ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
2 Οκτωβρίου 2020 – 31 Οκτωβρίου 2020

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Η’ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ ΛΥΚΕΙΟΥ/ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
(ΤΟΥ 2020) Η‘ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ Η’ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ 2020.
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις συλλογικά:
• Κατέχει κυπριακή υπηκοότητα ή είναι μόνιμος και νόμιμος κάτοικος Κύπρου, και διαμένει στις περιοχές που ελέγχονται από την
Κυπριακή Δημοκρατία.
• Το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ (στο πλαίσιο της αίτησης θα
συμπληρωθεί αναλυτικός πίνακας που υπολογίζει το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα και σε περίπτωση που το ποσό
υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ η αίτηση θα απορρίπτεται)
• Διατηρεί λογαριασμό συνδεδεμένο με κάρτα στην Ελληνική Τράπεζα ή έχει προβεί σε άνοιγμα λογαριασμού και έκδοση κάρτας πριν την
υποβολή της αίτησης.
• Έχει αρχίσει σπουδές ή θα αρχίσει το αργότερο εντός του 2021.
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι υποτροφίες θα δοθούν μετά από μοριοδότηση που λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, ιδιάζουσες κοινωνικές
καταστάσεις και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του αιτητή. Τα κριτήρια και οι μονάδες για κάθε κατηγορία παρουσιάζονται στην Ενότητα Β.
Σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολόγησης δύναται να ζητηθούν επιπρόσθετα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.
Σημειώνεται ότι μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ο αιτητής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικώς ή μέσο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
μόνο εάν είναι ανάμεσα στους πρώτους σε κατάταξη με βάση την μοριοδότησή του. Οι πρώτοι σε κατάταξη θα καλεστούν να
προσκομίσουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά με στόχο την επικύρωση των στοιχείων που θα υποβληθούν στην αίτηση.
Προτού συμπληρώσετε την αίτησή σας καλό θα ήταν να έχετε στην κατοχή σας όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που ισχύουν στην
περίπτωσή σας (παρουσιάζονται στην ενότητα Β). Σε περίπτωση που περάσετε στο επόμενο στάδιο θα πρέπει εντός 4 εργάσιμων ημερών
από την μέρα που θα ενημερωθείτε, να προσκομίσετε τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. Μετά από τον πρώτο έλεγχο των
πιστοποιητικών που έχουν προσκομισθεί και σε περίπτωση που απαιτούνται επιπρόσθετα έγγραφα, θα πρέπει ο αιτητής σε διάστημα 3
εργάσιμων ημερών να προσκομίσει τα επιπρόσθετα απαιτούμενα έγγραφα. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση του θα απορριφθεί χωρίς
άλλη προειδοποίηση. Αποτελεί ευθύνη του αιτητή να παραδώσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα εμπρόθεσμα.
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι ισοβαθμήσουν για την τελευταία θέση, το ποσό της χορηγίας θα διαιρεθεί ανάμεσα
στους υποψηφίους οι οποίοι θα εξασφαλίσουν την ίδια βαθμολογία.
Διευκρινίζεται ότι η υποβολή αίτησης δεν εξυπακούει κατ’ ανάγκην την παραχώρηση υποτροφίας, έστω και αν πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις. Η τελική απόφαση παραχώρησης υποτροφίας εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Ελληνικής Τράπεζας.
Σημειώνεται ότι δεν θα σταλούν προσωπικές επιστολές προς τους αιτητές που δεν θα εξασφαλίσουν υποτροφία. Τα αποτελέσματα θα
ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Τράπεζας με τον αριθμό της αίτησης.
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία για κάθε έτος θα χορηγείται στο φοιτητή σε 2 δόσεις, οι οποίες θα καταβάλλονται σε λογαριασμό του φοιτητή που διατηρεί
ή θα δημιουργήσει στην Ελληνική Τράπεζα. Οι εν λόγω δόσεις θα καταβάλλονται μόνο μετά την προσκόμιση του πιστοποιητικού
εγγραφής φοίτησης για κάθε εξάμηνο.
Κάθε πρόσωπο το οποίο, σε γνώση του, προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις ή παρουσιάζει ψευδή έγγραφα είναι ένοχο αδικήματος και η
Ελληνική Τράπεζα θα λαμβάνει όλα τα νόμιμα μέτρα ή/και διώξεις εναντίον του.

5. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΌΜΕΝΑ
Διευκρινίζεται ότι κατά τη φάση της αρχικής αίτησης δεν θα επισυνάπτονται/ζητούνται οποιαδήποτε πιστοποιητικά.
Οι αιτητές που θα εγκριθούν για περαιτέρω αξιολόγηση θα ενημερωθούν προσωπικά και θα τους ζητηθεί να παραδώσουν όλα τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά / δικαιολογητικά με τρόπο που θα τους προσδιοριστεί. Ωστόσο, θα πρέπει να είσαστε σε θέση να τα
υποβάλετε μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή που θα ενημερωθείτε, αλλιώς η αίτηση σας θα απορριφθεί χωρίς άλλη
προειδοποίηση.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

1. οι γονείς όταν συζούν και τα κοινά τους τέκνα που ζουν

(θα απαιτηθούν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας)

κάτω από την ίδια στέγη

1. Αντίγραφο Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας του αιτητή

2. πατέρας άγαμος, χήρος, διαζευγμένος και τα τέκνα του που

2. Αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης του αιτητή

ζουν κάτω από την ίδια στέγη

3. Πιστοποιητικό Γάμου του αιτητή (αν ισχύει)

3. μητέρα άγαμη, χήρα, διαζευγμένη και τα τέκνα της που

4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης / Πιστοποιητικό

ζουν κάτω από την ίδια στέγη

Απαλλαγής ή Αναστολής του αιτητή

4. αιτητής του οποίου και οι δυο γονείς είναι νεκροί ή

5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γέννησης όλων των μελών της

αγνοούμενοι ή έχει εγκαταλειφθεί από τους γονείς

οικογένειας που δηλώνονται στην αίτηση.

5. έγγαμος/η αιτητής, η/ο σύζυγος του/της, τα κοινά τους

6. Αντίγραφα των πολιτικών ταυτοτήτων όλων των μελών της

τέκνα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη

οικογένειας που δηλώνονται στην αίτηση.

6. αιτητής άγαμος, χήρος/α, διαζευγμένος/η και τα τέκνα

7. Στοιχεία λογαριασμού του αιτητή (IBAN) στην Ελληνική

αυτού/της που ζουν κάτω από την ίδια στέγη.

Τράπεζα, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή/πίστωση
της υποτροφίας.

Νοείται ότι στις περιπτώσεις (2), (3) και (6), όταν ο πατέρας ή

8. Συγκαταθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από

η μητέρα ή ο/η αιτητής/τρια έχει συνάψει νέο γάμο η/ο νυν

τρίτους των οποίων τα στοιχεία αποστέλλονται

σύζυγος και τα τέκνα αυτής/ού που ζουν κάτω από την ίδια
στέγη συνυπολογίζονται στην έννοια της οικογένειας.

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ:
Τα άγαμα νόμιμα τέκνα, τα εκτός γάμου τέκνα και τα νόμιμα
υιοθετημένα τέκνα που πληρούν τις παρακάτω ηλικιακές
προϋποθέσεις:
• μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών,
• μέχρι την ηλικία των δεκαεννέα ετών, εφόσον φοιτούν σε
σχολείο μέσης εκπαίδευσης,
• μέχρι είκοσι ενός ετών, εφόσον εκτελούν στρατιωτική
θητεία
• ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον είναι φοιτητές, υπό την
ερμηνεία του σχετικού Νόμου, που λαμβάνουν φοιτητική
χορηγία
• ανεξαρτήτως ηλικίας, άτομα που στερούνται μόνιμα της
ικανότητας για τη συντήρησή τους.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(Α) ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η βαθμολογία για την οικονομική κατάσταση του αιτητή

(ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ

λαμβάνει υπόψη το ετήσιο κατά κεφαλή εισόδημα της

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ)

οικογένειάς του.
Συγκεκριμένα, το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που

ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΤΟ 2019)

αποκτήθηκε από την οικογένεια εντός του έτους 2019,

1. Φορολογικές Βεβαιώσεις για το φορολογικό έτος 2019 και

διαιρείται με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και το

για τους δύο γονείς του αιτητή από το τμήμα Εσωτερικών

οποίο προέρχεται από:

Προσόδων (Γραφείο Φόρου Εισοδήματος- Υπουργείο

• Εργασία μισθωτού ή αυτοτελώς εργαζομένου

Οικονομικών)

• Οποιοδήποτε εισόδημα από συνταξιοδοτικό σχέδιο ή/και

2. Βεβαίωση Eτήσιων Aσφαλιστέων Aποδοχών για το 2019 και

ταμείο ή/και επαγγελματικό σχέδιο, εσωτερικού και

για τους δυο γονείς από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

εξωτερικού

ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη

• Ενοίκια

3. Για αδέρφια του αιτητή (που δηλώνονται εξαρτώμενα), από

• Έσοδα από τόκους και μερίσματα

23 ετών και άνω (για γυναίκες) και από 25 ετών και άνω (για

• Κρατικές επιχορηγήσεις

άντρες), οι οποίοι δηλώνονται φοιτητές και ταυτόχρονα

• Δημόσια βοηθήματα που παραχωρούνται με βάση τις

εργάζονται θα πρέπει να προσκομίζονται φορολογικές

διατάξεις των περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών

βεβαιώσεις, καθώς επίσης πιστοποιητικά ασφαλιστέων

Νόμων

αποδοχών 2019.

• Κρατικά επιδόματα

4. Βεβαιώσεις φοίτησης για το έτος 2019 για τα αδέλφια του

• Διατροφή που λαμβάνεται με βάση τις διατάξεις των περί

αιτητή που δηλώνονται φοιτητές.

Σχέσεων Γονέων και Τέκνων και των περί Ρυθμίσεως των

5. Στρατολογική βεβαίωση για το έτος 2019 για τα αδέλφια

Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων

του αιτητή που δηλώνονται στρατιώτες.

• Οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες, επιδόματα και πηγές στη

6. Επιβεβαιώσεις για οποιαδήποτε επιδόματα από τα

Δημοκρατία ή στο εξωτερικό

αρμόδια υπουργεία
7. Σε περίπτωση ανεργίας γονέα/γονέων του αιτητή

Ετήσιο Κατά Κεφαλήν Εισόδημα (ευρώ)

Μονάδες

0-2000

60

2001-4000

50

4001-6000

40

6001-8000

30

8001-10000

20

απαιτείται πρόσφατο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι είναι
εγγεγραμμένος/οι άνεργος/οι ή ανίκανος/οι για εργασία

ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΤΟ 2019)
1. Φορολογικές Βεβαιώσεις για το φορολογικό έτος 2019 του

(Β) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΟΝΕΑ

αιτητή και του/της συζύγου/συμβίου από το τμήμα

Σε περίπτωση ανεργίας (μέχρι και την ημερομηνία υποβολής

Εσωτερικών Προσόδων (Γραφείο Φόρου Εισοδήματος-

της αίτησης) οποιουδήποτε γονέα θα λαμβάνεται

Υπουργείο Οικονομικών).

επιπρόσθετη βαθμολογία ίση με 5 μονάδες. Αν είναι και οι

2. Βεβαίωση Ετήσιων Ασφαλιστέων Αποδοχών για το 2019

δύο γονείς άνεργοι θα λαμβάνονται 10 μονάδες.

του αιτητή και του/της συμβίου/συζύγου από το Τμήμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του
Πολίτη.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ
(Α) ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ

Βασίζονται στο βαθμό απολυτηρίου του μαθητή από το

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ)

Λύκειο ή την Τεχνική Σχολή. Για τα ιδιωτικά σχολεία που δεν
παραδίδουν γενικό βαθμό απολυτηρίου θα πρέπει να ζητηθεί

1. Αντίγραφα όλων των σχετικών βεβαιώσεων /

βεβαίωση με γενικό βαθμό.

