ΟΔΗΓΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 2019
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
1 Οκτωβρίου 2019 – 31 Οκτωβρίου 2019

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ/ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΟΥ 2019) Η
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ 2019.

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 από
την υποβολή της αίτησης.
• Έχει αρχίσει σπουδές ή θα αρχίσει το αργότερο εντός του 2020.

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 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
μόνο εάν είναι ανάμεσα στους πρώτους σε κατάταξη με βάση τη μοριοδότησή του. Οι πρώτοι σε κατάταξη θα καλεστούν να προσκομίσουν
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά με στόχο την επικύρωση των στοιχείων που θα υποβληθούν στην αίτηση.
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 στη 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. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
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)
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. Αποτελεί ευθύνη του αιτητή να παραδώσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα εμπρόθεσμα.

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. Πιστοποιητικό Γάμου του αιτητή (αν ισχύει)

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

2. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης / Πιστοποιητικό

ζουν κάτω από την ίδια στέγη

Απαλλαγής ή Αναστολής του αιτητή

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

3. Αντίγραφα πιστοποιητικών γέννησης όλων των

ζουν κάτω από την ίδια στέγη

εξαρτώμενων μελών της οικογένειας, περιλαμβανομένου του

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

αιτητή, που δηλώνονται στην αίτηση

αγνοούμενοι ή έχει εγκαταλειφθεί από τους γονείς

4. Αντίγραφα των πολιτικών ταυτοτήτων όλων των μελών της

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

οικογένειας που δηλώνονται στην αίτηση περιλαμβανομένου

τέκνα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη

του αιτητή

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

5. 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

6. 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 (θα αποσταλεί

σύζυγος και τα τέκνα αυτής/ού που ζουν κάτω από την ίδια

το έντυπο στην επόμενη φάση της διαδικασίας).

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 κεφαλήν εισόδημα της

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ)

οικογένειάς του.
Συγκεκριμένα, το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που

ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΤΟ 2018)

αποκτήθηκε από την οικογένεια εντός του έτους 2018,

1. Φορολογικές Βεβαιώσεις για το φορολογικό έτος 2018 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 2018 και

ταμείο ή/και επαγγελματικό σχέδιο, εσωτερικού και

για τους δυο γονείς από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή

εξωτερικού

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 2018

• Κρατικά επιδόματα

4. Βεβαιώσεις φοίτησης για το έτος 2018 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 2018 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

απαιτείται πρόσφατο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι είναι
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ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΤΟ 2018)

8001-10000

20

1. Φορολογικές Βεβαιώσεις για το φορολογικό έτος 2018 του

εγγεγραμμένος/οι άνεργος/οι ή ανίκανος/οι για εργασία.

αιτητή και του/της συζύγου/συμβίου από το τμήμα
(Β) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΟΝΕΑ

Εσωτερικών Προσόδων (Γραφείο Φόρου Εισοδήματος-

Σε περίπτωση ανεργίας (μέχρι και την ημερομηνία υποβολής

Υπουργείο Οικονομικών)

της αίτησης) οποιουδήποτε γονέα θα λαμβάνεται

2. Βεβαίωση Ετήσιων Ασφαλιστέων Αποδοχών για το 2018

επιπρόσθετη βαθμολογία ίση με 5 μονάδες. Αν είναι και οι

του αιτητή και του/της συμβίου/συζύγου από το Τμήμα

δύο γονείς άνεργοι θα λαμβάνονται 10 μονάδες.

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

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

10

παραδίδουν γενικό βαθμό απολυτηρίου θα πρέπει να ζητηθεί

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

40

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

ΜΟΝΑΔΕΣ

τους δυο γονείς ή βρίσκεται/βρισκόταν κάτω από την

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ)

νομική φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας

80

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ

2. Επίσημη βεβαίωση από τις Υπ. Κοινωνικής

Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι ορφανός από ένα

Ευημερίας ότι ο αιτητής βρίσκεται ή βρισκόταν υπό

γονέα
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ
Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι ορφανός από ένα

