Αίτηση για βοήθημα Σπουδών

ΜΕΡΟΣ Α
1.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο αιτητή
Αριθμός Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας

Ημερ. Γέννησης

Διεύθυνση
Κατοικίας:
Πόλη/Χωριό

Ταχ. Κώδικας
Τηλ. Επικοινωνίας

Κινητό Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)
Διεύθυνση Facebook

2.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. Μέση Εκπαίδευση

Λύκειο/Τεχνική Σχολή/Εσπερινό Γυμνάσιο

Από

Μέχρι

Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου

Β. Πιστοποιητικά επιτυχίας σε Ξένες Γλώσσες
Ξένη Γλώσσα

Επίπεδο

Πιστοποιητικό Επιτυχίας Βαθμός

Γ. Πιστοποιητικά επιτυχίας σε Παγκύπριους Διαγωνισμούς (Φυσικής, Χημείας,
Μαθηματικών, Πληροφορικής κ.λ.π).
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Δ. Συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες

3.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
Κλάδος Σπουδών

Έτος έναρξης Σπουδών

Όνομα Πανεπιστημίου ή άλλου
εκπαιδευτικού ιδρύματος
Χώρα Σπουδών

Κανονική διάρκεια Σπουδών σε έτη

Τίτλος Σπουδών

4.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ημερομηνία Απόλυσης

5.

Απαλλαγής

Αναστολής

ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω Υπεύθυνα ότι:
(Σημειώστε √ στο κατάλληλο τετράγωνο)

Δεν είμαι λήπτης άλλου βοηθήματος Σπουδών ή υποτροφίας από άλλο ίδρυμα ή οργανισμό
Είμαι λήπτης άλλου βοηθήματος Σπουδών ή υποτροφίας από άλλο ίδρυμα ή οργανισμό

Εάν είστε λήπτης βοηθήματος Σπουδών ή υποτροφίας συμπληρώστε τα πιο κάτω:
(Σημειώστε √ στο κατάλληλο τετράγωνο)
Όνομα ιδρύματος ή οργανισμού
Ύψος Ετήσιου Ποσού

Είδος βοηθήματος:

Βοήθημα Σπουδών

Υποτροφία
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ΜΕΡΟΣ Β
1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΙΤΗΤΗ
Όνομα

Συγγένεια

Ηλικία

Επάγγελμα/Εκπ. Ίδρυμα

(Σημείωση: Ο όρος οικογένεια περιλαμβάνει τους γονείς του αιτητή, τον αιτητή και άλλα άγαμα τέκνα μη
εργαζόμενα τα οποία διαμένουν με την οικογένειά τους και δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας
τους, ή φοιτούν σε σχολές Κατώτερης, Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο
εξωτερικό ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία).

2.

ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ (Μηνιαίο Ακαθάριστο Εισόδημα)

Εισόδημα Πατέρα

Εισόδημα Μητέρας

Εισόδημα από ενοίκια

Εισοδήματα από άλλες πηγές ή/και βοηθήματα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ/ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε μαζί με την παρούσα αίτηση φωτοαντίγραφα των
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που ισχύουν στην περίπτωσή σας. (Σημειώστε √ όπου ισχυεί)

1.

Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης αιτητή.

2.

Αναλυτική βαθμολογία πρώτου χρόνου Σπουδών (προηγούμενων 2 εξαμήνων).

3.

Αντίγραφο θεμάτων Γενικών Πιστοποιητικών εκπαίδευσης(π.χ πιστοποιητικά ξένων γλωσσών)

4.

Αντίγραφο δελτίου πολιτικής ταυτότητας του αιτητή.

5.

Αντίγραφο εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής ή αναστολής (όπου ισχύει).

6.

Αντίγραφα πιστοποιητικών φοίτησης σε Πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού για τα
εξαρτώμενα τέκνα που είναι φοιτητές (όπου ισχύει).

7.

Αντίγραφο ταυτότητας πολυτέκνων (όπου ισχύει).

