ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣH (Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Κοινωνικά Κριτήρια)
ή για υπαγωγή σε ειδική κατηγορία.
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ……. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ ……………………………………..
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:
8ΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
Παρακαλώ να με εντάξετε στην αντίστοιχη ειδική περίπτωση, για την οποία υποβάλλω τα απαραίτητα
δικαιολογητικά ( κυκλώνω την ανάλογη ειδική περίπτωση ) :
I) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
II) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
III) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α. Γι΄ αυτούς που έχουν αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου,
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή πολυτεχνείο ή ΤΕΙ ή στις Ανώτατες
Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Α.Σ.Κ.Τ. ή στην ΑΣΠΑΙΤΕ καθώς και στις ΑΣΤΕ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.
Β. . Γι΄ αυτούς που είναι ορφανοί από τον έναν ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με
ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα.
Γ. . Γι΄ αυτούς που έχουν γονείς ή τέκνα ή αδέλφια ή συζύγους, που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή
νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή
ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε
αναπηρία άνω του 67%.
Δ. Γι΄ αυτούς που είναι τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α΄).
Ε. Γι αυτούς που είναι πολύδυμα τέκνα, εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή
των ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος (δεν συμπληρώνεται από αυτούς που
διεκδικούν φέτος το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση).
Αν η αίτηση αφορά την υπαγωγή σε ειδική κατηγορία : « Υποψήφιοι εκκλησιαστικών Λυκείων» ή « Έλληνες
πολίτες μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης», ο υποψήφιος υπογραμμίζει την ειδική κατηγορία, για την
οποία προσκομίζει και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Ο/Η αιτών/αιτούσα
(ημερομηνία και υπογραφή)

* Αν η αίτηση υποβάλλεται από κάποιο εξουσιοδοτημένο άτομο, συμπληρώνονται τα στοιχεία του
υποψηφίου και συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη επικυρωμένη εξουσιοδότηση.

