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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 : ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ για τθν υπαγωγι των υποψθφίων ςτισ ειδικζσ περιπτϊςεισ
Α. ΓΕΝΙΚΕ ΕΡΩΣΗΕΙ
Ερ. Α1: Ποιοι εξαιροφνται τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ κωδικοφ αςφαλείασ ι υπαγωγισ ςτισ ειδικζσ περιπτϊςεισ;
Απ. Α1: Εξαιροφνται i) όςοι μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ δεν ςυμμετζχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, αλλά κα αποκτιςουν το
απολυτιριό τουσ ενδοςχολικά (για οποιοδιποτε λόγο) και ii) οι υποψιφιοι για το 5% των κζςεων (υποψιφιοι με ςοβαρζσ πακιςεισ), που
ζχουν επιλζξει να μθ ςυμμετζχουν ςε πανελλαδικζσ εξετάςεισ, για τουσ οποίουσ θ διαδικαςία υποβολισ μθχανογραφικοφ υπολογίηεται για
τισ αρχζσ Σεπτεμβρίου.
Ερ. Α2: Πόςεσ ειδικζσ περιπτϊςεισ μπορεί να επιλζξει ο υποψιφιοσ;
Απ. Α2: Ο υποψιφιοσ μπορεί να επιλζξει μόνο μία από τισ τρεισ περιπτϊςεισ (πολυτζκνων, τριτζκνων, κοινωνικϊν κριτθρίων). Ο
ενδιαφερόμενοσ, προκειμζνου να αποφαςίςει τι κα επιλζξει, μπορεί ενδεικτικά να λάβει υπόψθ του τον αρικμό των επιπλζον κζςεων ανά
περίπτωςθ για κάκε Σχολι που δόκθκαν πζρυςι και τισ αντίςτοιχεσ βάςεισ που διαμορφϊκθκαν πζρυςι (www.minedu.gov.gr)(Βλ. επίςθσ
και ςχετικι Ερ. Δ1 ςτθ ςυνζχεια).
Ερ. Α3: Ζνασ υποψιφιοσ μπορεί και πότε να αλλάξει τθν ειδικι του περίπτωςθ, αν υπάγεται ςε περιςςότερεσ από μία ειδικζσ περιπτϊςεισ;
Απ. Α3: Στθν οριςκείςα προκεςμία, 15-4-2013 ωσ 26-4-2013, ο υποψιφιοσ κατόπιν αίτθςισ του μπορεί να αλλάξει ειδικι περίπτωςθ με τθν
προςκόμιςθ των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν. Εάν μετά τθ λιξθ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν προκφψει λόγοσ ζνταξθσ
υποψθφίων ςε κάποια από τισ άλλεσ ειδικζσ περιπτϊςεισ, τότε θ ςχετικι τροποποιθτικι αίτθςθ μπορεί να υποβλθκεί μζχρι και τθ λιξθ
προκεςμίασ υποβολισ του μθχανογραφικοφ δελτίου. Επίςθσ, μετά τθν ανακοίνωςθ του αρικμοφ ειςακτζων, ο υποψιφιοσ που τυχόν ανικει
ςε δφο ειδικζσ περιπτϊςεισ, αν το επικυμεί, κα μπορζςει να ενταχκεί ςε άλλθ ειδικι περίπτωςθ, προςκομίηοντασ τα αντίςτοιχα
δικαιολογθτικά.
