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Υ. Κ. Ε. 144(β) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΥΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑ 

ΤΑ 18 ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ 
 

(για αιτήσεις φοιτητών β’ εξαμήνου και εντεύθεν) 

 __________________________ 

  

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ: 

1.  Όνομα: ............................................. Επίθετο: ………................................... 

2.  Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/ Εγγρ. Αλλοδαπού (ARC): …………………………. 

3.  Ημερ. Γέννησης: ........................................................................................... 

4.  Σημερινή διεύθυνση: .................................................................................... 

………………………………………………………Ταχ.Κωδ.: ......................... 

5. Άγαμος/η   Έγγαμος/η:  Διαζευγμένος/η:  Χήρος/α:  

6.  Τηλέφωνο επικοινωνίας: ............................................................................... 

7. Ηλ. Ταχυδρομείο: …………………………..…………………………………….. 

8.  Απασχόληση: ............................................................................................. 

 

Β. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ: 

Ι. Κάλυψη διδάκτρων φοίτησης σε πρόγραμμα επαγγελματικής 

κατάρτισης/ εκπαίδευσης:  

ΙΙ.    Κάλυψη διδάκτρων σπουδών σε αναγνωρισμένα ανώτερα ή ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο και το εξωτερικό:  

III. Αγορά βιβλίων ή/και άλλων ειδών που είναι απαραίτητα για τη 

φοίτηση σε κρατικά ιδρύματα ανώτερης/ ανώτατης εκπαίδευσης της 

Κύπρου και της Ελλάδας:  

 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 

1. Οι φοιτητές που επωφελούνται από το Σχέδιο έχουν υποχρέωση να 

ενημερώνουν αμέσως τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για 

οποιαδήποτε διαφοροποίηση της κατάστασης φοίτησης τους και για 

τυχόν υποτροφία που δυνατόν να λαμβάνουν, από οποιοδήποτε φορέα, 

για σκοπούς κάλυψης διδάκτρων.  
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2. Η προσκόμιση των αποδείξεων αποτελεί υποχρέωση του 

επωφελούμενου από  το εν λόγω Σχέδιο  και αποτελεί προϋπόθεση για 

την περαιτέρω συνέχιση της οικονομικής βοήθειας.  

 

3. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, δυνατόν να ζητηθεί η επιστροφή του καταβληθέντος 

ποσού. 

 

Δ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   

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

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

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

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

 

Ε. Ενημέρωση που γίνεται με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και Νόμος 125(Ι)/2018, ως 

εκάστοτε τροποποιούνται ή/και αντικαθίστανται] 

 

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση και αφορούν εσάς ή /και αφορούν 

άλλα μέλη της οικογένειας σας και δηλώνονται από σας θα τηρούνται σε αρχείο, 

για διάστημα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί κρατικών αρχείων και θα 

τυγχάνουν επεξεργασίας από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Η 

επεξεργασία τους προστατεύεται από τη νομοθεσία για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφ’ εξής 

Νομοθεσία για την προστασία δεδομένων). 

 

Η επεξεργασία θα διενεργείται για σκοπούς εξέτασης της αίτησης και 

εφαρμογής των προνοιών του εγκεκριμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο 

Σχεδίου ενίσχυσης πρώην παιδιών υπό φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας μετά τα 18 τους χρόνια για σκοπούς αποκατάστασης 
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τους. Για την εξέταση της αίτησης σας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, 

δύνανται να ζητήσουν επιπλέον στοιχεία από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες / 

Φορείς / Πρόσωπα που αφορούν εσάς ή / και αφορούν άλλα μέλη του 

οικογενειακού περιβάλλοντος σας για εξακρίβωση των στοιχείων στην αίτηση 

σας. Ως εκ τούτου, κάποια από τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται 

στα αρχεία που τηρούν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, δύνανται να 

κοινολογηθούν σε αυτούς και ειδικά στις  εμπλεκόμενες κυβερνητικές 

υπηρεσίες, Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης/ εκπαίδευσης και ιδρύματα 

ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου και του εξωτερικού σύμφωνα 

με το εκάστοτε σε ισχύ Σχέδιο ή/ και σε άλλες υπηρεσίες εάν διαπιστωθεί και 

κριθεί απαραίτητο να ενεργοποιηθούν διατάξεις νομοθεσιών που 

υποχρεώνουν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

 

Επίσης, πληροφορείστε ότι, μεταξύ άλλων, έχετε το δικαίωμα υποβολής 

αιτήματος στο Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για πρόσβαση 

ή διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας 

αφορούν ή περιορισμό της επεξεργασίας που σας αφορά ή δικαίωμα αντίταξης 

στην επεξεργασία. Σε περίπτωση αντίταξης στην επεξεργασία δεν θα μπορεί 

να εξεταστεί η αίτηση σας. ‘Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία 

στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα 

δικαιώματα σας, σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας, 

περιγράφονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.  

 

  
Ονοματεπώνυμο: ...................................................................................... 

 

Υπογραφή:  .............................................................................................. 

 

 

Ημερ.: …………………………… 

 

 

 

 

Κκ/ 

11.11.006.004.001/ΥΚΕ144(β) 


