικό μητρώο.
3. Δεχόμαστε αιτήσεις από αριστούχους απόφοιτους, οι οποίοι τηρούν τα πιο πάνω, και έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία
απολυτηρίου 18,5/20 και πάνω. Βαρύνουσα σημασία θα έχουν βραβεία και διακρίσεις από εξετάσεις (π.χ. Ολυμπιάδες, A levels
κ.α.).
4. Αν κριθεί αναγκαίο η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να διευθετήσει προφορική συνέντευξη.
5. Πιστοποιητικά εθελοντικής προσφοράς θα θεωρούνται επιπλέον προσόν.

Β. ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το ετήσιο ποσό της υποτροφίας θα παραχωρηθεί μέχρι τον μήνα Νοέμβριο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Το ποσό θα αποφασίζεται
από την επιτροπή αξιολόγησης και δύναται να διαφέρει αναλόγως της περίπτωσης της αίτησης. Η καταβολή της υποτροφίας θα
παραχωρείται με τη βεβαίωση της εγγραφής στο Πανεπιστήμιο.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλίσουν από το Ίδρυμα, την ιστοσελίδα και τη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος
2. Οι αιτήσεις, πλήρως συμπληρωμένες και συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να αποστέλλονται
συστημένες στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Κέντρο Προσφοράς και Αγάπης Άγιος Χριστόφορος (ΚΕΠΑ), Τ.Θ. 33052,
Παραλίμνι, 5310, Κύπρος ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο scholarship@kepaparalimni.com
3. Μόνο οι πλήρεις αιτήσεις θα αξιολογούνται. Όσες αιτήσεις δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από τα
απαραίτητα πιστοποιητικά ή είναι εκπρόθεσμες δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται χωρίς προειδοποίηση.
4. Αιτήσεις θα δεχόμαστε μέχρι και την 21η Αυγούστου 2020, ώρα 13:00.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση για υποτροφία.
2. Δήλωση ανεπάρκειας οικονομικών μέσων συνοδευόμενη με όλες τις απαραίτητες βεβαιώσεις.
3. Πιστοποιητικό γεννήσεως.
4. Αντίγραφο δελτίου πολιτικής ταυτότητας.
5. Απολυτήριο Ελληνικού δημόσιου λυκείου ή τεχνικής σχολής ή ιδιωτικού σχολείου .
6. Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης για εισδοχή στα αναγνωρισμένα ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.
7. Πιστοποιητικά επιτυχίας εξετάσεων, βραβείων, αριστείων ή άλλων διακρίσεων.
8. Βεβαίωση σπουδών για αδελφό/ή που σπουδάζει σε Παν/μιο της Κύπρου ή του εξωτερικού.
9. Προσωπική Δήλωση (Personal Statement) όπου θα περιγράφει τον εαυτό σας, τις κοινωνικές και εθελοντικές δράσεις και
συμμετοχές σας.

Τα πιο πάνω έγγραφα γίνονται δεκτά μόνο αν είναι πιστοποιημένα.

ΟΡΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ /ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
1. Εάν η επιτροπή αξιολόγησης αντιληφθεί ότι οι δηλώσεις δεν είναι αληθείς έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση.
2. Η επιτροπή αξιολόγησης δεν είναι υποχρεωμένη να παραχωρήσει την υποτροφία σε περίπτωση που κρίνει ότι κανένας από τους
υποψήφιους δεν πληρεί τους όρους επιλογής.
3. Εάν κρίνεται σκόπιμο, η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να συνεργαστεί με άλλες κρατικές υπηρεσίες για την εξασφάλιση
πληρέστερης έκθεσης της οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης των αιτητών.
4. Η υποτροφία παραχωρείται μόνο όταν ο υποψήφιος εξασφαλίσει θέση σε Πανεπιστήμιο για σπουδές και αφού παρουσιάσει τη
βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο.
5. Η επιτροπή αξιολόγησης θα παραχωρήσει την υποτροφία εφόσον η πρόοδος είναι ικανοποιητική και η διαγωγή κοσμιοτάτη.
6.Η υποτροφία ισχύει για ένα ακαδημαϊκό έτος μόνο. Ο/Η αιτητής/τρια δικαιούται να υποβάλλει αίτηση μέχρι το πέρας των
σπουδών του.
7. Το συνολικό ποσό των υποτροφιών καθορίζεται από το φιλανθρωπικό Ίδρυμα ΚΕΠΑ κάθε χρόνο και είναι αναλόγως των εσόδων
του ταμείου υποτροφιών και του αριθμού των αιτητών/τριών.
8. Όλα τα δεδομένα θα τηρηθούν ως άκρως εμπιστευτικά και αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσης προκήρυξης.
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