ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2015
Σας πληροφορούµε ότι, το Σωµατείο Ευηµερίας Φοιτητών Πανεπιστηµίου
Κύπρου θα δέχεται αιτήσεις από 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΜΕΧΡΙ 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2015 από

άπορους

φοιτητές/τριες του

Πανεπιστηµίου, για την παροχή

Οικονοµικού Βοηθήµατος για το ακαδηµαϊκό έτος 2015 - 2016.
∆ικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση είναι όλοι οι πλήρους φοίτησης προπτυχιακοί
φοιτητές και µεταπτυχιακοί φοιτητές επιπέδου Μάστερ που έχουν εγγραφεί για
το 1ο τους Πτυχίο στο επίπεδο σπουδών τους.
από

το

Γραφείο

Πληροφοριών

της

Έντυπα αιτήσεων διατίθενται

Υπηρεσίας

Μέριµνας (Υ.Σ.Φ.Μ. ισόγειο, Κτίριο Συµβουλίου -

Σπουδών

και

Φοιτητικής

Συγκλήτου “Αναστάσιος Γ.

Λεβέντης” και στο διαδίκτυο). Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έγκαιρα
(το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 06 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 1:00µµ),
πλήρως συµπληρωµένες και να συνοδεύονται µε όλα τα σχετικά αποδεικτικά
στοιχεία, στην Άρτεµις Χαραλάµπους (Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης τηλ. 22
894051,

22894047)

στο

ισόγειο

του

κτιρίου

Συµβουλίου

-

Συγκλήτου

«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» στην Πανεπιστηµιούπολη.

Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων, 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΥΠΡΟΥ

Για Επίσηµη Χρήση
Αρ. Αίτησης: ………………..

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Υπ. Παραλήπτη: …………..
……………………………..…

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ/ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
(Ακαδηµαϊκό Έτος 2015 - 2016)

Ηµερ. Παραλαβής:………….

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 19 Οκτωβρίου 2015 µέχρι 06 Νοεµβρίου 2015
µεταξύ των ωρών 9:00π.µ. – 1:00 µ.µ.

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Προτού συµπληρώσετε την αίτηση,
επεξηγήσεις που δίνονται πιο κάτω.

2.

3.

µελετήστε

προσεκτικά

όλες

τις

οδηγίες,

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
α)

Προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εγγραφεί για το 1ο τους πτυχίο και δεν
έχουν εξασφαλίσει άλλο πτυχίο προηγουµένως.

β)

Μεταπτυχιακοί φοιτητές, επιπέδου Μάστερ:
•

Πλήρους φοίτησης για το Χειµερινό Εξάµηνο 2015/16.

•

Να είναι εξαρτώµενοι των γονιών τους.

•

Να είναι το 1ο τους Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών (δηλαδή να µην
έχουν ολοκληρώσει άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα προηγουµένως).

ΠΛΗΡΗΣ ΑΙΤΗΣΗ
α)

Για να θεωρείται πλήρης η αίτηση, θα πρέπει να συµπληρωθούν όλα τα πιο
κάτω Μέρη και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις:
•

ΜΕΡΟΣ Α

-

«Προσωπικά Στοιχεία Αιτητή» (Βλ. σελ. 4)

•

ΜΕΡΟΣ Β

-

«Οικονοµική Κατάσταση Οικογένειας Αιτητή» (Βλ. σελ. 5 και
6)

•

ΜΕΡΟΣ Γ

-

«Κοινωνική Κατάσταση και Κατάσταση Υγείας οικογένειας και
Αιτητή», (Βλ. σελ. 7 και 8)

•

ΜΕΡΟΣ ∆

-

«Εξουσιοδοτήσεις» (Βλ. σελ. 9)

•

ΜΕΡΟΣ Ε

-

«∆ήλωση
συγκατάθεσης
για
επεξεργασία
προσωπικού Χαρακτήρα» (Βλ. σελ. 10)

•

ΜΕΡΟΣ ΣΤ

-

«Αντίγραφα πιστοποιητικών / βεβαιώσεων» (Βλ. σελ.11)

δεδοµένων
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4.

β)

Μόνο οι πλήρεις αιτήσεις θα αξιολογούνται. Όσες από αυτές δεν πληρούν
τις απαιτούµενες προϋποθέσεις ή/και δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά/πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, δε θα λαµβάνονται υπόψη και θα
απορρίπτονται χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση.

γ)

∆ε θα γίνεται δεκτή η
δικαιολογητικών/βεβαιώσεων
αµέλεια του αιτητή.