Ερ. Α4.: Αν κακυςτερεί θ ζκδοςθ των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν για τθν ζνταξθ του υποψθφίου ςτισ ειδικζσ περιπτϊςεισ, πϊσ κα λογίηεται
εμπρόκεςμοσ;
Απ. Α4: Στθν περίπτωςθ αυτι, ςτθν προκεςμία που ζχει οριςτεί ο υποψιφιοσ υποβάλει μαηί με τθν αίτθςι του υπεφκυνθ διλωςθ, όπου
αναφζρει το λόγο τθσ μθ ςυνυποβολισ των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν, τα οποία, όμωσ, οφείλει να προςκομίςει μόλισ παραλάβει. Η ςχετικι
αίτθςθ πρωτοκολλείται ςτο ςχολείο και παραμζνει ςε εκκρεμότθτα μζχρι τθν υποβολι όλων των δικαιολογθτικϊν, οπότε κα μπορζςει να
γίνει και θ θλεκτρονικι κατθγοριοποίθςθ του υποψθφίου ςε ειδικι περίπτωςθ. Σε κάκε περίπτωςθ θ θλεκτρονικι κατθγοριοποίθςθ κα
πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι και τθ λιξθ προκεςμίασ υποβολισ του μθχανογραφικοφ δελτίου.
Ερ. Α5: Μπορεί ςτα ςχολεία να κεωρθκεί το γνιςιο τθσ υπογραφισ ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ;
Απ. Α5: Εφόςον το πρόςωπο που ςυμπλθρϊνει τθν υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφει ενϊπιον του Διευκυντι Σχολείου και παρουςιάηει
πιςτοποιθτικό ταυτοπροςωπίασ (π.χ, αςτυνομικι ταυτότθτα, άδεια οδιγθςθσ), είναι δυνατι θ κεϊρθςθ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ για το
γνιςιο τθσ υπογραφισ από το Διευκυντι.
Β. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΣΕΚΝΑ ΑΤΣΩΝ
Ερ. Β1: Χωρίσ πιςτοποιθτικό ΑΠΕ είναι δυνατι θ ζνταξθ ςτθν ειδικι περίπτωςθ των πολυτζκνων;
Απ. Β1: Πχι, το πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ Συνομοςπονδίασ Ρολυτζκνων Ελλάδοσ (ΑΣΡΕ) είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να ενταχκεί
κάποιοσ ςτθν αντίςτοιχθ ειδικι περίπτωςθ, μαηί με το πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.(Βλ. και ςχετικι ερϊτθςθ Γ3 παρακάτω)
Γ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
Ερ. Γ1: Υπάρχει θλικιακό όριο ςτουσ τρίτεκνουσ;
Απ. Γ1: Πχι, δεν υπάρχει θλικιακι διάκριςθ για τα τρίτεκνα τζκνα και τα αδζρφια τουσ.
Ερ. Γ2: Η οικογενειακι κατάςταςθ παίηει ρόλο ςτουσ τρίτεκνουσ;
Απ. Γ2: Πχι, θ ζνταξθ ςτθν κατθγορία των τριτζκνων είναι ανεξάρτθτθ τθσ οικογενειακισ κατάςταςθσ των τζκνων και των αδερφϊν τουσ
(π.χ. άγαμα ι ζγγαμα)
Ερ. Γ3: Ποιοι άλλοι μποροφν να ενταχκοφν ςτθν ειδικι περίπτωςθ των τριτζκνων;
Απ. Γ3: Κατόπιν τθσ με αρικμ. 332/2012 γνωμοδότθςθσ του Νομικοφ Συμβοφλου ΥΡΑΙΘΡΑ, τόςο οι Ζλλθνεσ πολίτεσ όςο και οι αλλοδαποί
(που πλθροφν τουσ όρουσ του άρκρου 5 του ν. 3454/2006), οι ζχοντεσ βάςει του πιςτοποιθτικοφ οικογενειακισ τουσ κατάςταςθσ άνω των
τριϊν ηϊντα τζκνα, αλλά δεν διακζτουν πιςτοποιθτικό τθσ Α.Σ.Ρ.Ε. για διάφορουσ λόγουσ (π.χ. υπζρβαςθ του θλικιακοφ ορίου του πρϊτου
τζκνου τουσ), και δεν αποδεικνφουν ζτςι τθν πολυτεκνικι τουσ ιδιότθτα, υπάγονται ςτθν ειδικι κατθγορία των τριτζκνων υποψθφίων
πανελλαδικϊν εξετάςεων. Συνεπϊσ, ςτισ προαναφερκείςεσ περιπτϊςεισ οι υποψιφιοι υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται
ςτθν ειδικι περίπτωςθ των τριτζκνων, κατά τισ οδθγίεσ του κεφαλαίου Β3 ii) τθσ εγκυκλίου (πιςτοποιθτικό/ά οικογενειακισ κατάςταςθσ,
εκδοκζν εντόσ εξαμινου πριν τθν υποβολι του μθχανογραφικοφ δελτίου και τθ ςχετικά τροποποιθμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ για τον αρικμό
και το ονοματεπϊνυμο των ηϊντων τζκνων-Υπόδειγμα 2α ΡΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΧΩΙΣ ΑΣΡΕ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΕΚΝΟΥΣ).
Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ
Ερ. Δ1: Παίηει ρόλο ςε ποια υποπερίπτωςθ των κοινωνικϊν κριτθρίων υπάγεται ο υποψιφιοσ για τθν επιτυχία του ςε κάποια Σχολι;
Απ. Δ1: Πχι, οι κζςεισ κοινωνικϊν κριτθρίων είναι ενιαίεσ για όλεσ τισ υποπεριπτϊςεισ (π.χ. ςπουδάηων/ουςα αδερφόσ/ι, ορφανόσ/ι,
πολφδυμα τζκνα, κζματα υγείασ ςυγγενϊν κλπ). Ζτςι, αν κάποιοσ υποψιφιοσ εμπίπτει ςε δφο υποπεριπτϊςεισ των κοινωνικϊν κριτθρίων,
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επιλζγει μόνο μία, με τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά, γνωρίηοντασ ότι όλοι οι υποψιφιοι των κοινωνικϊν κριτθρίων διεκδικοφν ςυνολικά τισ
ίδιεσ κζςεισ των κοινωνικϊν κριτθρίων. (Βλ. επίςθσ και ςχετικι Ερ. Α2 παραπάνω.)
- ΑΔΕΛΦΟ/ΑΔΕΛΦΗ ΕΝΕΡΓΟ/Η ΦΟΙΣΗΣΗ/ΣΡΙΑ
Ερ. Δ2: Υποψιφιοσ με αδελφό/ι ενεργό φοιτθτι κα περάςει/φοιτιςει οπωςδιποτε ςε ςχολι τθσ πόλθσ όπου φοιτά ο/θ αδελφόσ/ι;
Απ. Δ2: Πχι, οπωςδιποτε. Αυτό εξαρτάται από τθ βακμολογία του και τθ βάςθ μορίων, όπωσ κα ζχει διαμορφωκεί για τθν περίπτωςι του.
Το bonus είναι ότι μπορεί να διεκδικιςει ζναν επιπλζον αρικμό κζςεων ανεξάρτθτα του τόπου που φοιτά ο αδερφόσ/ι, ςε όςεσ ςχολζσ ι
τμιματα δθλϊςει ςτο μθχανογραφικό του.
Ερ. Δ3: Ροιοσ είναι ο ενεργόσ φοιτθτισ;
Απ. Δ3: Ιςχφει ο τφποσ ν+2 ζτθ, όπου ν ο αρικμόσ ετϊν που απαιτοφνται για τθ λιψθ του τίτλου ςπουδϊν, ςφμφωνα με το ενδεικτικό
πρόγραμμα ςπουδϊν. Από τισ Ρανεπιςτθμιακζσ Σχολζσ ζχει ηθτθκεί να αναφζρεται ρθτϊσ ςτο ςχετικό πιςτοποιθτικό ότι πρόκειται για
ενεργό φοιτθτι του πρϊτου κφκλου ςπουδϊν. Φοιτθτισ με αναςτολι φοίτθςθσ δε κεωρείται ενεργόσ φοιτθτισ.
