ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ
(΄Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α΄ 118)
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α΄118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 θαηαξγνχληαη νη
πάζεο θχζεσο κεηεγγξαθέο θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ απφ Παλεπηζηήκην ζε Παλεπηζηήκην θαη απφ ΣΔΙ ζε ΣΔΙ.
Με ηηο ίδηεο δηαηάμεηο, ξπζκίδεηαη ε εηζαγσγή ππνςεθίσλ ζηηο ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ησλ ΣΔΙ,
ησλ Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ, ηεο Αλψηαηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΙ.ΣΔ) θαη
ησλ Αλψηεξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. Πέπαν ηνπ αξηζκνχ πνπ θαζνξίδεηαη
σο αξηζκφο εηζαθηέσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, γηα φζνπο έρνπλ απνιπηήξην Γεληθνχ ε Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή έρνπλ
ζπκκεηάζρεη ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ησλ Γεληθψλ ή Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, θαζνξίδεηαη θαη ξεσωπιζηόρ αξηζκφο ζέζεσλ
εηζαθηέσλ γηα φζνπο αλήθνπλ ζηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο: αα) πολςηέκνων, ββ) ηπιηέκνων και γγ) κοινωνικών κπιηηπίων.
Δμαηξνχληαη απφ ηηο εηδηθέο απηέο πεξηπηψζεηο νη ηξαηησηηθέο ρνιέο, νη Αζηπλνκηθέο ρνιέο θαη νη ρνιέο ησλ Αθαδεκηψλ
Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο εηδηθέο θαηεγνξίεο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία.
Γηα ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, πνπ πξέπεη νη ππνςήθηνη λα δηαζέηνπλ, ηφζν θαηά ηελ
νξηζηηθή ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, φζν θαη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ηκήκα επηηπρίαο, νη ππνςήθηνη ζα αλαδεηνχλ
ιεπηνκέξεηεο είηε θαηά ηελ ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://exams.minedu.gov.gr είηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
ηνπ Τπνπξγείνπ http://www.minedu.gov.gr είηε απφ ην ζρεηηθφ έληππν (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2) απφ ην Λχθεηφ ηνπο.
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή, κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ ππνςεθίσλ δε ζα ππάξρεη άιιε δηαδηθαζία αιιαγήο ζρνιήο ή
ηκήκαηνο εηζαγσγήο απφ πφιε ζε πφιε, δειαδή δελ ζα ππάξρεη δηαδηθαζία κεηεγγξαθήο. Οη δηαηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ νξίδνπλ φηη
φζνη αλήθνπλ ζηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνιπηέθλσλ, ηξηηέθλσλ ή πιεξνχλ θνηλσληθά θξηηήξηα, εηζάγνληαη ζε επί πιένλ αξηζκφ
ζέζεσλ, κε βάζε ηελ επηινγή ησλ ίδησλ ησλ ππνςεθίσλ. Οη δηαηάμεηο πεξί κεηεγγξαθψλ κε ηνλ ίδην λφκν θαηαξγνχληαη. Γειαδή
φινη νη ππνςήθηνη, πνπ ζα εηζαρζνχλ ζε ζρνιή ή ηκήκα Παλεπηζηεκίνπ ή Σ.Δ.Ι. ή άιιεο ρνιήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνη λα θνηηήζνπλ
θαη λα νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζ΄ απηή.
Καηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ, ν ππνςήθηνο επηιέγεη ηελ εηδηθή πεξίπησζε , ζηελ νπνία ηπρφλ αλήθεη θαη γηα
ηελ νπνία έρεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηφζν θαηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ φζν θαη θαηά ηελ εγγξαθή
ζην ηκήκα επηηπρίαο. ην menu ηεο εθαξκνγήο «ΟΓΗΓΙΔ» , ππάξρεη ππνθεθάιαην «ΔΙΓΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ», φπνπ πεξηγξάθνληαη
επαθξηβψο νη εηδηθέο πεξηπηψζεηο: αα) πολςηέκνων, ββ) ηπιηέκνων και γγ) κοινωνικών κπιηηπίων θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα
δικαιολογηηικά πνπ πξέπεη λα θαηέρεη ν ππνςήθηνο γηα θάζε κία απφ απηέο.
Δίλαη επλφεην φηη θάζε ππνςήθηνο πνπ ηπρφλ αλήθεη ζε κία απφ ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο, θξίλεηαη πξψηα γηα ηηο ζέζεηο ηεο
γεληθήο ζεηξάο (ζην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ, φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί) θαη κεηά γηα ηηο θαζνξηζκέλεο ζέζεηο απηήο ηεο μίαρ
εηδηθήο πεξίπησζεο θαη κφλν γηα ηηο ζρνιέο ή ηκήκαηα ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο πνπ βξίζθεηαη ε κφληκε θαηνηθία ηνπ ή ηεο
δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο πνπ θνηηά ν/ε αδειθφο/ή πνπ ζα είλαη θαη ε πεξηθέξεηα επηινγήο ηνπ. Γηνηθεηηθή πεξηθέξεηα είλαη ε
πεξηθέξεηα, φπσο έρεη νξηζζεί κε ην λφκν «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ».
