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 ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ AΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ»
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018/192
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

Έγγαμος

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

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ επιλέξτε μία από κατωτέρω επιλογές:
από δύο γονείς ή
από ένα γονέα

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου ………………………………………………………………………………………………………………………………
ΑΕΙ φοίτησης/αποφοίτησης………………………………………...................………………………………………………………………………..
Τμήμα/Σχολή ΑΕΙ φοίτησης/αποφοίτησης……………………………………………………………………………………………………………..

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

Συνοδευτικά υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας (του υποψήφιου)……………………………….
2. Αντίγραφο εγγράφου με ΑΦΜ του υποψηφίου………………………………………………………………..
3. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας των γονέων ή/και των παππούδων …….
4. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση από αρμόδιο φορέα, για την καταγωγή από την
Κωνσταντινούπολη…………………………………………………………………………………………………………….
5. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τμήματος ή της Σχολής του ΑΕΙ της χώρας ότι έχει
εγγραφεί / φοιτά κανονικά ο υποψήφιος για το ακαδ. έτος 2018-19………………………………
6. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας των ετών φοίτησης του υποψηφίου…………………………
7. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος(Πράξη διοικητικού προσδιορισμού
φόρου) φορολογικού έτους 2017 της οικείας Δ.Ο.Υ. για το δηλωμένο ατομικό
και οικογενειακό εισόδημα……………………………………………………………………………………………….
8. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 (Έντυπο Ε1) του υποψηφίου
και της οικογένειας του όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος ή
υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία
θα αναφέρεται ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, σε
συνδυασμό με τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία των γονέων του………………………………….
9. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης…………………………………………………..
10. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «πολύ καλά» και διαγωγή
τουλάχιστον «κοσμία»……………………………………………………………………………………………………

Β
11. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας του οικείου Δήμου/Κοινότητας, με την οποία να βεβαιώνεται
ε
β
α
εντός της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης…………………………………………………………………….
ί
ω
Για την απόδειξη της ιδιότητας των εξαρτώμενων μελών της οικογενείας μου υποβάλλω το/τασ κάτωθι κατά
η
περίπτωση δικαιολογητικό/ά:
-Πιστοποιητικά εγγραφής και φοίτησης από τις οικείες σχολές ή σχολεία ή
Μ
ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής…………
ό
2
ν
ι
μ
ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου /κοινότητας, το οποίο θα εκδοθεί

-Βεβαιώσεις εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ…………………………………………………………
-Αντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των εξαρτώμενων μελών……………………………
-Πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης………………………………………………………………………….
-Πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)…………………….
-Πιστοποιητικά ποσοστού αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)……..
Όσα από τα οριζόμενα δικαιολογητικά δεν υπέβαλα πλήρη, θα τα υποβάλω μέχρι την ημερομηνία λήξης
υποβολής των αιτήσεων.

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 αιτών/αιτούσα:
_________________________

_________________________

(Ονοματεπώνυμο)

(Ημερομηνία)

__________________
(Υπογραφή)

1.
2.

3

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

