
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΤΕΚΝΑ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΕΩΡΓΩΝ , ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΑΛΙΕΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΦΜ(1)   ΑΔΤ(2)  

               (3) 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
 

 

ΟΝΟΜΑ(4)  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ(38)  

Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΟΔΟΣ(5)  

  ΑΡΙΘΜΟΣ(6)  ΤΚ(7)  

 ΝΟΜΟΣ(8)  

 ΔΗΜΟΣ ή (9) 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 

 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ(10) 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

 

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ(11)  ΦΑΞ 
(12) 

 

 e-mail 
   (13) 

 ΚΙΝΗΤΟ
(14) 

 

 
2. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ 
ΑΦΜ(15)   ΑΔΤ(16)  

ΕΠΩΝΥΜΟ(17)  

ΟΝΟΜΑ(18)  

 
3. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΑΦΜ(19)   ΑΔΤ(20)  

ΕΠΩΝΥΜΟ(21)  

ΟΝΟΜΑ(22)  

 
 
 
 



4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ (23) 

ΦΟΙΤΑΤΕ ΑΕΙ ή ΤΕΙ  

ΣΧΟΛΗ(24)  

ΤΜΗΜΑ(25) 
 

Η ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΦΟΙΤΑΤΕ ΕΙΝΑΙ (26) 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ; 
ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

 
ΕΙΣΤΕ ΠΡΩΤΟΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ (27) 

ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΥΣ 10 
ΠΡΩΤΟΥΣ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

 

ΥΠΟΧΡΕΟΥ  ΥΠΟΧΡΕΟΥ  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ(28) 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ (29) 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΖΥΓΟΥ  

ΑΤΟΜΙΚΟ(30) 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

 ΑΤΟΜΙΚΟ (31) 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΝ  (32) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΣ 

 
ΕΧΕΤΕ ΓΟΝΕΑ ή ΑΝΥΠΑΝΤΡΑ (33) 
ΑΔΕΛΦΙΑ  ΑΝΑΠΗΡΑ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
67%) ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

 

ΕΙΣΤΕ ΑΝΑΠΗΡΟΣ (ΠΑΝΩ(34)  
ΑΠΟ 67%); ΝΑΙ ή ΟΧΙ  

 
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ (35) 
ΠΑΛΙΝΟΣΤΗΣΑΝΤΕΣ ΠΟΝΤΙΟΙ;  
ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (36)  
ΣΤΟΝ ΟΓΑ ;  ΝΑΙ  

 

ΤΡΑΠΕΖΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ(37)    
ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ    

IBAN (38) 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ                            

 
5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
Δηλώνω υπεύθυνα, σύμφωνα με το Ν. 1599/86 ότι: 
• Όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι αληθή 
• Αποδέχομαι τη διασταύρωση των στοιχείων, που δηλώνονται, από το πληροφοριακό σύστημα ΤΑXIS,  τα συστήματα των 

ασφαλιστικών οργανισμών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των δημόσιων υπηρεσιών. 
• Δεσμεύομαι να αποστείλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά ταχυδρομικά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δνση 

Εκπαιδευσης, Αθήνα, Αχαρνών 2, Τ.Κ.   101 76, προκειμένου να αξιολογηθώ και υπαχθώ στους υπότροφους του προγράμματος, 
αφού γίνουν οι τελικοί έλεχγοι:   

-Την αίτηση συμμετοχής  υπογεγραμμένη. 
-Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (φωτοτυπία δύο όψεων)  
-Εκκαθαριστικό Φορολογίας Εισοδήματος έτους 2008 των γονέων μου και το δικό μου. 
-Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας, όπου φαίνεται ο αριθμός λογαριασμού 
 και το ΙΒΑΝ, στον οποίο θα κατατεθεί το ποσό της υποτροφίας. 
-Πιστοποιητικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο οποίο φοιτώ για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου μου, στο οποίο θα 
 αναγράφεται το έτος φοίτησης, η βαθμολογία εισαγωγής και η σειρά εισαγωγής για τους πρωτοετείς 
 φοιτητές ή η αναλυτική βαθμολογία όλων των προηγούμενων ετών για τους λοιπούς φοιτητές. 
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο στις περιπτώσεις πολυτέκνων θα συνοδεύεται και από 
 πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων. 
-Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή για Παλινοστήσαντες Ποντίους ομογενείς. 
-Πιστοποιητικό ασφαλισμένου στον ΟΓΑ.  
-Όταν δηλώνω αναπηρία δική μου, ή αναπηρία γονέα, ή αδελφών, θα πρέπει να υποβάλλω και  αντίστοιχο 
 αποδεικτικό αναπηρίας για τον κάθε δηλούμενο ανάπηρο. 

• Σε περίπτωση έγκρισης το ποσό της υποτροφίας να κατατεθεί στον δηλούμενο λογαριασμό μου. 