δ)

Εάν το πιστοποιητικό ασφαλιστέων αποδοχών και η φορολογική βεβαίωση
αναγράφουν διαφορετικά ποσά, θα λαµβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσό.

εκπρόθεσµη υποβολή οποιωνδήποτε
κτλ, που οφείλονται σε παράλειψη/

ΑΠΟΚΡΥΨΗ Η΄/ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Απόκρυψη ή/και µη προσκόµιση από τον αιτητή οποιουδήποτε στοιχείου που
απαιτείται από την αίτηση, συνεπάγεται σε αυτόµατο αποκλεισµό του από τη
διαδικασία.

5.

ΨΕΥΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ
Αιτητής ο οποίος προβαίνει, σε γνώση του, σε ψευδή δήλωση ή παρουσιάζει ψευδή
έγγραφα ή παρέχει πληροφορίες, οι οποίες γνωρίζει ότι είναι ψευδείς, είναι ένοχος
αδικήµατος και θα λαµβάνονται όλα τα νόµιµα µέτρα εναντίον του.
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ΜΕΡΟΣ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

1. Ονοµατεπώνυµο Αιτητή:
2. Αρ. Πολ. Ταυτότητας:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

3. Υπηκοότητα: …………………………………………………………………………………………………………….
4. Ηµερ. και Τόπος Γέννησης: …………………………………………………………………………………….
5. Τόπος καταγωγής γονέων: ………………………………………………………………………………………
6. Πρόγραµµα Σπουδών:………………………………………………………………………………………………..
7. Επίπεδο (Προπτυχιακό ή Μάστερ):…………………………………………….. Έτος:…………………..
8. Έγγαµος / Άγαµος (∆ιαγράψτε ότι δεν ισχύει)
9. Εξαρτώµενα Μέλη Αιτητή (Αν υπάρχουν)
(α)

Σύζυγος:

ΝAI
ΟΧΙ

…………….
…………….

(β)

Αρ. Τέκνων:

………………

10.∆ιεύθυνση και Τηλέφωνο Μόνιµης ∆ιαµονής Οικογένειας Αιτητή:
…………………………….………………………………………………………………………………………………………
..….…….…………………………………………………………………………………………………………………….
11.∆ιεύθυνση και Τηλέφωνο Προσωρινής ∆ιαµονής Αιτητή: (Σε περίπτωση που ο
αιτητής κατάγεται από άλλη πόλη/χώρα και ενοικιάζει διαµέρισµα στη Λευκωσία).
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Κινητό Τηλέφωνο Αιτητή : ………………………………………………………………………………………
13. Κινητό Τηλέφωνο Μητέρας/Πατέρας Αιτητή: ………………………………………………………….
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ΜΕΡΟΣ Β. *1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΙΤΗΤΗ

1. *2. Σύνθεση Οικογένειας Αιτητή
*3. Εξαρτώµενα άτοµα (Να συµπεριληφθεί και ο αιτητής).

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

Αριθµός
Πολιτικής
Ταυτότητας

Συγγένεια

Ηλικία

Επάγγελµα*4

Ακαθάριστο
ετήσιο
εισόδηµα από
εργασία
€

1.
2.
3.
4.
5.
Συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα οικογένειας από εργασία: (Εισόδηµα 1)
2. *5 Εισόδηµα από άλλες πηγές
Πηγή Εισοδήµατος

Α/Α
1.

Έσοδα από Ενοίκια

2.

Επίδοµα τέκνου

3.

Επίδοµα ανεργίας

4.

Σύνταξη αναπηρίας / ανικανότητας για εργασία

5.

Σύνταξη χηρείας

6.

Σύνταξη Γήρατος

7.

∆ηµόσιο Βοήθηµα από Τµήµα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας

8.

Οικονοµικό βοήθηµα από άλλο φορέα ή οργάνωση

9.

Επιδόµατα/Χορηγίες από Οργανισµούς, κτλ

10.

Επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισµό Αγροτικών πληρωµών

11.