πιστοποιητικών για κάθε αθλητική ή ακαδημαϊκή διάκριση ή
συμμετοχή

Βαθμολογία

Μονάδες

2. Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής στο οποίο να

17,5 - 20 / 87,5 - 100

60

φαίνεται ο γενικός βαθμός. Για τα ιδιωτικά σχολεία που δεν

15,5 - 17,4 / 77,5 - 87,4

40

παραδίδουν γενικό βαθμό απολυτηρίου θα πρέπει να ζητηθεί

13,5 - 15,4 / 67,5 - 77,4

10

βεβαίωση με γενικό βαθμό.

(Β) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΘΑ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5 ΒΑΘΜΟΙ ΑΝΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ.
• Συμμετοχές ή Διακρίσεις σε Μεσογειακούς,
Πανευρωπαϊκούς και Διεθνείς Αθλητικούς Αγώνες
• Συμμετοχές σε διακριθείσα αθλητική ομάδα εθνικού
επιπέδου κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.
• Συμμετοχές ή Διακρίσεις σε Παγκόσμιες/Πανευρωπαϊκές
Ολυμπιάδες κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.
• Συμμετοχές ή Διακρίσεις σε Διεθνείς ή Πανευρωπαϊκούς
Διαγωνισμούς Μουσικής ή Τέχνης, κατά τη διάρκεια του
τελευταίου έτους.

4. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι μονάδες για την κοινωνική κατάσταση του αιτητή καθορίζονται ως ακολούθως:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ

Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι ορφανός και από
τους δυο γονείς ή βρίσκεται/βρισκόταν κάτω από την
νομική φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ
Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι ορφανός από ένα
γονέα
ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ
Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι ορφανός από ένα γονέα
αλλά ο γονέας είναι ξανά παντρεμένος, δεν παίρνει
μοριοδότηση για ορφάνια
Σε περίπτωση που ο αιτητής προέρχεται από
Εγκλωβισμένη Οικογένεια
Σε περίπτωση που ο αιτητής προέρχεται από
Πολύτεκνη/Τρίτεκνη Οικογένεια

ΜΟΝΑΔΕΣ

80

Ευημερίας ότι ο αιτητής βρίσκεται ή βρισκόταν υπό
40

3. Κάρτα πολυτέκνου.
10
5

6. Επίσημη ιατρική βεβαίωση ότι ο αιτητής πάσχει
15

αποδεδειγμένα από σοβαρό πρόβλημα υγείας ή
αναπηρίας (τύφλωση, κώφωση, τετραπληγικός,

εν διαστάσει σύζυγοι θεωρούνται ως μέλη της οικογένειας
μέχρι την έκδοση του διαζυγίου

κινητική αναπηρία.

Θεμάτων για εγκλωβισμένη οικογένεια.

του Πολίτη.

εν διαστάσει γονείς, δεν παίρνει τη μοριοδότηση γιατί οι

τύφλωση, κώφωση, τετραπληγικός, παραπληγικός, βαριά

4. Βεβαίωση από την Επιτροπή Ανθρωπιστικών

5. Βεβαίωση Μονογονίας από το Κέντρο Εξυπηρέτησης

πολιτικής συμβίωσης

σοβαρό πρόβλημα υγείας/αναπηρίας το οποίο αφορά

την νομική φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας.

Μονογονεϊκή Οικογένεια χωρίς γάμο ή πιστοποιητικό

Σε περίπτωση που ο αιτητής πάσχει αποδεδειγμένα από

1. Πιστοποιητικά θανάτου γονέα/γονέων.
2. Επίσημη βεβαίωση από τις Υπ. Κοινωνικής

Σε περίπτωση που ο αιτητής προέρχεται από

Σε περίπτωση που ο αιτητής προέρχεται από οικογένεια με

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ)

παραπληγικός, βαριά κινητική αναπηρία).
30

