ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
STUDIES AND STUDENT WELFARE SERVICE

∆ικαιούχοι φοιτητές για το Πακέτο Στοχευµένων
Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας
Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας ανακοινώνει τους δικαιούχους των αιτήσεων
για το Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας. Η κατανοµή των δικαιούχων έγινε
από το Υπουργείο Παιδείας, για όλα τα πανεπιστήµια της Κύπρου.
1. Κάλυψη αναγκών στέγασης:
∆ικαιούχοι είναι οι φοιτητές που, µε βάση τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί, συγκέντρωσαν
17 µόρια (συµπεριλαµβανοµένων των µορίων απόστασης) και άνω.
Ο κάθε δικαιούχος φοιτητής, για να λάβει το ποσό των €2.100 (€175 το µήνα) θα πρέπει να
προσκοµίσει:
(α) το ενοικιαστήριο συµβόλαιο του διαµερίσµατος/ δωµατίου που ενοικιάζει για την ακαδηµαϊκή
χρονιά 2009 -2010 (µε τελευταία ηµεροµηνία έναρξης του συµβολαίου την 31η Οκτωβρίου 2009)
και
(β) αποδείξεις πληρωµής ενοικίου ή/ και λογαριασµού ρεύµατος ή νερού ή τηλεφώνου, για την
περίοδο Σεπτεµβρίου - ∆εκεµβρίου 2009, στις οποίες θα φαίνεται το όνοµα του δικαιούχου
φοιτητή.
Εάν, µε βάση το ενοικιαστήριο συµβόλαιο που θα προσκοµίσει ο δικαιούχος φοιτητής, το ενοίκιο
που πληρώνει είναι λιγότερο από €2.100 (για ολόκληρη την ακαδηµαϊκή χρονιά 2009-2010), τότε
το Πανεπιστήµιο θα του καταβάλλει το ποσό που πληρώνει.
2. Κάλυψη αναγκών σίτισης:
∆ικαιούχοι είναι οι φοιτητές που, µε βάση τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί, συγκέντρωσαν
16 µόρια και άνω. Το Πανεπιστήµιο θα καταβάλει στους δικαιούχους φοιτητές το ποσό των €1,092
που αντιστοιχεί στην κάλυψη των αναγκών σίτισης τους για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010. Το
ποσό θα δοθεί σε δόσεις.
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3. Κάλυψη αναγκών αγοράς πανεπιστηµιακών βιβλίων και εργαστηριακού εξοπλισµού:
∆ικαιούχοι φοιτητές είναι όσοι, µε βάση τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί, συγκέντρωσαν 16
µόρια και άνω.

Το Πανεπιστήµιο Frederick, θα καταβάλει το ποσό των €500 στους δικαιούχους φοιτητές,
νοουµένου ότι θα προσκοµίσουν απόδειξη ή/και τιµολόγιο πληρωµής για αγορά πανεπιστηµιακών
βιβλίων ή/ και εργαστηριακού εξοπλισµού στην/ στο οποία/ ο θα περιλαµβάνονται τα πιο κάτω
στοιχεία:
•

Όνοµα και αριθµός ταυτότητας αγοραστή

•

Ηµεροµηνία αγοράς

•

Χαρακτηριστικά προϊόντος (τίτλος βιβλίου και όνοµα συγγραφέα)

•

Όνοµα και υπογραφή εκδότη του τιµολογίου ή/και της απόδειξης πληρωµής

•

Λογότυπο της εταιρείας

Για την όσο το δυνατό καλύτερη εφαρµογή του µέτρου γίνονται δεκτές συναλλαγές οι
οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί από την 1η Ιουλίου 2009 µέχρι και την 31η Ιουλίου 2010.