Άλλες πηγές (∆ηλώστε πηγή εισοδήµατος)……………………………………………………

Ετήσιο Ποσό €

Συνολικό ετήσιο εισόδηµα οικογένειας από άλλες πηγές: (Εισόδηµα 2)
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Εισόδηµα 1
Εισόδηµα 2
Συνολικό Ετήσιο Εισόδηµα Οικογένειας (1+2)
Αριθµός εξαρτώµενων µελών

Κατά Κεφαλή Ετήσιο Εισόδηµα
ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
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ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Μοριοδότηση άνεργου γονέα
Μοριοδότηση ενοικίασης χώρου διαµονής

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΙΤΗΤΗ
*1. Οικονοµική Κατάσταση Οικογένειας Αιτητή
Να προσκοµίζεται και για τους δύο γονείς Φορολογική Βεβαίωση για το έτος 2014 από το Τµήµα
Φορολογίας, καθώς επίσης Πιστοποιητικό Ετήσιων Ασφαλιστέων Αποδοχών, από τις Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είτε εργάζονται είτε όχι, ή ακόµα και αν παίρνουν σύνταξη ανικανότητας/
αναπηρίας/γήρατος. Να προσκοµίζεται για τον αιτητή (εάν είναι 23 ετών και άνω για
γυναίκες/και 25 ετών και άνω για άντρες) Φορολογική Βεβαίωση για το έτος 2014 από το
Τµήµα Φορολογίας, καθώς επίσης, Πιστοποιητικό Ετήσιων Ασφαλιστέων Αποδοχών, από τις
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είτε εργάζεται είτε όχι.

*2. Σύνθεση Οικογένειας Αιτητή
Η σύνθεση της οικογένειας περιλαµβάνει όλα τα εξαρτώµενα άτοµα για τα οποία θα πρέπει να
προσκοµίζονται Πιστοποιητικά Γεννήσεως, Βεβαιώσεις Φοίτησης για τα αδέρφια που σπουδάζουν
και Στρατολογική Βεβαίωση για τα αδέρφια που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά.

*3. Εξαρτώµενα Άτοµα
Εξαρτώµενα άτοµα λογίζονται οι γονείς, ο αιτητής 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 Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ή υπηρετούν τη
στρατιωτική τους θητεία. Τα αδέρφια φοιτητές του αιτητή, θα λογίζονται ως εξαρτώµενα µέλη, εάν δεν
έχουν ξεπεράσει την κανονική διάρκεια σπουδών + 2 έτη. Για αδέρφια φοιτητές, 23 ετών και άνω για
γυναίκες και 25 ετών και άνω για άντρες, οι οποίοι δηλώνονται ως εξαρτώµενοι, πρέπει απαραίτητα να
προσκοµίζονται φορολογικές βεβαιώσεις, καθώς επίσης και πιστοποιητικά ασφαλιστέων αποδοχών.
Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι έγγαµος, ως εξαρτώµενα άτοµα λογίζονται ο αιτητής, ο/η
σύζυγος του αιτητή και τυχόν εξαρτώµενα τέκνα.

*4. Επάγγελµα
∆ηλώστε το συγκεκριµένο επάγγελµα και κατά πόσο ο εργαζόµενος είναι µισθωτός,
αυτοεργοδοτούµενος ή συνταξιούχος. Στην περίπτωση µισθωτού θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση από
τον εργοδότη.

*5. Εισοδήµατα από άλλες πηγές
Πρέπει να προσκοµίζονται όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και σχετικές βεβαιώσεις του προηγούµενου
έτους (2014) στα οποία να παρουσιάζεται το συνολικό ετήσιο (όχι µηνιαίο) ποσό κάθε πηγής
εισοδήµατος της οικογένειας (πχ µισθοί, επιδόµατα, χορηγίες, επιδοτήσεις, συντάξεις, κτλ). Όπου
κριθεί αναγκαίο θα ζητείται η υποβολή επιπρόσθετων δικαιολογητικών ή/και βεβαιώσεων.
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ΜΕΡΟΣ Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ
Παρακαλώ σηµειώστε µε

όσα από τα πιο κάτω ισχύουν στην περίπτωσή σας:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

1*6. Ο αιτητής είναι:
α. ορφανός από τον ένα γονέα

Σηµειώστε
√

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ
ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

---------------

--------------

---------------

--------------

2*7. Οι γονείς είναι διαζευγµένοι

---------------

--------------

3. Ο αιτητής είναι υπό την αιγίδα του Γραφείου Ευηµερίας.

