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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022 – 2023     E1  

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ EΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

Παρακαλώ όπως με εντάξετε στη Μαθητική Πρόνοια του Παγκυπρίου Γυμνασίου για παροχή δωρεάν 
Κουπονιών  Σίτισης.   

Στοιχεία μαθητή/τριας 

Επώνυμο: ............................................................                  ΄Ονομα: .................................................... 

Τάξη: .................................................................... Γενικός Βαθμός Τελευταίου ΄Έτους: ........ 

Ημερομηνία Γέννησης: ........................................ Τόπος Γέννησης: ..................................... 

Τηλέφωνο Κατοικίας: .......................................... Κινητό Τηλέφωνο: ................................... 

Διεύθυνση Κατοικίας: ........................................................................................      Ταχ. Τομέας: .......... 

Στοιχεία πατέρα 

Ονοματεπώνυμο: ..........................................   Ημερ. Γέννησης: ......................  Κινητό Τηλ.: ................ 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: .......................... Αρ. Δελτίου Εγγραφής/*ARC (Αλλοδαποί):.................... 

Αρ. Δελτίου Εγγραφής/*ARC (Πολίτες Ε.Ε.): .................................... 

Εργασία/Ασχολία: ................................................                  Τόπος Γέννησης: ..................................... 

΄Ονομα Εργοδότη: ................................................................  Τηλέφωνο Εργοδότη: ............................. 

Διεύθυνση Εργοδότη: .........................................................................     Μηνιαίος Μισθός: ................... 

  ή Εβδομαδιαίος Μισθός: ……………. 

Στοιχεία μητέρας 

Ονοματεπώνυμο: ...........................................   Ημερ. Γέννησης: ...................  Κινητό Τηλ.: .................. 

Εργασία/Ασχολία: ................................................                  Τόπος Γέννησης: ..................................... 

΄Ονομα Εργοδότη: ................................................................  Τηλέφωνο Εργοδότη: ............................. 

Διεύθυνση Εργοδότη: .........................................................................     Μηνιαίος Μισθός: ................... 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: .......................... Αρ. Δελτίου Εγγραφής/*ARC (Αλλοδαποί):.................... 

Αρ. Δελτίου Εγγραφής/*ARC (Πολίτες Ε.Ε.): .................................... 

*ARC: Πολίτες Κρατών-Μελών Ε.Ε. ή Πολίτες Τρίτων Χωρών που έχουν εγγραφεί ΝΟΜΙΜΑ στην Κύπρο 

Στοιχεία οικογένειας 

 
1. Συμπληρώστε τα στοιχεία για τα αδέλφια σας: 
    Ονόματα αδελφών Ηλικία Ασχολία/Εργασία/Σχολείο 

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

............................... .............. ......…................... 

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

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

2. Έχετε ιδιόκτητη κατοικία;                      Ναι                                Όχι 

Αν όχι, ενοικιάζετε κατοικία;                  Ναι                                Όχι 

3. Εκτός από τους γονείς και τα αδέλφια σας, κατοικούν και άλλοι μαζί σας στο ίδιο σπίτι;    
    Αν ναι, γράψετε   τη συγγένεια ή τη σχέση που έχουν μαζί σας. 

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

........................................................................................................................................................... 
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4. Η οικογένειά σας αντιμετωπίζει οικονομικές ή άλλου είδους δυσκολίες;             Ναι               Όχι 

    Αν ναι, παρακαλώ να περιγράψετε τις δυσκολίες αυτές: 

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

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

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

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

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

5. Αν  ένας από τους γονείς σας είναι ξανά παντρεμένος, παρακαλούμε να το αναφέρετε. 

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

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Σημειώστε με √ ότι ισχύει 

Α)   Λήπτης Δημόσιου Βοηθήματος  

Β)   Χαμηλά Αμειβόμενος 

Γ)   Άνεργος/Άπορος 

4.1 Κύπρος 

4.1.1.   Δημόσιο Πανεπιστήμιο 

4.1.2.   Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης 

4.1.3.   Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο 

4.1.4.   Ιδιωτική Σχολή/Κολλέγιο 

4.2   Εξωτερικό 

5.   Οικογένεια με ανεπαρκές εισόδημα λόγω άλλων αναγκών  

ΟΜΑΔΕΣ 

Παρακαλώ όπως δηλώσετε με √ στην 

ομάδα που ανήκετε: 

1.   Πολύτεκνος 

2.   Μονογονιός 

3.   Συνταξιούχος 

4.   Οικογένεια με φοιτητές 

 

 

 

 

 

⃰  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ/ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ    
   Ποσό (μηνιαίο): 

1. Δημόσιο βοήθημα/Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (΄Εναρξη: ..............) €   .................. 

