ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΝΙΥΤΗ
Παξαθαιώ βάιηε (V) ζην θαηάιιειν θνπηί. Η παξνύζα αίηεζε ππνβάιιεηαη γηα:
Υπνηξνθία :

Οηθνλνκηθή ελίζρπζε:
A. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ:

1. Όλνκα: ………………………………
(Όπσο αλαγξάθεηαη ζην δειηίν ηαπηόηεηαο)
2.

ΦΟΙΣΗΣΗ:

Επώλπκν: ………………………………

Τειέθσλν επηθνηλσλίαο: …………………………….. Ηιεθηξνληθή Δηεύζπλζε: ………………………………

3. Πξόγξακκα Σπνπδώλ: ……………………………………............................................................................
4. Αξηζκόο Δειηίνπ Ταπηόηεηαο ……………… Αξηζκόο Φνηηεηηθήο Ταπηόηεηαο ………………………………
5. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:
Φήξνο/α

Άγακνο/ε

Έγγακνο/ε

Δηαδεπγκέλνο/ε

B. ΓΙΑ ΔΠΙΗΜΗ ΥΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΝΙΥΤΗ
Ηκεξνκελία Παξαιαβήο:……... /........../ ........../
Η αίηεζε εγθξίλεηαη : ………………………..

Όλνκα Λεηηνπξγνύ: …………………………
Πνζό Τπνηξνθίαο/ Οηθνλ. Δλίζρπζεο: …………………………

εκεηώζεηο:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ηκεξνκελία Έγθξηζεο: ………………………………
Τπνγξαθέο Μειώλ Δπηηξνπήο……………………………………………………………………………………………………
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Γ. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ/ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ ΠΟΤ ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ
(Σα πξωηόηππα λα παξνπζηαζηνύλ όηαλ δεηεζνύλ γηα έιεγρν)
Σημανηικό: Πριν παραδώζεηε ή ζηείλεηε ηην αίηηζή ζας, βεβαιφθείηε όηι έτεηε επιζσνάυει όλα ηα ανηίγραθα
ηφν πιζηοποιηηικών/ βεβαιώζεφν ποσ αναθέρονηαι ζ’ ασηή. Σημειώζηε



όποσ ιζτύει.

Τα ανηίγραθα ποσ θα επιζσνάυεηε να έτοσν άμεζη ζτέζη με ηο αίηημά ζας (π.τ για σποηροθία αριζηείας
να επιζσνάυεηε ηο απολσηήριό ζας, μέλη πολύηεκνης οικογένειας να επιζσνάυοσν ανηίγραθο ηης
κάρηας πολσηέκνφν, παιδιά ποσ είναι ορθανά να προζκομίζοσν πιζηοποιηηικό θανάηοσ, κηλ.)

Δπηζπλεκκέλα Αληίγξαθα



1

Φνξνινγηθή Δήισζε

2

Απνιπηήξην Σρνιήο Μέζεο Εθπαίδεπζεο

3

Κάξηα Πνιπηέθλσλ

4

Κάξηα Αλεξγίαο

5

Άιια Πηζηνπνηεηηθά (θαζνξίζηε)