---------------

-------------

4. *8 Ο αιτητής ανήκει σε προσφυγική Οικογένεια

---------------

-------------

5. Ο αιτητής ανήκει σε εγκλωβισµένη Οικογένεια

---------------

-------------

6. Γονέας αιτητή χωρίς µόνιµη απασχόληση

---------------

---------------

α. ένας γονέας

---------------

------------

β. δύο γονείς

---------------

------------

Θαλασσαιµικός

---------------

---------------

Τυφλός

---------------

---------------

Κωφός

---------------

---------------

∆ιαβητικός

---------------

---------------

Καρκινοπαθής

---------------

---------------

Καρδιοπαθής

---------------

---------------

Τετραπληγικός

---------------

---------------

Παραπληγικός

---------------

---------------

Κινησιακά Προβλήµατα

---------------

---------------

……………………………….

---------------

---------------

β. ορφανός από τους δύο γονείς
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7. * Οι γονείς πάσχουν από σοβαρή ασθένεια ή σοβαρή αναπηρία η
οποία αποδεδειγµένα επηρεάζει την ικανότητα για εργασία

8. Ο αιτητής πάσχει αποδεδειγµένα από:

− Σοβαρό πρόβληµα υγείας ή σοβαρή
αναπηρία

− Άλλα σοβαρά προβλήµατα υγείας
(αναφέρετε):
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΓΕΙΑΣ
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*6.

Ορφανός Αιτητής
Στις περιπτώσεις ορφανών φοιτητών, πρέπει να προσκοµίζεται και βεβαίωση λήψης επιδόµατος ορφάνιας
ή/και σύνταξη χηρείας, όπου να αναφέρεται το συνολικό ποσό για το 2014. Σε περίπτωση που ο φοιτητής
είναι ορφανός αλλά ο γονέας είναι ξανά παντρεµένος δε δικαιούται τη µοριοδότηση για ορφάνια.

*7.

∆ιαζευγµένοι Γονείς
Στις περιπτώσεις διαζυγίου (αιτητή ή γονέων) πρέπει να προσκοµίζεται, πέραν του διαζυγίου, και βεβαίωση
λήψης επιδόµατος µονογονεϊκής οικογένειας από το Υπουργείο Οικονοµικών, όπου να αναφέρεται το
συνολικό ποσό για το 2014. Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από διαζευγµένους γονείς, αλλά ο
γονέας µε τον οποίο διαµένει είναι ξανά παντρεµένος, δε δικαιούται τη µοριοδότηση.

*8.

Προσφυγική Οικογένεια
Για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας αίτησης προσφυγική οικογένεια θεωρείται η οικογένεια της οποίας ο
πατέρας ή η µητέρα είναι πρόσφυγας. Η προσκόµιση προσφυγικής ταυτότητας είναι απαραίτητη.

*9.

Σοβαρή Ασθένεια ή Σοβαρή Αναπηρία
Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή σοβαρής αναπηρίας των γονιών που επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα
για εργασία θα πρέπει να προσκοµίζεται βεβαίωση σύνταξης ανικανότητας για εργασία (µε ποσοστό
τουλάχιστον 75%) ή βεβαίωση σύνταξης αναπηρίας (µε ποσοστό τουλάχιστον 60%).
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ΜΕΡΟΣ ∆. - ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
1. Εξουσιοδοτώ το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Φορολογίας όπως, σε περίπτωση που του ζητηθεί, να κοινοποιήσει στο
Πανεπιστήµιο Κύπρου , βεβαιώσεις σχετικά µε το ύψος των εισοδηµάτων της οικογένειάς µου, όπως έχουν δηλωθεί
στο Τµήµα Φορολογίας για το έτος 2014.
2. Εξουσιοδοτώ το ∆ιευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε περίπτωση που του ζητηθεί, να
κοινοποιήσει στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, τις πραγµατικές αποδοχές µου, όπως έχουν δηλωθεί στις Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το έτος 2014.
3. Εξουσιοδοτώ τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδοµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, σε
περίπτωση που του ζητηθεί, να κοινοποιήσει στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, χωρίς κοινοποίηση σε εµένα, το συνολικό
ποσό που έλαβα ως Επίδοµα ή και Επίδοµα Μονογονεϊκής Οικογένειας για το έτος 2014.
4. Εξουσιοδοτώ τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας Μερίµνης Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων του Υπουργείου
Εσωτερικών, σε περίπτωση που του ζητηθεί, να κοινοποιήσει στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, βεβαίωση επιδόµατος
ενοικίου που έλαβα ως πρόσφυγας, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2014– 2015.
5. Εξουσιοδοτώ τη ∆ιευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας, σε περίπτωση που της ζητηθεί, να κοινοποιήσει
στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, το συνολικό ποσό που έλαβα ως ∆ηµόσιο Βοήθηµα για το έτος 2014.
Ηµεροµηνία: ….. /………/2015

………………………...
Υπογραφή αιτήτριας/ή

…………………………………
Υπογραφή πατέρα αιτήτριας/ή

……………...……………..
Υπογραφή µητέρας αιτήτριας/ή
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ΜΕΡΟΣ Ε. – ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1.