1. Πιστοποιητικά θανάτου γονέα/γονέων

40

την νομική φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών

γονέα αλλά ο γονέας είναι ξανά παντρεμένος, δεν

Κοινωνικής Ευημερίας

παίρνει μοριοδότηση για ορφάνια

3. Κάρτα πολυτέκνου

Σε περίπτωση που ο αιτητής προέρχεται από
Εγκλωβισμένη Οικογένεια
Σε περίπτωση που ο αιτητής προέρχεται από
Πολύτεκνη/Τρίτεκνη Οικογένεια

10
15

του Πολίτη

Μονογονεϊκή Οικογένεια χωρίς γάμο ή πιστοποιητικό
πολιτικής συμβίωσης

6. Επίσημη ιατρική βεβαίωση ότι ο αιτητής πάσχει
5

εν διαστάσει γονείς, δεν παίρνει τη μοριοδότηση γιατί οι
εν διαστάσει σύζυγοι θεωρούνται ως μέλη της οικογένειας

σοβαρό πρόβλημα υγείας/αναπηρίας το οποίο αφορά
τύφλωση, κώφωση, τετραπληγία, παραπληγία, βαριά
κινητική αναπηρία.

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

μέχρι την έκδοση του διαζυγίου
Σε περίπτωση που ο αιτητής πάσχει αποδεδειγμένα από

Θεμάτων για εγκλωβισμένη οικογένεια
5. Βεβαίωση Μονογονίας από το Κέντρο Εξυπηρέτησης

Σε περίπτωση που ο αιτητής προέρχεται από

Σε περίπτωση που ο αιτητής προέρχεται από οικογένεια με

4. Βεβαίωση από την Επιτροπή Ανθρωπιστικών

παραπληγία, βαριά κινητική αναπηρία).
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GUIDE

HELLENIC BANK’S
SCHOLARSHIP PROGRAM 2019
ONLINE SUBMISSION:
1 st of October- 3 1 st of October 2019

SECTION A

GENERAL INFORMATION
1. ELIGIBILITY FOR PARTICIPATION
Only 2019 graduates of a private or public high school / technical school that operates under the Republic of Cyprus, or soldiers who are completing or
they have completed their military service in year 2019 are eligible to participate on the program.

2. MINIMUM REQUIREMENTS FOR PARTICIPATION
All the below requirements should be met by the applicant / participants on the Scholarship Program:
• Holds a Cypriot nationality or is a permanent and legal resident of Cyprus, residing at areas that are being controlled by the Cypriot Government.
• The annual gross income per capita of the applicant’s family must not exceed €10.000 euro (ten thousand euros). During the completion of the
application, you will be required to provide relevant details for calculating the annual gross income per capita and in case that the amount exceeds
€10.000 the application will be declined.
• Holds a bank account in Hellenic Bank or has proceeded a request for opening one before the submission of his/her application.
• Has started his/her studies or will be starting within year 2020 the latest.

3. EVALUATION PROCESS
The scholarships will be given based on points to be awarded that takes into account the family’s ﬁnancial status, special social conditions and the
academic performance of the applicant. The criteria and grades of each category can be found in Section B. It is clearly stated that the application
does not provide a scholarship even if all the requirements are met.

Additional certiﬁcates may be requested at any stage of the evaluation process.
It is noted that after the submission of the online application, the applicant will be notiﬁed via telephone or by email only if he/she is amongst the ﬁrst
ranking according to his/her grades. The ﬁrst ones in ranking will be asked to provide the necessary certiﬁcates to validate the information that they
had provided on the application form.

The ﬁnal decision to award a scholarship is at the discretion of Hellenic Bank.

It should be noted that no individual mails will be sent to the applicants that will not acquire a scholarship. The results will be announced on Hellenic
Bank’s website indicating the application number.

4. PROCEDURE FOR AWARDING A SCHOLARSHIP
The scholarship will be rewarded in two phases, which will be paid in an already existing account of the applicant or an account that he/she will open
in Hellenic Bank. The scholarships will be paid only after the student has provided the certiﬁcates that proves his/her enrolment on a higher education
school or University course for the relevant semester.

Any person who, to his/her knowledge, makes false statements or presents false documents is guilty of an oﬀense and Hellenic Bank will take all legal
actions against him/her.

