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Τόπος και ημερομηνία υποβολής της αίτησης:………………………………………………………… 
                                                                                                                                   Ο ΑΙΤΩΝ/ Η ΑΙΤΟΥΣΑ 

Συνημμένα υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά 
                                    (στην πίσω σελίδα)  

 
 



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης για την 
πιστοποίηση της ευρυτανικής καταγωγής, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό 
 

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας υποψηφίου υποτρόφου 
 

3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου  
 

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογίας  εισοδήματος του περασμένου  
έτους για το προσωπικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα του  
ιδίου (αν υπάρχει)  και των γονέων ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούνται σε  
υποβολή φορολογικής δήλωσης. 

5. Αντίγραφο δήλωσης ΕΝΦΙΑ προηγουμένου έτους από την οποία προκύπτει  
η ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με τον κανονισμό και το παράρτημα 2 

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
α) Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών  
β) Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος έχει εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα  
μαθήματα των δύο προηγουμένων εξαμήνων. 
γ) Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της οικείας σχολής 

7. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με τον κανονισμό  

8. Πιστοποιητικά ή τίτλοι σπουδών ξένων γλωσσών 

9. Πιστοποιητικά αναπηρίας ή σοβαρών προβλημάτων υγείας ( του ιδίου  
ή μελών της οικογένειας)  

10. Αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας του/της υποψηφίου,  
εφόσον σπουδάζει σε διαφορετική πόλη από τον τόπο κατοικίας του/της.  

11. Βεβαίωση από την οικεία σχολή για αδέρφια που σπουδάζουν 
12. Αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας του αδελφού ης, εφόσον  

αυτός/ή σπουδάζει σε διαφορετική πόλη  από τον αδελφό/ή 
Σημ. Τα τετράγωνα θα συμπληρωθούν από τη γραμματεία του Ιδρύματος κατά την παραλαβή της αίτησης. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:  
1. Συμφωνώ και αποδέχομαι το δικαίωμα του Δ.Σ και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος να 

προβαίνει για τις ανάγκες της αξιολόγησης σε κάθε νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
που υποβάλλονται, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας καθώς και τη δημοσίευση των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.  

2. Η υποβολή της αίτησης αποτελεί και εξουσιοδότηση του Ιδρύματος να επαληθεύει τα παραπάνω 

στοιχεία μέσω επικοινωνίας με τις υπηρεσίες που τα εξέδωσαν.  

3. Δεν είμαι κάτοχος άλλης υποτροφίας  η βραβείου   

4. Ο αριθμός των μαθημάτων που έπρεπε να παρακολουθήσω κατά τα δύο προηγούμενα εξάμηνα 

είναι : ………………………(ολογράφως) και έχω εξεταστεί με επιτυχία στα μαθήματα αυτά. 

5. Έχω/δεν έχω αδέρφια που σπουδάζουν ……….(Ναι ή όχι) 

6. Δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. 

7. Έλαβα γνώση του κανονισμού του υποτροφιών του Ιδρύματος ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού.  

8. α) Όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής και στα έγγραφα που τη 

συνοδεύουν είναι αληθή και πλήρη. 

β) Γνωρίζω ότι σε περίπτωση που μου χορηγηθεί η υποτροφία χωρίς να τη δικαιούμαι λόγω 

κατάθεσης αναληθών στοιχείων υποχρεούμαι να επιστρέψω το ποσό στο ακέραιο. 

                                                      ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ…………………………………………………… 

                                                                                                                                       Ο ΔΗΛΩΝ/ Η ΔΗΛΟΥΣΑ 
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