Με την παρούσα δήλωση, παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή µου, όπως τα δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα που µε αφορούν και δηλώνονται από εµένα τον ίδιο/την ιδία, να τηρούνται σε αρχείο και να τυγχάνουν
αντικείµενο νόµιµης επεξεργασίας κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Προστασία του Ατόµου) Νόµος, Ν. 138(Ι)/2001 όπως ισχύει, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που είναι το
Πανεπιστήµιο Κύπρου .

2.

Έχω ενηµερωθεί ότι τα σχετικά αρχεία θα τηρούνται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας.
Αποδέκτες των δεδοµένων θα είναι το αρµόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας και
όσοι εµπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής µου.

3.

Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών µου δεδοµένων θα γίνεται µε ασφάλεια και εχεµύθεια και θα
υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του
Ατόµου) Νόµος, Ν. 138(Ι)/2001. Έχω πληροφορηθεί ότι έχω τα δικαιώµατα ενηµέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης
των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 138(Ι)/2001, για τα οποία µπορώ να απευθυνθώ στον υπεύθυνο επεξεργασίας
(Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας).

4.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας/αντίρρησης µου, σχετικά µε την περαιτέρω διατήρηση ή/και σχετικά µε την
διεξαγωγή της επικοινωνίας µε ορισµένο µέσο, έχω το δικαίωµα να τη γνωστοποιήσω γραπτώς στην Υπηρεσία
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας.

Ηµεροµηνία: ….. /…../2015

…………………………...
Υπογραφή Αιτήτριας/ή

*

Για δική σας εξυπηρέτηση χρησιµοποιήστε τον πίνακα στην επόµενη σελίδα, ώστε µέσα από έλεγχο να
βεβαιωθείτε ότι θα προσκοµίσετε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις. Αιτήσεις µε ελλιπή στοιχεία δε
θα γίνονται αποδεκτές.
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ. – ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ / ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Παρακαλώ όπως επισυνάψετε φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων που ισχύουν στην περίπτωσή σας.

