
ΑΙΤΗΣΗ	ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ	2016-2017	

«ΚΑΙΤΗ	ΔΑΣΥΛΛΑ–ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ»	

Α.	Προσωπικά	στοιχεία	υποψηφίου	 

Ονοµατεπώνυµο:___________________________________________________________________ 

Ηµεροµηνία γέννησης: ______________________________________________________________ 

Τόπος γέννησης:___________________________________________________________________ 

Υπηκοότητα:______________________________________________________________________ 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:_____________________________________________________________ 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:_____________________________________________________________ 

Διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθµός, Τ.Κ., περιοχή) _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Ονοµατεπώνυµο πατέρα: ____________________________________________________________ 

Επάγγελµα πατέρα: _________________________________________________________________ 

Ονοµατεπώνυµο µητέρας: ___________________________________________________________ 

Επάγγελµα µητέρας: ____________________________________________________  

Αδέλφια (ηλικία):  α) _______________  

    β) _______________ 

    γ) _______________ 

    δ) _______________ 

    ε) _______________  

Β.	Ακαδημαϊκά	προσόντα	υποψηφίου	 

Λύκειο αποφοίτησης: _______________________________________________________________ 

Τµήµα, Σχολή, Πανεπιστήµιο εισαγωγής: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Βαθµολογία εισαγωγής στη Σχολή: ____________________________________________________  

Γ.	Συμπληρωματικά	Στοιχεία	 

Συνολικό οικογενειακό εισόδηµα (έτους 2016): ___________________________________________  



Παρατηρήσεις του υποψηφίου (παρακαλούµε συµπληρώστε κατά την κρίση σας κάθε στοιχείο της 

οικογενειακής/προσωπικής σας κατάστασης προς στήριξη της υποψηφιότητας σας): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Δ.	Δικαιολογητικά	 

1. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας  

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης  

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

4. Εκκαθαριστικό οικονοµικού έτους υποβολής της αίτησης  

5. Απολυτήριο Λυκείου  

6. Βεβαίωση εγγραφής σε σχολή  

7. Πιστοποιητικό βαθµολογίας πανελληνίων εξετάσεων  

8. Συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη (µε θεώρηση γνησίου υπογραφής) η Υπεύθυνη Δήλωση 

που ακολουθεί.  

Ε.	Ειδικοί	όροι	 

1. Αιτήσεις µε ελλιπή ή άκυρα δικαιολογητικά δε γίνονται δεκτές.  

2. Προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 31/10/2015 (τελευταία ηµέρα αποστολής 

που αποδεικνύεται µε τη σφραγίδα ταχυδροµείου).  

3. Η αποστολή των θεωρηµένων δικαιολογητικών γίνεται µόνο µέσω ταχυδροµείου µε 

συστηµένη επιστολή (Terra Αστικά Ακίνητα ΑΕ, Λεωφ. Μάκρης 10, 68100 Αλεξ/πολη).  

4. Το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποφασίζει κατά την ελεύθερη και αναιτιολόγητη 

κρίση του την παροχή ή όχι υποτροφίας λαµβάνοντας υπ’ όψιν την αξιολόγηση των 

συµβούλων, αφού εξετάσει και όλες τις παραµέτρους επί του συνόλου των υποψηφίων. Το 

Διοικητικό Συµβούλιο δεν είναι υποχρεωµένο να αιτιολογεί την απόφασή του είτε για την 

απόρριψη είτε για την αποδοχή της αίτησης.  

  



Υπεύθυνη	Δήλωση 

Δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις νόµιµες συνέπειες ότι:  

1. Είµαι κάτοχος του υπ’ αριθ. __________________ Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε την 

____/____/_______ από _______________________________________  

2. Όλα τα στοιχεία της υποβληθείσας αίτησης είναι αληθή.  

3. Δεν έχω επιλεγεί για χορήγηση άλλης υποτροφίας ή οικονοµικής ενίσχυσης από άλλο φορέα.  

Ενηµερώθηκα από την εταιρεία Terra Αστικά Ακίνητα Α.Ε. ότι:  

• τα προσωπικά µου δεδοµένα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση καθώς και στα συνηµµένα 

δικαιολογητικά, θα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από την εταιρεία προκειµένου να 

εξετασθεί η δυνατότητα χορήγησης σε εµένα υποτροφίας για την οποία υπέβαλα την άνω 

αίτηση,  

• τα δεδοµένα µου αυτά θα γνωστοποιηθούν στους συµβούλους αξιολόγησης του Διοικητικού 

Συµβουλίου της εταιρείας,  

• το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποφασίζει κατά την ελεύθερη και αναιτιολόγητη 

κρίση του την παροχή ή όχι υποτροφίας λαµβάνοντας υπ’ όψιν την αξιολόγηση των 

συµβούλων, αφού εξετάσει και όλες τις παραµέτρους επί του συνόλου των υποψηφίων. Το 

Διοικητικό Συµβούλιο διατηρεί το δικαίωµα, να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, ακόµη και αν 

αυτή πληροί όλες τις προϋποθέσεις. Το Διοικητικό Συµβούλιο δεν είναι υποχρεωµένο να 

αιτιολογεί την απόφασή του είτε για την απόρριψη είτε για την αποδοχή της αίτησης, και  

• σε περίπτωση που επιλεγώ θα ενηµερωθώ ταχυδροµικά και ηλεκτρονικά µέσα από την 

ιστοσελίδα www.dasylla.gr, στην οποία και συναινώ να δηµοσιευθεί το όνοµα και η 

φωτογραφία µου ως του/της υποψηφίου που έλαβε την υποτροφία.  

Αλεξανδρούπολη, ____/_____/2016 

Ο Αιτών & Δηλών / Η Αιτούσα & Δηλούσα  

 

 

(Υπογραφή & Θεώρηση)  


