
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Επώνυμο Όνομα

Φύλο Ημερομηνία Γεννήσεως

Πρόγραμμα για το οποίο έχετε κάνει αίτηση:

Αριθμός Μητρώου:

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ετήσιο εισόδημα υποψήφιου ή/και οικογένειας (Παρακαλώ επισυνάψτε τα σχετικά δικαιολογητικά):

Η οικονομική ενίσχυση που αιτείστε είναι η μόνη οικονομική πηγή για κάλυψη των εξόδων σπουδών σας; Ναι__  Οχι __
(Παρακαλώ τεκμηριώστε την απάντησή σας)

4. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λόγοι που στηρίζουν το αίτημά σας για οικονομική ενίσχυση (π.χ. ορφανός, μέλος πολύτεκνης οικογένειας, άλλα μέλη της 
οικογένειας που σπουδάζουν στο NUP, προβλήματα υγείας, κλπ.).
(Παρακαλώ συνεχίστε πίσω αν χρειαστεί και επισυνάψτε τα σχετικά δικαιολογητικά) 

5. ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ/ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

Βεβαιώνω ότι:
- Οι πληροφορίες που παρέχονται παραπάνω είναι πλήρεις και ακριβείς.
- Θα ενημερώσω εγγράφως το τμήμα Οικονομικών για οποιεσδήποτε αλλαγές όσον αφορά την οικογενειακή και οικονομική μου κατάσταση, καθώς 
  και το είδος και τη διάρκεια φοίτησής μου, γιατί κατανοώ ότι αυτές οι αλλαγές δυνατόν να καθορίσουν την έγκριση ή μη της αίτησής μου.
- Είμαι υπεύθυνος/η να προσκομίσω τα σχετικά δικαιολογητικά.

Όνομα:_______________________________________________________________________________________

Υπογραφή_______________________________________________________ Ημερομηνία___________________

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άγαμος/η Έγγαμος/η Διαζευγμένος/η Χήρος/α

Αριθμός εξαρτώμενων προσώπων (συμπεριλαμβανομένου/ης του/της συζύγου).

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ

Η αίτηση εγκρίνεται:

Ημερομηνία Παραλαβής:
____________________

Ποσοστό Υποτροφίας/
Ενίσχυσης:_________________

Ημερομηνία Έγκρισης:_____________

ΝΑΙ ΟΧΙ



Οι ενδιαφερόμενοι για αυτές τις υποτροφίες/οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο 
«Αίτηση για Οικονομική Ενίσχυση» και να το καταθέσουν στο Τμήμα Οικονομικών με όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά*.

*Απαραίτητα Δικαιολογητικά (ό,τι ισχύει σε κάθε περίπτωση): πρόσφατη κατάσταση μισθού ή φορολογική δήλωση, 
βεβαίωση ιατρικής γνωμάτευσης, κάρτα πολυτέκνων, βεβαιώσεις διακρίσεων.

  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Το NUP προσφέρει οικονομική ενίσχυση υπό τη μορφή έκπτωσης  σε περιορισμένο αριθμό πτυχιακών και 
μεταπτυχιακών φοιτητών που:

- Αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες   

- Προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες  

- Έχουν τουλάχιστον ένα ακόμη μέλος της οικογένειας που φοιτά ταυτόχρονα στο NUP  

- Έχουν διακριθεί σε αθλητικούς, παγκύπριους ή διεθνείς, αγώνες

- Αντιμετωπίζουν σοβαρά προβήματα υγείας

4. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνέχεια)

Λεωφόρος Δανάης 2, Πάφος 8042, Κύπρος, Τηλ.: +357 26843334   Φαξ: +357 26843434
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  accounts_receivables@nup.ac.cy  Ιστότοπος: www.nup.ac.cy


