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Tο πρώτο και το μόνο αξιολογημένο-πιστοποιημένο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας που προσφέρεται στην Κύπρο. 
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ): 

 ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΠΟΛΙΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
(ή  ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ): 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:  

ΕΤΟΣ / ΕΞΑΜΗΝΟ:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» 

Να επισυνάψετε όλες τις απαραίτητες βεβαιώσεις και μια ή περισσότερες συστατικές επιστολές. 

2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ 

Σημειώστε  όπου ισχύει 

Συμμετοχή σε προγράμματα ή / και δραστηριότητες κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα.  

Διευκρινίστε: 

 

Διοργάνωση εκδηλώσεων ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα.  

Διευκρινίστε: 

 

Συνεργασία ή/και συμμετοχή σε εκδηλώσεις Ιερών Μητροπόλεων και Ναών, Εξωτερικών Οργανώσεων 
και Φιλανθρωπικών Σωματείων κοινωνικού, ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα. 

 

Διευκρινίστε: 

 

Αναφέρετε οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και στοιχεία που θεωρείτε ότι μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της 
αίτησής σας. 
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3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση είναι αληθείς και ακριβείς.  

2. Σε περίπτωση που μου προσφερθεί υποτροφία δηλώνω ότι αποδέχομαι τους σχετικούς Κανονισμούς Υποτροφιών της 

Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου. 

3. Με την παρούσα δήλωση, παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου, όπως τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που με αφορούν και δηλώνονται από εμένα τον ίδιο/την ιδία τηρούνται σε αρχείο και τυγχάνουν 

αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας, κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Προστασία του Ατόμου) Νόμου (Ν. 138(Ι)/2001), όπως ισχύει, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας της Θεολογικής Σχολής 

Εκκλησίας Κύπρου. 

4. Έχω ενημερωθεί ότι τα σχετικά αρχεία θα τηρούνται από τη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου σύμφωνα με τις αρχές 

του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων («GDPR»/«ΓΚΠΔ») και ότι αποδέκτες και διαχειριστές των 

δεδομένων θα είναι το αρμόδιο προσωπικό της Σχολής. 

5. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα 

υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) 

Νόμου, Ν. 138(Ι)/2001. Έχω πληροφορηθεί ότι έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των 

άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 138(Ι)/2001, για τα οποία μπορώ να απευθυνθώ στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. 

6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας/αντίρρησής μου, σχετικά με την περαιτέρω διατήρηση ή/και σχετικά με τη 

διεξαγωγή της επικοινωνίας με ορισμένο μέσο, έχω το δικαίωμα να την γνωστοποιήσω γραπτώς στην αρμόδια 

Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας της Σχολής. 

7. Αντιλαμβάνομαι και αποδέχομαι ότι η αίτησή μου για υποτροφία δε δεσμεύει τη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου 

με οποιονδήποτε τρόπο όσον αφορά την αποδοχή της ή μη. 

 

Ημερομηνία: ......./......../........... 
....................................................... 

Υπογραφή αιτήτριας/ή 

 
 

 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 

Αύξων Αριθμός Αίτησης: Ημερομηνία Παραλαβής: ......./......../........... 

Παραλήφθηκε από (ονοματεπώνυμο): 

Υπογραφή Λειτουργού Γραφείου Εισδοχής Φοιτητών       ........................................................ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ......./......../........... 

Η αίτηση εγκρίνεται:        ΟΧΙ        ΝΑΙ  

Αιτιολόγηση:  

....................................................... 

Υπογραφή Προέδρου Επιτροπής Υποτροφιών 

....................................................... 

Υπογραφή Γραμματέα Επιτροπής Υποτροφιών 
 


