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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΚΟΥΡΕΑ 
 

ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
 
Να συμπληρωθεί από τον/την αιτητή/τρια 
 
1. Προσωπικά Στοιχεία 
 
Ονοματεπώνυμο................................................................................................................... 
Ημερομηνία γέννησης ....................................................Τόπος γέννησης........................... 
Υπηκοότητα.......................................................................................................................... 
Θρήσκευμα…………………………………………………………………………………………. 
Διεύθυνση............................................................................................................................. 
Τηλέφωνο…………………………………………………………………………………………... 
 
2. Οικογενειακά Στοιχεία 
 
Ονοματεπώνυμο πατέρα...................................................................................................... 
Επάγγελμα και διεύθυνση εργασίας..................................................................................... 
........................................................................................Τηλ. .............................................. 
 
Ονοματεπώνυμο μητέρας..................................................................................................... 
Επάγγελμα και διεύθυνση εργασίας..................................................................................... 
........................................................................................Τηλ. .............................................. 
 
Οικονομικά εξαρτώμενα αδέλφια (όνομα, ηλικία, επάγγελμα): 
 
........................................... ............................................ ............................................ 
........................................... ............................................ ............................................ 
........................................... ............................................ ............................................ 
 
3. Ακαδημαϊκά Προσόντα 
 
Ημερομηνία απόκτησης απολυτηρίου………………………………………………………….. 
Γενικός βαθμός απολυτηρίου............................................................................................... 
Διαγωγή…………………………………………………………………………………………….. 
Βαθμός πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο…………………………………………………………. 
Βραβεία / Διακρίσεις / Επιτεύγματα: 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
Γνώση ξένων γλωσσών (βαθμός ικανότητας): 
....................................................................................................... .................................. 
....................................................................................................... .................................. 
....................................................................................................... .................................. 
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Εξασφάλιση θέσης στο Πανεπιστήμιο: 
 

Πανεπιστήμιο Κλάδος σπουδών 
........................................... ................................................................... 
 
4. Οικονομική Κατάσταση  
 
Ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα από εργασία γονέων ή άλλη πηγή: 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
Περιουσιακά στοιχεία γονέων (κινητή ή ακίνητη περιουσία): 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
Εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης υποτροφίας                                        Ποσό υποτροφίας 
........................................................................................................          ............................. 
........................................................................................................          ............................. 
 
Υποβολή αίτησης για υποτροφία η οποία εκκρεμεί                                  Ποσό υποτροφίας 
........................................................................................................          ............................. 
........................................................................................................          ............................. 
 
5. Πρόσθετες Πληροφορίες 
 
Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα / ασχολίες / ικανότητες / συμμετοχή σε ομάδες, ομίλους, 
συνδέσμους: 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 
Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία την οποία θεωρείτε χρήσιμη: 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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6. Επισύναψη στοιχείων 
 
Με την αίτηση να επισυναφθούν πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα των ακόλουθων: 
 

1. Αίτηση για υποτροφία και Δήλωση Ανεπάρκειας οικονομικών μέσων (από το Γραφείο 

Κληροδοτημάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου) ή μέσω της ιστοσελίδας. 

2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως 

3. Ταυτότητα Κυπριακής Δημοκρατίας 

4. Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου Κύπρου από το Γραφείο Επάρχου 

5. Απολυτήριο Ελληνικού δημόσιου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (Λυκείου ή 

Τεχνικής Σχολής) (πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο) 

6. Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης στο Πανεπιστήμιο  Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ή σε Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, από την Υπηρεσία 

Εξετάσεων (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) 

7. Πιστοποιητικό επιτυχίας στις Παγκύπριες Εξετάσεις (βαθμός πρόσβασης) 

8. Βεβαίωση από το Γραφείο του Φόρου Εισοδήματος για τα εισοδήματα και των δύο γονέων 

για το έτος 2014.(ανεξαρτήτως αν υπάρχουν ή όχι) 

9. Βεβαίωση σπουδών για αδελφό/ή, που σπουδάζει σε παν/μιο της Κύπρου ή του εξωτερικού. 

10. Πιστοποιητικά βραβείων, αριστείων ή άλλων διακρίσεων (αν υπάρχουν και κριθεί 

αναγκαίο, θα ζητηθούν). 

11. Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α  κατάγεται από πληγείσα οικογένεια της Τουρκικής 

ανταρσίας 1963-1964 (από τον Κοινοτάρχη και τον Ιερέα ή από άλλη επίσημη υπηρεσία). 

12. Βεβαίωση μελών οικογενείας, για πολύτεκνους, από Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων. 

 
 
 
Έχοντας πλήρη επίγνωση των συνεπειών του Νόμου, επιβεβαιώνω ότι όλα τα 
ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή. 
 
 
 
Ημερομηνία:  ................................................                  Υπογραφή 

 

  
          ............................................ 