Σηµειώνεται ότι τα βιβλία πρέπει να περιλαµβάνονται στα προτεινόµενα συγγράµµατα που
αναφέρονται στο διάγραµµα του µαθήµατος (course outline) που δίνει ο καθηγητής στο µάθηµα
του, για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 (Χειµερινό εξάµηνο 2009 και Εαρινό Εξάµηνο 2010).
Νοείται ότι καλύπτεται αποκλειστικά και µόνον η αγορά πανεπιστηµιακών βιβλίων ή/και
εργαστηριακού εξοπλισµού που σχετίζονται µε τα µαθήµατα, όχι γραφική ύλη ή άλλα είδη
βιβλιοπωλείου.
Σε περίπτωση που τα τιµολόγια ή/ και οι αποδείξεις πληρωµής που θα προσκοµιστούν
υπερβαίνουν το ποσό των €500 η επιχορήγηση θα καλύπτει µόνο το ποσό της Υπουργικής
Απόφασης, δηλαδή €500. Σε περίπτωση που η αγορά έχει µικρότερο κόστος από το ποσό της
Υπουργικής Απόφασης, τότε στην επιταγή θα αναγράφεται το ακριβές ποσό της αγοράς.
4. Κάλυψη αναγκών αγοράς/ αναβάθµισης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή:
∆ικαιούχοι φοιτητές είναι όσοι, µε βάση τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί, συγκέντρωσαν 17
µόρια και άνω και βρίσκονται στο πρώτο έτος σπουδών.
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Το Πανεπιστήµιο Frederick, θα καταβάλει στους δικαιούχους φοιτητές το ποσό των €500
νοουµένου ότι οι φοιτητές που θα επωφεληθούν από το συγκεκριµένο µέτρο:
(α) Θα προσκοµίσουν απόδειξη ή/και τιµολόγιο πληρωµής για αγορά Η/Υ στην/ στο οποία/ ο θα
περιλαµβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία:
•

Όνοµα και αριθµός ταυτότητας αγοραστή

•

Ηµεροµηνία αγοράς

•

Χαρακτηριστικά προϊόντος (Κατασκευαστής, Μοντέλο/ Ονοµασία προϊόντος)

•

Όνοµα και υπογραφή εκδότη του τιµολογίου ή/και της απόδειξης πληρωµής

•

Λογότυπο της εταιρείας

•

Περίοδος εγγύησης
ή

(β) Θα προσκοµίσουν απόδειξη ή/και τιµολόγιο πληρωµής για αναβάθµιση του Η/Υ η οποία, µεταξύ
άλλων, µπορεί να περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
•

Αύξηση µνήµης

•

Αγορά εξοπλισµού (π.χ. εκτυπωτής, σαρωτής, memory stick, ηχεία, ψηφιακή φωτογραφική
µηχανή, κτλ)

•

Αγορά προγράµµατος προστασίας κατά των ιών (antivirus)

•

Κάρτα γραφικών

Σηµειώνεται πως στην περίπτωση της αναβάθµισης του Η/Υ, ο κάθε δικαιούχος φοιτητής έχει τη
δυνατότητα αγοράς των πιο πάνω προϊόντων από πέραν του ενός προµηθευτή ώστε, εάν το επιθυµεί,
να επιτύχει την πιο συµφέρουσα αγορά.
Για την όσο το δυνατό καλύτερη εφαρµογή του µέτρου γίνονται δεκτές συναλλαγές οι οποίες
έχουν πραγµατοποιηθεί από την 1η Ιουλίου 2009 µέχρι και την 31η Ιουλίου 2010.
Σε περίπτωση που τα τιµολόγια ή/και οι αποδείξεις πληρωµής που θα προσκοµιστούν υπερβαίνουν το
ποσό των €500 η επιχορήγηση θα καλύπτει µόνο το ποσό της Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή €500.
Σε περίπτωση που η αγορά έχει µικρότερο κόστος από το ποσό της Υπουργικής Απόφασης, τότε στην
επιταγή θα αναγράφεται το ακριβές ποσό της αγοράς.
Παρακαλούνται όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές να συγκεντρώσουν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αναφέρονται πιο πάνω. Το Γραφείο στο οποίο θα παραδώσουν τα έγγραφα
καθώς και η ηµεροµηνία έναρξης της καταβολής των χρηµατικών ποσών προς τους
δικαιούχους φοιτητές θα ανακοινωθούν σύντοµα.
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