2. Σύνταξη ....................................................................................................... €   .................. 

    (πχ χηρείας, γήρατος, κοινωνική κ.ά.)  €   .................. 

3. Επίδομα ....................................................................................................... €   .................. 

    (πχ μονογονιού, πολυτέκνων, ορφάνιας κ.ά.) 

4. Eλάχιστο εγγυημένο εισόδημα                                                                                  €   .................. 

 

                      ΣΥΝΟΛΟ:      €   ................... 

 

ΕΞΟΔΑ 
 
Ενοίκιο κατοικίας ή διαμερίσματος   €   .................. 

Παιδοκομικός Σταθμός   €   .................. 

 

⃰   ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Στις περιπτώσεις του πίνακα  (Επιπρόσθετα Έσοδα/Βοηθήματα) παρακαλώ όπως 
δηλώσετε αναλυτικά όλα τα ποσά που λαμβάνετε ως μαθητής/τρια και ως οικογένεια. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
Δηλώνουμε ότι δεν φέρουμε ένσταση για τη διενέργεια έρευνας, από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, 
για την εξακρίβωση της αλήθειας των πιο πάνω δηλωθέντων στοιχείων. 
 
Υπογραφή πατέρα Υπογραφή μητέρας Υπογραφή μαθητή 
 
.................................... ........................................ .................................... 
 
Σημείωση:   
Οι  πληροφορίες  που  καταχωρήσατε  είναι  εμπιστευτικές  και για  χρήση  μόνο  από  την Επιτροπή 
Μαθητικής Πρόνοιας του Σχολείου.    Αν το έντυπο δεν είναι συμπληρωμένο σε  όλες τις ερωτήσεις,   ή αν 
διαπιστωθεί ότι περιέχει ανακριβείς ή ψευδείς πληροφορίες, η αίτηση σας θα απορρίπτεται και ο μαθητής/ η 
μαθήτρια δεν θα εντάσσεται στη Μαθητική Πρόνοια. 
 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ / ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (Σημειώστε √ σε ότι σας αναλογεί) 

1 Τελευταίο  μηνιαίο εισόδημα για όλα τα μέλη  της οικογένειας που εργάζονται  

2 Βεβαίωση λήψης Δημόσιου Βοηθήματος (ΕΕΕ) η οποία εκδίδεται από τις Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας (να επισυνάπτεται απόκομμα του τελευταίου  ποσού λήψης) 

 

3 Αντίγραφο της ταυτότητας των μελών της οικογένειας του μαθητή.  

4 Βεβαιώσεις φοίτησης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος από Δημόδια ή Ιδιωτικά 
Πανεπιστήμια/Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης/Ιδιωτικές Σχολές ή Κολλέγιο για τα μέλη 
της οικογένειας τα οποία σπουδάζουν, όπου θα πρέπει να αναφέρεται το έτος εισδοχής. 

 

5 Βεβαίωση Σύνταξης  

6 Βεβαίωση Επιδόματος  

7 Βεβαίωση εγγραφής στο Γραφείο Εργασίας ή Κάρτα ανεργίας  

8 Ενοικιαστήριο Έγγραφο  

 
Σημείωση:  
Οι μαθητές /τριες που κατά την Σχολική χρονιά 2022 – 2023 θα φοιτούν στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου  και έχουν προσκομίσει το δικαιολογητικό με αριθμό (3)  δεν είναι απαραίτητο να το φέρουν εκτός 
αν έχει αλλάξει κάποιο δεδομένο. Νέα αίτηση όμως πρέπει να συμπληρωθεί από όλους/όλες για το νέο 
σχολικό έτος 2022-2023. 
 
Όλες οι αιτήσεις να δοθούν στον καθηγητή Υ.Τ. το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 09/9/2022. 
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Αιτήσεις χωρίς την προσκόμιση των πιο πάνω 
απαραίτητων δικαιολογητικών δεν θα γίνονται δεκτές.  
 
 
 
Λευκωσία, 01 Ιουνίου 2022                           ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  


