ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)

ΠΡΟΣ1
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ –ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 41
14234, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ
(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση,
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ (2)ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018/19, ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ»
2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όνομα υποψηφίου …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Επώνυμο υποψηφίου……………………………………………………………………………….……………….…………………………………….
Όνομα πατέρα …………………………………………Όνομα μητέρας…………………..…………………..………….………………………….
Ημερομηνία Γέννησης…………..………………………... Ιθαγένεια:………………………………………………………………………………
ΑΦΜ Υποψήφιου…………………………………………………Δ.Ο.Υ …………………………………………………………………………………..
ΑΦΜ Γονέων Υποψήφιου………………………………………….. Δ.Ο.Υ……………………………………………………………………………..
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ……………………………….……………………..…………………….…….………………………………………………..
Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος

Έγγαμος

Διεύθυνση Κατοικίας…………………………………………………………………………………………………………...………………………………
Πόλη …………………….……….Τ.Κ……………………. Χώρα…………………………………………………………………………………………………
Τηλέφωνα επικοινωνίας: σταθερό ………………………….………………..Κινητό………………………………………………………………
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου………………………..……………………………………….…………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου ………………………………………………………………………………………………………………………………

1

Η αίτηση αποστέλλεται και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier). Το εμπρόθεσμο
της αίτησης προκύπτει από την ευκρινή σφραγίδα του ταχυδρομείου.
2
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην οικεία προκήρυξη.
1

ΑΕΙ φοίτησης………………………………………...................………………………………………………………………………..
Τμήμα/Σχολή ΑΕΙ φοίτησης…………………………………………………………………………………………………………..

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα υποτροφιών εσωτερικού, με επιλογή, από
τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλέαρχου Τσουρίδη», σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη, της οποίας έλαβα
γνώση.

Συνοδευτικά υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου ή διαβατηρίου (σε ισχύ)…………………………………..
2. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση για την καταγωγή από την Κομοτηνή / Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης……………
3. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον « λίαν καλώς » (μεγαλύτερο ή ίσο του 16,1)
και διαγωγή τουλάχιστον «καλή»………………………………………………………………………………………..………………………

…
…
2018……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….………. …
…
5. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση εγγραφής / φοίτησης
…
υποψηφίου στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για το έτος 2018……………………………………………………………………
…
6. Αντίγραφο/α εκκαθαριστικών σημειωμάτων εισοδήματος , φορολογικού έτους 2017
…
(Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου) :
.
α. του υποψηφίου ……………………………………………………………………………………………………………………………………… .
β. των γονέων του…………………………………………………………………………………………….....……………………………………… .
.
7. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) έτους 2017
.
-του υποψήφιου ………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
-των γονέων του ………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
.
ή αντίστοιχα υπεύθυνες δηλώσεις σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας
.
εισοδήματος (Ε1) έτους 2017
.
.
8 . Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9)
.
-του υποψήφιου ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
-των γονέων του……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
ή αντίστοιχα υπεύθυνες δηλώσεις σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης περιουσιακής
.
κατάστασης (Ε9)
.
9. Έγγραφο που αποδεικνύει την ύπαρξη των εξής ιδιοτήτων: φοιτητές ΑΜΕΑ, τέκνο πολύτεκνης οικογενείας,
.
.
τέκνο θανόντων γονέων, τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, τέκνο γονέων με αποδεδειγμένη ανικανότητα εργασίας
.
(67% και άνω)
.
10. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου ………………………………………………….
.
.
Όσα από τα οριζόμενα δικαιολογητικά δεν υπέβαλα πλήρη, θα τα υποβάλω μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των
.
αιτήσεων .
.
.
.
.
.
.
2
.
.
4. Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση είναι αληθή,
β) δεν είμαι πτυχιούχος άλλου ελληνικού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ,
γ) δεν έλαβα ούτε λαμβάνω άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά,
δ) δεν έχασα από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία, και
ε) δεν έλαβα ούτε λαμβάνω προπτυχιακή υποτροφία επίδοσης από το Ι.Κ.Υ.

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ

……………………………………………………(υπογραφή)

……………………………………………………(ολογράφως)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

……………………………………..

1.
2.

Η ανωτέρω Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνη Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και η αναλήθεια των οποιονδήποτε στοιχειών της
Παρούσας Αίτησης, οδηγεί αυτόματα στον αποκλεισμό του Φοιτητή από τη διαδικασία.
Όλα τα έγγραφα που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά
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