6
7
8
9
10

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
1. Εηήζην αθαζάξηζην εηζόδεκα αηηεηή/ αηηήηξηαο ή θαη ηεο νηθνγέλεηαο: ………………..
(Παξαθαιώ όπσο επηζπλάςεηε πηζηνπνηεηηθά από Φόξν Εηζνδήκαηνο θαη Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο)
2. Λόγνη πνπ ζηεξίδνπλ ην αίηεκά ζαο γηα ππνηξνθία/ νηθνλνκηθή ελίζρπζε:
(π.ρ βαζκόο απνιπηεξίνπ, νξθαλόο, κέινο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο, άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ
ζπνπδάδνπλ ζην NUP, πξνβιήκαηα πγείαο, άλεξγνο, θηι)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
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Δ. ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΑΙΣΗΣΗ - ΑΙΣΗΣΡΙΑ
Γήιωζε Αηηεηή/ ηξηαο:
- Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη είλαη πιήξεηο θαη αθξηβείο. Δειώλσ ππεύζπλα όηη έρσ θαηαγξάςεη ζην
παξόλ έληππν όια ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεηεζεί. Οπνηαδήπνηε παξάιεηςε ή αλαθξίβεηα ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
αθύξσζε ηεο αίηεζεο. Επηπξόζζεηα, είλαη εηο γλώζε κνπ όηη ην Παλεπηζηήκην δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηα
νπνηαδήπνηε πξνζσπηθά πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο ηεο αίηεζεο απηήο ,
- Θα ελεκεξώζσ εγγξάθσο ην Γξαθείν Εηζδνρήο Φνηηεηώλ γηα νπνηεζδήπνηε αιιαγέο όζνλ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή
θαη νηθνλνκηθή κνπ θαηάζηαζε θαζώο θαη ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα θνίηεζήο κνπ, γηαηί θαηαλνώ όηη απηέο νη αιιαγέο
πηζαλόλ λα θαζνξίζνπλ ηελ έγθξηζε ή κε ηεο αίηεζήο κνπ.
- Είκαη ππεύζπλνο/ε λα πξνζθνκίζσ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.
- Εμνπζηνδνηώ ηελ Επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζήο κνπ όπσο δηαηεξεί ζε ειεθηξνληθή ή
νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή, δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Επεμεξγαζίαο
Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ) Νόκνπ, ηα νπνία έρνπλ δεισζεί ζην παξόλ.
Ολνκαηεπώλπκν: ………………………………………..………
Ηκεξνκελία Υπνβνιήο ηεο Αίηεζεο ........../ ........../ ..........
Υπνγξαθή:………………………………………………………….
ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ ΑΡΙΣΔΙΑ
Τν NUP πξνζθέξεη ππνηξνθίεο δηάξθεηαο ελόο αθαδεκατθνύ έηνπο ζε πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο. Οη ππνηξνθίεο
απηέο δίλνληαη απηόκαηα κε βάζε ηνλ γεληθό βαζκό ηνπ απνιπηεξίνπ σο αθνινύζσο:
Γεληθόο Βαζκόο
19,50 Καη άλσ
19,00 - 19,49
18,50 - 18,99
18,00 - 18,49

Πνζνζηό Τπνηξνθίαο
50%
35%
25%
20%

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξώηνπ έηνπο ζπνπδώλ, νη ππνηξνθίεο κπνξνύλ λα ζπλερηζηνύλ κέρξη θαη ηελ
νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ, λννπκέλνπ όηη νη θνηηεηέο επηηπγράλνπλ γεληθό βαζκό 85% θαη άλσ ζε θάζε έηνο
θνίηεζεο. Τν πνζνζηό ηεο έθπησζεο ππνινγίδεηαη ζην εγθεθξηκέλν πνζό δηδάθηξσλ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΝΙΥΤΗ
Τν Παλεπηζηήκην Νεάπνιηο πξνζθέξεη νηθνλνκηθή ελίζρπζε ππό κνξθή έθπησζεο ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκό
πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ πνπ:
- Αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο
- Πξνέξρνληαη από πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο
- Έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα αθόκα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ θνηηά ηαπηόρξνλα ζην Νεάπνιηο
- Έρνπλ δηαθξηζεί ζε αζιεηηθνύο παγθύπξηνπο ή δηεζλείο αγώλεο.

ΗΜΔΙΩΗ
Οη αηηήζεηο παξαδίδνληαη ζην Τκήκα Υπνηξνθηώλ θαη Οηθνλνκηθήο Ελίζρπζεο (Γξαθείν 104) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Νεάπνιηο
ή απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζηε δηεύζπλζε Λεσθόξνο Δαλάεο, Πάθνο 8042, Κύπξνο. Μπνξνύλ λα απνζηαινύλ θαη
κέζσ Φαμ: +357 26843535 ή ζηελ Ηιεθηξνληθή Δηεύζπλζε: a.louvari@nup.ac.cy. Ιζηόηνπνο: www.nup.ac.cy. Γηα
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιώ όπσο επηθνηλσλήζεηε ζην Τει.: +357 26843315
Καηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο παξαιαβήο αηηήζεωλ γηα ην Αθαδεκαϊθό έηνο 2015-16:
Νενεηζεξρόκελνη θνηηεηέο ζην Υεηκεξηλό εμάκελν/ Τθηζηάκελνη θνηηεηέο: 15 Ννεκβξίνπ 2015
Νενεηζεξρόκελνη θνηηεηέο ζην Δαξηλό εμάκελν: 15 Μαξηίνπ 2016
Αηηήζεηο πνπ παξαιακβάλνληαη κεηά από ηηο δεδνκέλεο εκεξνκελίεο ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο.
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