
 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΝΔΡΕΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

 
ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 

 

Γενικές Πληροφορίες: 
 
 

n Το ΚΕ.ΠΑ.Κ.Υ. Ανδρέα Σοφοκλέους θα δίνει κάθε χρόνο, και σε συνεργασία 
με το Γραφείο Ευημερίας, βοήθημα σπουδών σε Λεμεσιανούς φοιτητές για το 
πρώτο πτυχίο. 

n Κύριο κριτήριο για την χορήγηση του βοηθήματος σπουδών είναι οι              
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του αιτητή/αιτήτριας.  

n Το βοήθημα θα κατανέμεται ως εξής: 500 ευρώ στην αρχή και τα υπόλοιπα  
θα μοιράζονται στους επόμενους έξι μήνες της διάρκειας σπουδών. 

n Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να γίνονται στο ειδικό  
έντυπο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2009. 

n Η τελική απόφαση θα παρθεί από μια επιτροπή του Ιδρύματος κατόπιν         
εξέτασης, τόσο της  αίτησης όσο και προσωπικής συνέντευξης με τους           
ενδιαφερόμενους και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Νοεμβρίου 2009. 

n Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα πρέπει να  στέλνουν τακτικά αναφορά για  
τα αποτελέσματα των εξετάσεων τους. Σε περίπτωση ακαδημαϊκής                    
αποτυχίας  θα εξεταστεί το ενδεχόμενο διακοπής του βοηθήματος. 

Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου ΙΙΙ 155, PROTEAS 

HOUSE, 6 όροφος, 3026 Λεμεσός, 
Κύπρος 

Τηλ:25 849000 

 Fax: 25-849100  

info@sofocleousfoundation.org 

 www.sofocleousfοundation.org   
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΜΕΡΟΣ Α   

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ   

Όνοματεπώνυμο  αιτητή     

Αριθμός Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας   Ημερ. Γέννησης   

Διεύθυνση Κατοικίας:     

 

Ταχ. Κώδικας  Πόλη/Χωριό  

Τηλ. Επικοινωνίας /  Κινητό Τηλέφωνο  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( e mail )   

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

I. Μέση Εκπαίδευση 

Λύκειο/Τεχνική Σχολή/Εσπερινό Γυμνάσιο Από    Μέχρι   Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου 

    

    

II. Πιστοποιητικά επιτυχίας σε Ξένες Γλώσσες  

Ξένη Γλώσσα  Επίπεδο  Πιστοποιητικό Επιτυχίας  Βαθμός  

    

    

    

    

    

III. Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε Μεσογειακούς, Πανευρωπαϊκούς ή σε Διεθνείς Αθλητικούς Αγώνες κατά τη διάρκεια    
της Β ’  και Γ’  τάξης Λυκείου     

 

 

 

IV. Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε Παγκόσμιες Ολυμπιάδες ( Φ υσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Πληροφορικής,                   
Λογιστικής, Βιολογίας )  ή σε Βαλκανιάδες κατά τη διάρκεια της Β ’  και Γ ’  τάξης Λυκείου  
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