5. CERTIFICATES
Before the completion of the application, we advise to ensure that you have all the necessary certiﬁcates that apply for your case (as presented in
section B).
It is clariﬁed that during the initial application phase (completion of the electronic application) no copies of certiﬁcates will be attached / requested.
Applicants who will be considered as eligible for further evaluation, will be informed directly and will be asked to deliver all required certiﬁcates /
supporting documents based on the requirements that will be communicated and within a period of 5 working days.
In case you proceed to the next stage, you will have a time frame of 5 working days to submit all the necessary copy of certiﬁcates or else your
application will be declined with no other notice. It is the applicant’s responsibility to submit all the necessary documents on time.

SECTION B

CRITERIA FOR THE EVALUATION OF APPLICATIONS AND
NECESSARY CERTIFICATES / SUPPORTING DOCUMENTS
FOR SUBMITTING AN APPLICATION FOR A SCHOLARSHIP
1. INFORMATION FOR FAMILY AND FAMILY STATUS OF THE APPLICANT

FAMILY MEANS:

CERTIFICATES

1. Cohabiting parents and their children who live under the

(will be requested during the next stage of the process)

same roof

1. A copy of the applicant’s ID

2. Father unmarried, widowed, divorced and his children who

2. A copy of the applicant’s Birth Certiﬁcate

live under the same roof

3. Marriage certiﬁcate of the applicant (if applicable)

3. Mother unmarried, widowed, divorced and her children

4. Certiﬁcate of Military status/Certiﬁcate of exemption or

who live under the same roof

suspension from military responsibilities

4. Applicant, whose parents are both dead or missing or

5. Copies of Birth certiﬁcates for all the children of the family

abounded by parents

that have been mentioned in the application

5. Married applicant whose spouse and their children live

6. Copies of the ID’s or passports of all the members of the

under the same roof

family as these have been speciﬁed in the application.

6. Applicant unmarried, widowed, divorced and his/her

7. Hellenic Bank account details of the applicant (IBAN) which

children who live under the same roof

will be used for the scholarship’s purposes

Noted that in cases (2), (3) and (6), when the father or mother
or applicant has a new marriage and the current spouse with
their children live under the same roof are considered in the
meaning of family.

DEPENDENT MEMBERS ARE:
The unmarried legal children, children born out of wedlock
and the legally adopted children who meet the below age
requirements:
• Up to the age of eighteen
• Up to the age of nineteen, when attending a
secondary school
• Up to the age of twenty-one, if they are doing their military
service
• Regardless of age if they are students, under the interpretation of the relevant Law, who receive student sponsorship
• Regardless of age, persons that permanently cannot take
care of themselves

2. APPLICANT’S FINANCIAL STATUS

(A) ANNUAL PER CAPITA INCOME

CERTIFICATES

• The scoring for the ﬁnancial status of the applicant takes

(will be requested during the next stage of the process)

into consideration the annual gross income per capita of
his/her family. Speciﬁcally, the annual gross income per

FOR APPLICANTS CONSIDERED AS DEPENDENT (2018)

capita which was acquired by the family within year 2018 is

1. Tax certiﬁcates for the ﬁnancial year 2018 for both

divided according to the numbers of the members of the

applicant’s parents (Inland Revenue Department- Ministry of

family and which might derive from the following sources:

Finance)

• Income from employment or self-employment

2. Certiﬁcate of Annual Social Insurance Earnings for 2018 for

• Any type of income derives from a retirement plan and/or

both applicant’s parents (Department of Social Insurance or

fund and/or business plans, internally and abroad

the Citizens centres).

• Rent

3. For the applicant’s siblings (declared dependent) that are

• Income from interest and dividends

23 years old and over (for women) and 25 years old and over

• Governmental sponsorships/subsidies

(for men), who are students and work at the same time will

• Any public beneﬁts provided by the government and are

need to provide tax certiﬁcates as well as insurance certiﬁ-

under public beneﬁts and Service Laws.

cates earnings for 2018

• Governmental beneﬁts

4. Certiﬁcates that prove the applicant and his/her siblings

• Alimony that is being received based on the provisions of

were students for the year 2018.