8. Φορολογική Βεβαίωση των γονέων για το προηγούμενο έτος η οποία εκδίδεται από το Τμήμα
Εσωτερικών Προσόδων.
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10. Βεβαίωση δημοσίου βοηθήματος από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας /
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (όπου ισχύει).
11. Βεβαίωση σύνταξης ανικανότητας / αναπηρίας γονέα για εργασία από το Γραφείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (όπου ισχύει).
12. Για εισοδήματα από άλλες πηγές να υποβληθούν αποδείξεις εισοδημάτων (π.χ. ενοίκια).
13. Πρόσφατη Μηνιαία Κατάσταση μισθού (Pay slip) ή Ανεργιακού Επιδόματος.
14. Άλλα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις.
15. Τουλάχιστον 1 συστατική επιστολή από καθηγητή.
16. Αντίγραφα δανείων (αν υπάρχουν).
17. Απόδειξη πληρωμής ενοικίου (αν υπάρχει).
18. Ποσό διδάκτρων (όπου ισχύει).
20. Περιγράψετε τους λόγους για τους οποίους ζητάτε το βοήθημα σπουδών. (μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε και το πίσω μέρος της σελίδας).

ΜΕΡΟΣ Γ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. Αντιλαμβάνομαι ότι οποιαδήποτε
σκόπιμη ανακρίβεια ή παράλειψη αποτελεί ψευδή δήλωση και είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα τον
αποκλεισμό μου από τη διεκδίκηση βοηθήματος Σπουδών.

Συμφωνώ με οποιανδήποτε έρευνα των στοιχειών που προανέφερα.

Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή Αιτητή:

Ημερομηνία:

/

/
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

O Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός LETSHELP δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και στην ώθηση των νέων
ανθρώπων, προσφέρει οικονομική υποστήριξη σε φοιτητές που βρίσκονται στο δεύτερο έτος φοίτησής τους σε
Πανεπιστήμια ή κολλέγια της Κύπρου και της Ελλάδας. Η οικονομική βοήθεια απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές που
αδυνατούν λόγω των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων διαβίωσής τους, να εκπληρώσουν τις σπουδές τους για
απόκτηση πρώτου πανεπιστημιακού διπλώματος Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

B.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ

1. Ο αιτητής πρέπει να είναι Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2. Ο αιτητής πρέπει να είναι εγγεγραμένος φοιτητής σε πανεπιστημιακό ίδρυμα Κύπρου ή Ελλάδας.
3. Ο αιτητής πρέπει να βρίσκεται στο δεύτερο έτος φοιτησής του. (εγγεγραμένος στο τρίτο εξάμηνο σπουδών)
4. Η οικογένεια του αιτητή δεν πρέπει να κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία πέρα από την ιδιόκτητή τους κατοικία ή τουλάχιστον
η περεταίρω ακίνητη ιδιοκτησία να μην υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ.
5. Το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα των γονέων του αιτητή να μην ξεπερνά τα 2200 ευρώ.
6. Προτεραιότητα θα δίνεται σε άτομα που ανήκουν σε πολύτεκνες ή μονογονεικές οικογένειες, ορφανά από πατέρα
ή μητέρα, είτε με προβλήματα ασθενείας εντός της οικογένειας.
7. Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται σωστά και εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, 1ης Ιουλίου μέχρι
30ης Σεπτεμβρίου, του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.
8. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τα άτομα τα οποία έχουν περασμένο τουλάχιστον το 80% της εξεταστέας ύλης.

Γ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί την απαραίτητη αίτηση από την ιστοσελίδα του Οργανισμού και αφού
συμπληρωθεί να αποσταλεί στον Οργανισμό είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικώς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα εξετάζει τις αιτήσεις αυτές και θα αποφασίζει για την έγκριση και το ύψος
του βοηθήματος, με βάση τα κριτήρια και τα στοιχεία τα οποία θα έχει στην διάθεσή του ο Οργανισμός.
Μπορεί να ζητηθεί από τον Αιτητή να προσκομίσει περεταίρω αποδεικτικά στοιχεία σε προκαθορισμένη χρονική περίοδο.
Στην περίπτωση που θα παραλείψει ή θα αρνηθεί να τα προσκομίσει η αίτησή του θα απορρίπτεται.
Ο Οργανισμός θα τηρεί βάση δεδομένων με τα στοιχεία των ληπτών του βοηθήματος, την οποία και θα διαχειρίζεται
εμπιστευτικά και με εχεμύθεια, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν ισχύ Νόμου Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
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