Ερ. Δ4: Ροιεσ χολζσ εξαιροφνται ςτθν περίπτωςθ ςπουδαηόντων αδελφϊν;
Απ. Δ4: Οι υποψιφιοι δεν μποροφν να καταταχκοφν ςτθν ειδικι περίπτωςθ με αδελφό/ι φοιτθτι, όταν ο αδερφόσ/ι ςπουδάηει ςε
Στρατιωτικζσ Σχολζσ, Αςτυνομικζσ Σχολζσ, Σχολζσ των Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ, Ρανεπιςτιμιο Κφπρου, Ελλθνικό Ανοικτό
Ρανεπιςτιμιο (ΕΑΡ), Σχολζσ Εξωτερικοφ.
-ΟΡΦΑΝΟΙ
Ερ. Δ5: Υπάρχει θλικιακό όριο για τουσ ορφανοφσ;
Απ. Δ5:Πχι, δεν υπάρχει θλικιακό όριο για τουσ ορφανοφσ.
Ερ. Δ6: Η οικογενειακι κατάςταςθ παίηει ρόλο ςτουσ ορφανοφσ;
Απ. Δ6: Πχι, θ ζνταξθ ςτθ ςχετικι ειδικι περίπτωςθ είναι ανεξάρτθτθ τθσ οικογενειακισ κατάςταςθσ του ορφανοφ (π.χ. άγαμοσ ι ζγγαμοσ)
- ΛΟΓΟΙ ΤΓΕΙΑ ΤΓΓΕΝΩΝ
Ερ. Δ7: Ποιοι υπάγονται ςτθν ειδικι περίπτωςθ των κοινωνικϊν κριτθρίων γ;
Απ. Δ7: Υπάγονται όςοι υποψιφιοι ζχουν γονείσ ι τζκνα ι αδζλφια ι ςυηφγουσ που είναι τυφλοί ι κωφάλαλοι ι νεφροπακείσ που
υποβάλλονται ςε αιμοκάκαρςθ ι πάςχουν από μυικι δυςτροφία Duchenne ι ανικουν ςτθν κατθγορία ατόμων ειδικϊν επειδι ζχουν
κινθτικά προβλιματα οφειλόμενα ςε αναπθρία ΑΝΩ του 67%. Ωσ εκ τοφτου ΔΕΝ ςυμπεριλαμβάνεται θ αναπθρία με ποςοςτό ακριβϊσ
67%, αλλά οφτε και οποιαδιποτε άλλθ αναπθρία πζραν των προαναφερόμενων, εκτόσ αν θ αςκζνεια ζχει οδθγιςει τον πακόντα ςε
κινθτικά προβλιματα. Αν λοιπόν απορρζουν κινθτικά προβλιματα, τότε απαιτείται ςυμπλθρωματικά Ιατρικι γνωμάτευςθ από Δθμόςιο
Νοςοκομείο, με υπογραφι και ςφραγίδα Διευκυντοφ είτε Κλινικισ ΕΣΥ ι Εργαςτθρίου ι Ρανεπιςτθμιακοφ Τμιματοσ αντίςτοιχα, που κα
βεβαιϊνει ότι θ ςυγκεκριμζνθ αναπθρία που πιςτοποιείται από τθν Τγειονομικι Επιτροπι προκαλεί ι ςυνδζεται με ςοβαρά κινθτικά
προβλιματα.
Ερ. Δ8: Ποια πιςτοποιθτικά Τγειονομικϊν Επιτροπϊν κεωροφνται ότι είναι ςε ιςχφ;
Απ.Δ8: α) Πλεσ οι γνωματεφςεισ που ζχουν χορθγιςει ποςοςτό αναπθρίασ για τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί πριν τθν
1-9-2011 από τισ Α/κμιεσ και Β/κμιεσ Υγειονομικζσ Επιτροπζσ των νομαρχιϊν, τθσ περιφζρειασ ι των Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ
κεωροφνται ότι είναι ςε ιςχφ και μποροφν να χρθςιμοποιοφνται εφόςον λιγουν οποτεδιποτε μζςα ςτο ζτοσ 2013 και μετά, β) Πλεσ οι
γνωματεφςεισ που ζχουν χορθγιςει ποςοςτό αναπθρίασ για τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, από τα ΚΕΡΑ εφόςον λιγουν οποτεδιποτε μζςα
ςτο ζτοσ 2013 και μετά, γ) Πλεσ οι γνωματεφςεισ που ζχουν χορθγιςει ποςοςτό αναπθρίασ για τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, από τισ ΑΣΥΕ,
ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, Ανωτάτθ Υγειονομικι Επιτροπι τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, τισ Επιτροπζσ Απαλλαγϊν και τισ τριμελείσ εξ ιατρϊν επιτροπζσ
κεωροφνται ότι είναι ςε ιςχφ και μποροφν να χρθςιμοποιοφνται εφόςον λιγουν οποτεδιποτε μζςα ςτο ζτοσ 2013 και μετά.
