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 ΑΙΣΗΗ  ΓΙΑ  ΤΠΑΓΩΓΗ  Ε ΕΙΔΙΚΗ  ΠΕΡΙΠΣΩH  (Πολφτεκνοι, Τρίτεκνοι, Κοινωνικά Κριτιρια)  

ι για υπαγωγι ςε ειδικι κατθγορία. 

ΠΡΟ  ΣΟΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ  …….   ΓΕΛ/ΕΠΑΛ …………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ:  

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: 

ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ: 

8ΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ: 

 Παρακαλϊ να με εντάξετε ςτθν  αντίςτοιχθ ειδικι περίπτωςθ, για τθν οποία υποβάλλω τα απαραίτθτα  

δικαιολογθτικά ( κυκλϊνω τθν ανάλογθ ειδικι περίπτωςθ ) : 

I) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟ  

II) ΣΡΙΣΕΚΝΟ 

III) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

Α.   Γιϋ αυτοφσ που ζχουν αδελφό ι αδελφι, ενεργό φοιτθτι του πρϊτου κφκλου ςπουδϊν, όπωσ 

ορίηεται ςτο άρκρο 2 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Αϋ), εφόςον δεν είναι ιδθ κάτοχοσ πτυχίου, 

μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου, που φοιτά ςε πανεπιςτιμιο ι πολυτεχνείο ι ΤΕΙ ι ςτισ Ανϊτατεσ 

Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ ι ςτθν Α.Σ.Κ.Τ. ι ςτθν ΑΣΠΑΙΤΕ κακϊσ και ςτισ ΑΣΤΕ του Υπουργείου 

Πολιτιςμοφ και Τουριςμοφ, διαφορετικισ πόλθσ τθσ μόνιμθσ κατοικίασ των γονζων τουσ. 

Β. . Γιϋ αυτοφσ  που είναι ορφανοί από τον ζναν ι και από τουσ δφο γονείσ ι τζκνα άγαμθσ μθτζρασ με 

ζνα ι δφο μθ αναγνωριςκζντα τζκνα.  

Γ. . Γιϋ αυτοφσ που ζχουν γονείσ ι τζκνα ι αδζλφια ι ςυηφγουσ, που είναι τυφλοί ι κωφάλαλοι ι 

νεφροπακείσ, που υποβάλλονται ςε αιμοκάκαρςθ, ι πάςχουν από μυϊκι δυςτροφία Duchenne ι 

ανικουν ςτθν κατθγορία ατόμων ειδικϊν αναγκϊν επειδι ζχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα ςε 

αναπθρία άνω του 67%. 

Δ.  Γιϋ αυτοφσ που είναι τζκνα των κυμάτων τθσ τρομοκρατίασ, που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Αϋ). 

Ε.  Γι αυτοφσ που είναι πολφδυμα τζκνα, εφόςον ςυμμετζχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΓΕΛ ι 

των ΕΠΑΛ για ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ το ίδιο ζτοσ (δεν ςυμπλθρϊνεται από αυτοφσ που 

διεκδικοφν φζτοσ το 10% των κζςεων χωρίσ νζα εξζταςθ). 

Αν θ αίτθςθ αφορά τθν υπαγωγι ςε ειδικι κατθγορία : « Υποψιφιοι εκκλθςιαςτικϊν Λυκείων»  ι « Έλλθνεσ 

πολίτεσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ τθσ Θράκθσ», ο υποψιφιοσ υπογραμμίηει τθν ειδικι κατθγορία, για τθν 

οποία προςκομίηει και τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά. 

            Ο/Η αιτϊν/αιτοφςα 

      (ημερομηνία και υπογραφή) 

 

 

 

 * Αν η αίτηςη υποβάλλεται από κάποιο εξουςιοδοτημζνο άτομο, ςυμπληρϊνονται τα ςτοιχεία του 

υποψηφίου και ςυνυποβάλλεται και η πρωτότυπη επικυρωμζνη εξουςιοδότηςη. 


