
 

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
 

 

 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗ ΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  
  

 
 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤ ΟΣ:  

ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑ:  

ΑΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

ΗΛΕΚΤ. ΤΑΧΥΔΡΟ. (email):  

Είδος Υποτροφίας:  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (για μεταπτυχιακούς φοιτητές) 

*να επισυναφθεί αναλυτική βαθμολογία 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ένα η περισσότερα από τα πιο κάτω) 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ *i (ΝΑΙ / ΟΧΙ) 
 

* Να επισυναφθεί πρόσφατη βεβαίωση επιδόματος ή άλλο 

σχετικό δικαιολογητικό (π.χ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής 

κατάστασης ή  Διαζύγιο και Διάταγμα Δικαστηρίου για τη 

Γονική Μέριμνα  / Διάταγμα Διατροφής) 
). 

 

  

 
 

 

Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 33, Latsia Business Center, 
2220 Λατσιά, Λευκωσία 

Τ.Θ. 24801, 1304 Λευκωσία, www.ouc.ac.cy 

http://www.ouc.ac.cy/


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

  
 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) *ii 
Να επισυναφθεί αντίγραφο ταυτότητας πολυτέκνου ή 

Πιστοποιητικά ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής 

Κατάστασης. 

 
Σημείωση:  Πολύτεκνες  είναι  οι  οικογένειες  που  έχουν 

τουλάχιστον τέσσερα παιδία (δηλαδή ο ίδιος ο 

  

 φοιτητής/τρια να έχει τουλάχιστο 4 παιδιά και άνω. 

   

 ΟΡΦΑΝΟΣ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) *iii 
 
*Να επισυναφθεί βεβαίωση επιδόματος από το αρμόδιο 

Υπουργείο . 

 

  

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 

ΕΕ 2016/679 και είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων γενικού και ειδικού τύπου 

(ευαίσθητα) που διατηρεί. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων σας ή 

να ζητήσετε περιορισμό συγκεκριμένης επεξεργασίας. Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν μόνο για την 

περίοδο που είναι απαραίτητο σύμφωνα με το σκοπό συλλογής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας, παρακαλώ 

επισκεφτείτε την πολιτική απορρήτου του ΑΠΚΥ στη ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ouc.ac.cy/ ή 

επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΑΚΠΥ στο τηλέφωνο 22411730 ή μέσω της 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης dpo@ouc.ac.cy. Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο σχετικά με τους τρόπους 

συλλογής ή χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από το ΑΠΚΥ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΑΠΚΥ, ή αν δεν ικανοποιηθείτε με το Γραφείο Επιτρόπου για την 

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία, Κύπρος, 22818456. 

 

 

 

ΔΗΛΩΝΩ ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο και τα πιστοποιητικά που επισυνάπτονται 

είναι αληθή και ορθά. 

 

 

 

Υπογραφή: ……………………………………………..     Ημερομηνία: …………………………………… 

https://www.cing.ac.cy/
mailto:dpo@ouc.ac.cy


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 
*I -Μονογονεϊκής Οικογένειας 

Μονογονεϊακή οικογένεια σημαίνει οικογένεια με ένα γονέα χωρίς σύζυγο/συμβίο, ζει με ένα τουλάχιστο εξαρτώμενο 

τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάμο είτε εκτός γάμου και που διαβιεί μόνος λόγω του ότι είναι άγαμος, χήρος, 

διαζευγμένος ή διότι ένας από τους δυο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο ή ένας εκ των δυο συζύγων 

εκτίει ποινή φυλάκισης άνω των έξι μηνών. 

 

*ii- Πολύτεκνος 

Πολύτεκνες είναι οι οικογένειες που έχουν τουλάχιστον τέσσερα παιδία (δηλαδή ο ίδιος ο φοιτητής/τρια να έχει 

τουλάχιστο 4 παιδιά). 

 

*iiiΟρφανός 

Το επίδομα ορφάνιας δίνετε για ανήλικο όταν: (α) και οι δύο γονείς του απεβίωσαν και ο ένας ήταν ασφαλισμένος, (β) ο 

γονέας που το συντηρούσε απεβίωσε, ήταν ασφαλισμένος και δεν συζούσε με τον άλλο γονέα, (γ) απεβίωσε ο ένας 

γονέας (μητέρα ή πατέρας) και ο άλλος δεν δικαιούται σύνταξη χηρείας, (δ) η μητέρα του, που έπαιρνε σύνταξη 

χηρείας, παντρεύτηκε. 

ΑΝΗΛΙΚΟΣ σημαίνει: 

●κάθε παιδί που είναι ηλικίας κάτω των 15 χρονών, 
●άγαμος γιος ηλικίας μεταξύ 15-25 χρονών, ο οποίος τυγχάνει τακτικής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή 

υπηρετεί τη θητεία του στην Εθνική Φρουρά, 

●άγαμη κόρη ηλικίας μεταξύ 15-23 χρονών η οποία τυγχάνει τακτικής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, 

●άγαμο παιδί ανεξάρτητα από ηλικία το οποίο είναι μόνιμα ανίκανο για αυτοσυντήρηση. 