Α/Α

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Σηµειώστε

Φορολογική Βεβαίωση για το φορολογικό έτος 2014 για τους δύο γονείς, για τον αιτητή και εξαρτώµενα
αδέρφια είτε εργάζονται είτε όχι, από το Τµήµα Φορολογίας
Πιστοποιητικό ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών για το 2014 για τους δύο γονείς και για τον αιτητή είτε
εργάζονται είτε όχι, από το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Πιστοποιητικά γεννήσεως όλων των εξαρτωµένων τέκνων της οικογένειας
Βεβαιώσεις φοίτησης από Πανεπιστήµια για τα αδέρφια που σπουδάζουν, για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος.
Στρατολογική βεβαίωση για τα αδέρφια που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά.
Πιστοποιητικό Εγγραφής Επιχείρησης από τον Έφορο Εταιρειών για αυτοεργοδοτούµενο Γονέα ή
Πατριό/µητριά
Σε περίπτωση που γονέας ή πατριός έχει απολυθεί από την εργασία του, θα πρέπει να προσκοµίσει
επιπρόσθετα:
α)Βεβαίωση από τον εργοδότη του ότι απολύθηκε και ηµεροµηνία απόλυσης
β)Βεβαίωση από Κοινωνικές Ασφαλίσεις ότι είναι εγγραµµένος άνεργος
γ)Βεβαίωση από Κοινωνικές Ασφαλίσεις για ανεργιακό επίδοµα
Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης ανικανότητας για εργασία γονέα (µε ποσοστό τουλάχιστον 75%)
για το 2014, από το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (να
αναγράφεται το ποσό των αποδοχών για το 2014).
Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης γήρατος γονέα για το 2014, από το Τµήµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (να αναγράφεται το ποσό των αποδοχών για το
2014)
Βεβαίωση λήψης σύνταξης χηρείας για το 2014, από το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο
Εξυπηρέτησης του Πολίτη (να αναγράφεται το ποσό των αποδοχών για το 2014)
Βεβαίωση λήψης δηµόσιου βοηθήµατος γονέων ή φοιτητών γονέων για το 2014, από τις Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευηµερίας (να επισυνάπτεται απόκοµµα του συνολικού ετήσιου ποσού λήψης για το 2014).
(Ισχύει για περιπτώσεις αιτητών/ γονέων που λαµβάνουν δηµόσιο βοήθηµα)
Πιστοποιητικό θανάτου γονέα
Βεβαίωση από την Επιτροπή Ανθρωπιστικών Θεµάτων. (Ισχύει για περιπτώσεις αιτητών που είναι τέκνα
εγκλωβισµένων.)
Ιατρικό πιστοποιητικό ασθένειας / αναπηρίας αιτητή (Ισχύει για περιπτώσεις µε σοβαρά προβλήµατα
υγείας / αναπηρίας όπως αυτά καθορίζονται στην αίτηση).
∆ικαστική Απόφαση ∆ιαζυγίου (Να φαίνεται και η κηδεµονία αιτητή και εξαρτώµενων τέκνων).
Επιπρόσθετα δικαιολογητικά ή/ και βεβαιώσεις [επιχορηγήσεις/ επιδοτήσεις από Οργανισµούς (π.χ.
Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών, Επιδόµατα Κατοίκων Ορεινών Περιοχών, κτλ)]
Εγκατάλειψη από γονέα: (Πιστοποιείται µε ένορκο δήλωση)
Αντίγραφο προσφυγικής ταυτότητας
Αντίγραφο ενοικιαστήριου εγγράφου στο όνοµα του φοιτητή
ΧΜΑ/ΑΡ/ΑΧ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
(2015-2016)
Η αξιολόγηση των αιτήσεων για παραχώρηση οικονοµικής βοήθειας σε άπορους φοιτητές του
Πανεπιστηµίου Κύπρου γίνεται µε βάση τα πιο κάτω κριτήρια. Επισηµαίνεται ότι δικαίωµα
υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι πλήρους φοίτησης προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές
επιπέδου µάστερ, για απόκτηση του πρώτου πτυχίου.
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η βαθµολογία για την οικονοµική κατάσταση του φοιτητή λαµβάνει υπόψη το ετήσιο κατά
κεφαλή εισόδηµα των µελών της οικογένειας του.
(α) Ετήσιο κατά Κεφαλή Εισόδηµα
Η βαθµολογία που λαµβάνει ο φοιτητής µε βάση το ετήσιο κατά κεφαλή εισόδηµα των
µελών της οικογένειας του καθορίζεται ως ακολούθως:

Ετήσιο Κατά Κεφαλή Εισόδηµα

Βαθµολογία

Μέχρι €4,000

50

€4,001 – €6,000

40

€6,001 – €8,000

25

€8,001 – €10,000

15

€10,001

0

(β) Περίπτωση Ανεργίας Γονέα:
Σε περίπτωση ανεργίας οποιουδήποτε γονέα από την 1/1/2015 παραχωρείται 1 µόριο για
κάθε µήνα που ο κάθε γονέας είναι άνεργος .

(γ) Ενοικίαση Χώρου ∆ιαµονής
Εάν ο φοιτητής δε διαµένει µε την οικογένεια του αλλά καταβάλλει αποδεδειγµένα
ενοίκιο (εκτός της φοιτητικής εστίας) παραχωρούνται 5 µόρια
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2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η βαθµολογία για την κοινωνική κατάσταση του φοιτητή καθορίζεται ως ακολούθως:
Βαθµολογία
(α) Ορφανός
-

Από (1) γονέα

40

-

Από (2) γονείς

80

(β) Αιτητής υπό την αιγίδα του Τµήµατος Κοινωνικής Ευηµερίας

30

(γ) ∆ιαζευγµένοι Γονείς
-

Με δικαστική απόφαση

10

(δ) Προσφυγική Οικογένεια

5

(ε) Εγκλωβισµένη Οικογένεια

10

(στ) Γονέας Φοιτητής χωρίς Μόνιµη Απασχόληση

5

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
Η βαθµολογία για την κατάσταση υγείας του φοιτητή και µελών της οικογένειας του
καθορίζεται ως ακολούθως:
Βαθµολογία
(α) Πρόβληµα υγείας αιτητή

µέχρι 20

(β) Πρόβληµα υγείας γονέων

µέχρι 10

Σηµ.: Τα συγκεκριµένα κριτήρια θα λαµβάνονται υπόψη µόνο για φοιτητές πλήρους
φοίτησης.

ΧΜΑ/ΑΡ/ΑΧ
09/10/2015
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