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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Μέσα Γειτονιάς ανακοινώνει ότι, θα παραχωρήσει
υποτροφίες ενός έτους σε δημότες του, τελειόφοιτους
αναγνωρισμένων Σχολείων από το Υπουργείο Παιδείας της
σχολικής χρονιάς 2015-16 που έχουν γενικό βαθμό 18 και άνω,
κοσμιοτάτη
διαγωγή
και
περιορισμένες
οικονομικές
δυνατότητες.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι
και τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και έντυπα αιτήσεων, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Δήμο Μέσα
Γειτονιάς, τηλ.25723597 (εσωτ.3).

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Σεπτέμβριος 2016
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΟΣ:
1.

Οι υποτροφίες καλύπτουν όλους τους κλάδους σπουδών στην Κύπρο και το
Εξωτερικό.

2.

Η διάρκεια κάθε υποτροφίας είναι για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

3.

Παραχωρούνται υποτροφίες για πρωτοετείς φοιτητές

4.

Οι υποτροφίες για υποψηφίους που κωλύονται λόγω στρατιωτικής θητείας ή
σοβαρού λόγου υγείας, με έγκριση της Επιτροπής, μεταφέρονται στα επόμενα
ακαδημαϊκά έτη, νοουμένου ότι δεν έχουν περάσει τρία χρόνια από την
αποφοίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Ο αιτητής πρέπει να είναι δημότης Μέσα Γειτονιάς.
2.

Απόφοιτος Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος απεφοίτησε την σχολική χρονιά 20152016.

2.

Κυπριακής υπηκοότητας ή ένας από τους γονείς του να είναι Κυπριακής
καταγωγής.

3.

Ελάχιστη γενική βαθμολογία απολυτηρίου 18/20.

4.

Διαγωγή Κοσμιοτάτη.

5.

Ανεπάρκεια οικονομικών μέσων κατά την κρίση της Διαχειριστικής
Επιτροπής του Ταμείου Υποτροφιών.

6.

Εξασφάλισε θέση σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή του
εξωτερικού.

7.

Δεν είναι υπότροφος άλλου Ιδρύματος, Αρχής ή Οργανισμού.

-2ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:
Οι ενδιαφερόμενοι για εξασφάλιση υποτροφίας πρέπει να υποβάλουν τα πιο κάτω
έντυπα και πιστοποιητικά.
1. Ειδικού τύπου αίτηση που προμηθεύεται από το Δήμο Μέσα Γειτονιάς.
2. Πιστοποιημένο απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως.
4. Βραβεία εάν έχετε πάρει.
5. Πιστοποιητικά για εξετάσεις που έχετε περάσει.
6. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής ή
αναστολής.
7. Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου ή του
Εξωτερικού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
1. Οι αιτήσεις για εξασφάλιση υποτροφίας υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους
μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.
2. Οι αιτήσεις αξιολογούνται και ταξινομούνται ανάλογα με τα προσόντα του κάθε
αιτητή.
3. Οι υποψήφιοι καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, εφόσον κριθεί αναγκαίο από
την Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Υποτροφιών.
4. Η επιτροπή αποφασίζει σε ποιους αιτητές θα παραχωρηθούν οι υποτροφίες,
λαμβάνοντας υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα κριτήρια:
-

Το βαθμό επιτυχίας του απολυτηρίου
Την ανεπάρκεια των οικονομικών μέσων για σπουδές του αιτητή
Το ήθος του αιτητή
Γενική εντύπωση