Ο/Η Αιτών/ούσα 
 

…../……/2008 
 

  

Ημερομηνία Υπογραφή Ονοματεπώνυμο 
 



 
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

 Αίτηση Συμμετοχής στο παρόν πρόγραμμα υποτροφιών υποβάλλουν οι φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ των οποίων οι 
γονείς είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς μόνο για τις σπουδές που 
αφορούν στο πρώτο πτυχίο. Κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς θεωρούνται 
όσοι στο εκκαθαριστικό της εφορίας έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα από Γεωργικές Επιχειρήσεις 
τουλάχιστον 50% του συνολικού Δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος. Τα Αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά 
δεν συμπεριλαμβάνονται στο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. 
Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία. 
- Το πεδίο 1 είναι ο Αριθμός του Φορολογικού σας Μητρώου(του φοιτητή που υποβάλλει την αίτηση), το πεδίο 
15 του πατέρα σας και το πεδίο 19 της μητέρας σας 
  (τα Ατομικά στοιχεία πατέρα, μάνας και το οικογενειακό εισόδημα αφορούν την οικογένεια στην οποία είστε 
  προστατευόμενο μέλος). 
- Τα πεδία 3,4  θα γραφούν από την ταυτότητα σας.  
- Στο πεδίο 38 θα γραφεί το όνομα του φυσικού σας πατέρα. 
- Τα πεδία 5 έως 10 αφορούν τη διεύθυνσή κατοικίας σας και τα πεδία 11 έως 14 είναι τα στοιχεία επικοινωνίας. 
- Τα πεδία 17,18 θα γραφούν από την ταυτότητα του πατέρα σας και τα πεδία 21,22 της μητέρας σας. 
- Στα πεδία 23,24,25 θα γραφεί το πλήρες όνομα του επιστημονικού ιδρύματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, της σχολής και του 
τμήματος στο οποίο φοιτάτε. 
- Στο πεδίο 26 θα γραφεί ΝΑΙ αν το κύριο γνωστικό αντικείμενο της σχολής στην οποία φοιτάτε  είναι σχετικό 
με τη γεωργία , διαφορετικά θα γραφεί ΟΧΙ. 
- Στο πεδίο 27 θα γραφεί ΝΑΙ αν είστε πρωτοετής φοιτητής και η σειρά εισαγωγής σας στη σχολή είναι μέσα 
στους 10 πρώτους, διαφορετικά θα γραφεί ΟΧΙ. 
- Στο πεδίο 28 θα γραφεί από το εκκαθαριστικό της εφορίας των γονέων σας, το συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα  
με τα αντίστοιχα ποσά από τη στήλη του υπόχρεου(πατέρα) και της συζύγου(μητέρας) 
- Αντίστοιχα στο πεδίο 29 θα γραφεί το συνολικό οικογενειακό εισόδημα από Γεωργικές Επιχειρήσεις με τα 
αντίστοιχα ποσά από τη στήλη του υπόχρεου(πατέρα) και της συζύγου(μητέρας). 
- Στα πεδία 30 και 31 θα γραφεί αντίστοιχα από το δικό σας εκκαθαριστικό το Δηλωθέν Εισόδημα και το 
εισόδημα από Γεωργικές Επιχειρήσεις αν έχετε. 
- Στο πεδίο 32 θα γραφεί ο συνολικός αριθμός των παιδιών των γονέων σας. 
- Στο πεδίο 33 θα γραφεί ΝΑΙ αν υπάρχει ανάπηρος γονέας ή ανάπηρος ανύπαντρος αδελφός ή ανάπηρη  
ανύπαντρη αδελφή με αναπηρία μεγαλύτερη του 67%. 
- Στο πεδίο 34 θα γραφεί ΝΑΙ αν είστε ο ίδιος ανάπηρος  με αναπηρία μεγαλύτερη του 67%. 
- Στο πεδίο 35 θα γραφεί ΝΑΙ αν οι γονείς σας είναι παλινοστήσαντες Πόντιοι. 
- Στο πεδίο 36 θα γραφεί ΝΑΙ η υποβολή πιστοποιητικού ασφαλισμένου στον ΟΓΑ. 
- Στο πεδίο 37 θα γραφεί το όνομα της τράπεζας και του υποκαταστήματος στην οποία έχετε λογαριασμό σας  
 (Προσοχή το ονοματεπώνυμο και το  πατρώνυμο που φαίνονται στο βιβλιάριο θα πρέπει να είναι ίδια με αυτά  
 της   ταυτότητας σας). 
- Στο πεδίο 38 θα γραφεί το IBAN του λογαριασμού σας με τα 27 ψηφία. 
Αν δεν υπάρχουν εν ζωή και οι δύο γονείς, το ‘’κατά κύριο επάγγελμα αγρότης’’ θα ισχύσει για τον δικαιούχο της 
υποτροφίας σύμφωνα με την οικογενειακή του κατάσταση και το εκκαθαριστικό της εφορίας. 
 
 