Parents and Children relationships and the Legislation of

5. Military Service Certiﬁcates

Matrimonial Property regime.

for the year 2018 for the applicant’s siblings declared

• Any other sponsorships, allowances and sources of income

soldiers.

from Cyprus Government or abroad

6. Certiﬁcates for any allowances or sponsorships from the
appropriate ministries.

Annual income per capita (in Euro)

Points Allocation

7. In the case of any of the applicant's parent is unem-

0-2000

60

ployed, a copy of the certiﬁcate as a registered unemployed

2001-4000

50

or a certiﬁcate of prove that the parent(s) is unable to work.

4001-6000

40

6001-8000
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FOR MARRIED APPLICANTS (DURING YEAR 2018)

8001-10000

20

1. Tax certiﬁcates of the applicant and his/her spouse for the
ﬁnancial year 2018 (Inland Revenue Department- Ministry of

(B) IN CASE OF PARENT UNEMPLOYMENT

Finance)

• In case of unemployment (until the submission date of the

2. Certiﬁcate of Annual Social Insurance Earnings for year

application) of any of the parents extra 5 points will be

2018 of the applicant and his/her spouse from the Depart-

allocated during the evaluation of the application. If both

ment of Social Insurance or the Citizens centres.

parents are unemployed, extra 10 points will be allocated.

3. APPLICANT’S ACADEMIC PERFORMANCE RELATED INFORMATION
(A) POINTS FOR ACADEMIC PERFORMANCE

CERTIFICATES

These are based on the ﬁnal grade of applicant’s high school

(will be requested during the next stage of the process)

or technical school/certiﬁcate/apolytirion. For private schools
which do not provide an apolytirion with a ﬁnal grade, a

1. Copies of all the appropriate certificates for every athletic or

certiﬁcate/diploma with the ﬁnal grade will be requested.

academic distinction or participation

School Grades

Points Allocated

2. High school or technical school/certificate/apolytirion with the

17,5 - 20 / 87,5 - 100

60

final grade. For private schools who do not provide an apolytirion

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

10

with final grade, a certificate that states the final grade will be

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

40

needed.

(B) IN CASE THE BELOW ACADEMIC/PERFORMANCE RELATED DISTINCTIONS APPLY, EXTRA 5 POIN
TS WILL BE AWARDED FOR EACH OF THE FOLLOWING
CATEGORIES:
• Participations or Distinctions in last year's Mediterranean,
European and International Sports Games.
• Participations in a distinguished national sports team during
the last year.
• Participations or Distinctions in the World / Pan European
Olympics during the last year.
• Entries or Distinctions in International or Pan-European
Music or Art Competitions during the last year.

4. ADDITIONAL INFORMATION

CERTIFICATES

The points for the applicant’s social status are as follow:

STATUS
In case the applicant is an orphan from both parents

POINTS
ALLOCATED

(will be requested during the next stage of the
process)

or is/was under the Director of Social Welfare Services
NOT APPLICABLE FOR MARRIED APPLICANTS

80

In case the applicant is an orphan from one parent
NOT APPLICABLE FOR MARRIED APPLICANTS
In case that the applicant is an orphan from one parent but

1. Death certiﬁcates of parent(s)
2. Oﬃcial certiﬁcate from the ministry of Social Welfare

40

Services proving that the applicant is/was under the

the other parent is remarried, the applicant will not receive

legal care of the director of the Social Welfare Services.

any points related to these criteria

3. Μulti-membered family card

In case the applicant comes from an Enclaved Family

10

In case the applicant comes from a Μulti-membered
family / Family with three children

an Aﬀairs committee for an Enclaved Family
5

In case the applicant comes from a single-parent family
15

parents, he/she doesn’t get the points because separated

dness, deaf, quadriplegic, paraplegic, serious moving

divorce is issued

problem/disability related to blindness, deaf, quadriplegic,
paraplegic, serious moving disability.

6. Oﬃcial medical certiﬁcate that proves the applicant
has a serious health problem or disability (blin

spouses are still considered parts of the family until a

In case the applicant suﬀers from a serious health

5. Certiﬁcate for Single-parenting from the Citizen’s
centre

with no marriage or certiﬁcate of civil partnership
In case the applicant comes from a family with separated

4. Certiﬁcate from the Health, Labour and Humanitari-

disability).
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