
           ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΟΤ ΛΑΝΙΣΗ                                                         Αρ. Υποψθφίου   

          Αρχιεπ. Κυπριανοφ 29, Διαμ. 32, Στρόβολοσ, 2059 Λευκωςία                                            (για επίςημη χρήςη μόνο) 
                                                                                                                             Ημερομθνία  παραλαβισ αίτθςθσ      /     /     / 2020 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ                                                                                                 Επισυναπτόμενα  Αποδεικτικά* 

 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΗΣΗ 

1. Ονοματεπϊνυμο:   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Ημ/νία γζννθςθσ:  …………………………………      3.Αρ. Ταυτ. ι Διαβατθρίου:……………………………..  
 
4. Διεφκυνςθ:   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 5.Τθλζφωνο/α:  …………………………………………      6. E- mail:…………………………………………………......... 

I. Αντίγραφο Ταυτότθτασ  
ι Διαβατθρίου   
 
II. Αναλυτικό βιογραφικό 
ςθμείωμα με τυχόν 
πρόςκετα ςτοιχεία από  
αυτά τθσ αίτθςθσ (μζχρι 
και 800 λζξεισ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ 

7.Πνομα Ρανεπιςτθμίου: ……………………………………………………………………………………………………………. 

8. Διεφκυνςθ: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Θζμα και Τίτλοσ ςπουδϊν:………………………………………………………………………………………………………… 

10. Διάρκεια ςπουδϊν:  Από:………………… Μζχρι:……………………  

11. Γλϊςςεσ: (α) Ελλθνικι/επίπεδο : ………………(β) γλϊςςα ςπουδϊν/επίπεδο:……………./……..…. 

III. Αντίγραφο επιςτολισ 
αποδοχισ για το  ζτοσ 
2020 -2021 
 
IV. Αντίγραφο που να 
αποδεικνφει τθ γνϊςθ 
γλϊςςασ (α) και (β) και 
επίπεδο 

ΑΠΟΚΣΗΘΕΝ ΠΣΤΧΙΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟ 

12. Θζμα και Τίτλοσ αποκτθκζντοσ  Ρτυχίου: ………………………………………………………………………..…….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13.Ρανεπιςτιμιο από το οποίο απεφοίτθςε( και Διεφκυνςθ): ………………..................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. Διάρκεια ςπουδϊν:  Από ………………………     Μζχρι……………………………. 

15. Βακμόσ / Κλάςθσ κατάταξθσ  Ρτυχίου:  …………………………………………….. 

V. Αντίγραφο  πτυχίου 
 
VI. Αποδεικτικά ςτοιχεία 
βακμολογίασ τελευταίου 
ζτουσ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

16. Σφνολο κακαρϊν ετιςιων απολαβϊν οικογενείασ ι του αιτθτι αν είναι αυτοςυντιρθτοσ :       

€………………………… και ολογράφωσ…………………………………………………………………………………………….. 

17. Εργαηόμενοι  ςτθν οικογζνεια /Μθνιαίεσ κακαρζσ απολαβζσ (2019) :   

        (α) Ρατζρα: €  ………………………        (β) Μθτζρα: €……………………….   

18. Αρικμόσ εξαρτωμζνων ατόμων:……………………… 

19. Άλλεσ πλθροφορίεσ κοινωνικισ ι οικονομικισ υφισ που κα κζλατε να γνωρίηει θ Επιτροπι: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

VII. Αντίγραφο θλεκτρον. 
διλωςθσ Ετιςιου 
Ειςοδιματοσ προσ το Τμ. 
Εςωτερικϊν. Ρροςόδων 
για το τελευταίο 
φορολογικό ζτοσ και 
βεβαίωςθ παραλαβισ . 
 
VIII. Ζγγραφα φπαρξθσ 
κοινωνικϊν. κριτθρίων:  
ορφάνιασ,  μονογονίασ, 
πολυμελοφσ  οικογζνεια, 
ανεργίασ/αναπθρία 
άλλα… (π.χ. υγείασ) 

 ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑ - ΣΟΧΟΙ: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IX.   Ξεχωριςτό ςθμείωμα 
για το ποια κοινωνικι 
ςυμβολι κα μποροφςε 
να κάνει με τθν επιλογι 
του ςυγκεκριμζνου 
κλάδου ςπουδϊν (μζχρι 
και 400 λζξεισ).  

*ΟΙ υποψιφιοι κα κλθκοφν να προςκομίςουν τα αυκεντικά αποδεικτικά κατά τθ διαδικαςία επιλογισ ι εφόςον οφτωσ κρικεί από τθν αρμόδια 

Επιτροπι. Επίςθσ με τθν πιο κάτω υπογραφι υποδθλϊνεται  ότι τα ςτοιχεία που ζχουν παρατεκεί είναι αλθκι.  Οι αιτιςεισ να αποςτζλλονται ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ: a.p.lanitis.scholarships@gmail.com 

 

                                                                                                Ημερομθνία ……………………………         Υπογραφι ………………………………. 