Ερ. Δ9: Οι υποψιφιοι με ποιουσ νεφροπακείσ ςυγγενείσ υπάγονται ςτθν ειδικι περίπτωςθ;
Απ. Δ9: Υπάγονται οι υποψιφιοι με γονείσ τζκνα, αδζρφια ι ςυηφγουσ νεφροπακείσ που υποβάλλονται ςτθν αιμοκάκαρςθ. Δεν
περιλαμβάνεται θ περίπτωςθ νεφροπακϊν που ζχουν κάνει μεταμόςχευςθ, οφτε αυτοί που υποβάλλονται ςε περιτοναϊκι κάκαρςθ.
Ερ. Δ10: Για τουσ τυφλοφσ παίηει ρόλο το ποςοςτό αναπθρίασ;
Απ. Δ10: Η περίπτωςθ αφορά τουσ τυφλοφσ, ωσ τζτοιουσ κεωρϊντασ αυτοφσ με ποςοςτό αναπθρίασ άνω του 80%.
Ερ. Δ11: Οι ζχοντεσ ςυγγενι κωφό υπάγονται ςε ειδικι περίπτωςθ;
Απ. Δ11: Ναι, οι υποψιφιοι με γονείσ τζκνα, αδζρφια ι ςυηφγουσ κωφοφσ, με ολική απώλεια ακοής, εντάςςονται ςτθν ειδικι
υποπερίπτωςθ των κωφαλάλων.
- ΠΟΛΤΔΤΜΑ ΣΕΚΝΑ
Ερ. Δ12: Τα δίδυμα τζκνα είναι πολφδυμα τζκνα;
Απ. Δ12: Ναι, θ περίπτωςθ των διδφμων τζκνων, εφόςον ςυμμετζχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΓΕΛ, ΕΡΑΛ, υπάγεται ςτθν
ευρφτερθ περίπτωςθ των πολφδυμων τζκνων και μάλιςτα ανικουν ςε αυτιν κατεξοχιν, αφοφ τα τρίδυμα ι τετράδυμα κ.λπ τζκνα μποροφν
να επιλζξουν είτε αυτι τθν ειδικι περίπτωςθ είτε τθν ειδικι περίπτωςθ των τρίτεκνων ι πολφτεκνων αντίςτοιχα.
Ερ. Δ13: Τα δίδυμα τζκνα κα περάςουν/φοιτιςουν οπωςδιποτε ςε Σχολζσ τθσ ίδιασ περιοχισ;
Απ. Δ13: Πχι, οπωςδιποτε. Αυτό εξαρτάται από τισ προτιμιςεισ τουσ και πρωτίςτωσ από τισ βακμολογίεσ τουσ και τισ βάςεισ μορίων όπωσ
κα ζχουν διαμορφωκεί ςτισ περιπτϊςεισ τουσ. Ωσ υπαγόμενοι ςτισ ειδικζσ περιπτϊςεισ διεκδικοφν ζνα ποςοςτό κζςεων παραπάνω ςε όςεσ
ςχολζσ ι τμιματα δθλϊςει ςτο μθχανογραφικό τουσ, ανεξάρτθτα, όμωσ, ο ζνασ από τον άλλο.
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