Δίλαη επλφεην φηη θάζε ππνςήθηνο πνπ ηπρφλ αλήθεη ζε κία απφ ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο, θξίλεηαη πξψηα γηα ηε γεληθή ζεηξά
θαη κεηά γηα απηή ηε κία εηδηθή πεξίπησζε. Σηο επηπιένλ ζέζεηο κε ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο δηεθδηθνχλ φζνη ππνςήθηνη εκπίπηνπλ ζε
απηέο, γηα ηηο ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ πεξηθέξεηα κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο. Μφλν φζνη ππνςήθηνη εκπίπηνπλ ζηελ
εηδηθή πεξίπησζε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ θαη ζηελ ππνπεξίπησζε «κε αδεξθφ/ή πνπ ζπνπδάδεη ζε πφιε δηαθνξεηηθή ηεο κφληκεο
θαηνηθίαο», κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ επηπιένλ ζέζεηο είηε ζηελ πεξηθέξεηα κφληκεο θαηνηθίαο είηε ζηελ πεξηθέξεηα πνπ ζπνπδάδεη
ν/ε αδεξθφο/ή.
ΔΗΟΓΖΜΑΣΗΚΟ ΟΡΗΟ: Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ ππνςεθίνπο δειψλνπλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κέρξη 60.000 επξψ (απηφ απμάλεηαη
ζε κηα πνιχηεθλε ή ηξίηεθλε νηθνγέλεηα θαηά 10.000 επξψ γηα θάζε παηδί πέξα απφ ην δεχηεξν), κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηηο
επηπιένλ εηδηθέο ζέζεηο ζε νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα δηθαηνχληαη, αθφκα θαη ζηελ Αηηηθή ή ην λνκφ Θεζζαινλίθεο, αλ

κία απφ απηέο είλαη είηε ε πεξηθέξεηεηα φπνπ δηακέλεη ε νηθνγέλεηά ηνπο είηε ε πεξηθέξεηα φπνπ ζπνπδάδεη ν/ε
αδεξθφο/ή ηνπο ( ην ηειεπηαίν ηζρχεη κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππνπεξίπησζε ηεο εηδηθήο πεξίπησζεο ησλ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ»).
Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ ππνςεθίνπο δειψλνπλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα άλσ ησλ 60.000 επξψ (απηφ απμάλεηαη ζε κηα
πνιχηεθλε ή ηξίηεθλε νηθνγέλεηα θαηά 10.000 επξψ γηα θάζε παηδί πέξα απφ ην δεχηεξν), κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηηο επηπιένλ
εηδηθέο ζέζεηο, είηε ζηελ πεξηθέξεηα πνπ δηακέλεη ε νηθνγέλεηά ηνπο είηε ζηελ πεξηθέξεηα φπνπ ζπνπδάδεη ν/ε αδεξθφο/ή ηνπο, φρη
φκσο γηα ηηο ζρνιέο θαη ηκήκαηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο ή ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο.
ΔΗΓΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ : Οι έλληνερ πολίηερ μοςζοςλμανικήρ μειονόηηηαρ ηηρ Θπάκηρ πνπ είλαη θάηνρνη Βεβαίσζεο Πξφζβαζεο
ηνπ έηνπο 2009 ή 2010 (γηα ην 10%) ή ηνπ έηνπο 2011 ή φζνη ζπκκεηείραλ ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο 2011 ησλ ΔΠΑΛ-Α΄
εληάζζνληαη ζε εηδηθή θαηεγνξία ππνςεθίσλ. Οη ππνςήθηνη απηνί, θαηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, πξέπεη λα
δηαζέηνπλ βεβαίωζη Γήμος ηος Νομού Ξάνθηρ, Ροδόπηρ ή Έβπος, ζηα δημοηολόγια ηος οποίος είναι γπαμμένοι. Αλ έρνπλ
κεηεγγξαθεί ζε άιιν Γήκν άιιεο πεξηνρήο ηφηε πξέπεη απφ ηε βεβαίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γήκνπ λα πξνθχπηεη φηη
μεηεγγπάθηκαν ζ’ αςηόν από Γήμο ησλ αλσηέξσ Ννκψλ. Σε βεβαίσζε απηή ζα πξνζθνκίζνπλ, ππνρξεσηηθά, ζηελ γξακκαηεία
ηεο ζρνιήο ή ηνπ ηκήκαηνο εηζαγσγήο, θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο. Ο νηθνλνκηθφο πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ηεο
κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο, εάλ δηεθδηθήζνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο γη απηνχο ζέζεηο. Όζνη δειψζνπλ φηη εληάζζνληαη ζε
απηή ηελ εηδηθή θαηεγνξία, δελ κπνξνχλ λα δειψζνπλ άιιε απφ ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο (Πνιχηεθλνη, Σξίηεθλνη, Κνηλσληθά Κξηηήξηα).
ΔΠΗΖΜΑΝΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΧΣΔΡΧ ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: Οη ππνςήθηνη απηνί ζα πξέπεη λα
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη λα έρνπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζηε ζρνιή ή ηκήκα εηζαγσγήο ηνπο. Ο
έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηεο ζρνιήο ή ηνπ ηκήκαηνο εηζαγσγήο, πξηλ ηνλ νινθιήξσζε ηεο
εγγξαθήο ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα νινθιεξψλεηαη ε εγγξαθή ιφγσ ππνβνιήο ςεπδψλ ή κε λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη
νη εηζαρζέληεο δηαγξάθνληαη απφ ηα ηκήκαηα εηζαγσγήο θαη απνθιείνληαη θαηά ηα επφκελα δχν αθαδεκατθά έηε απφ θάζε δηαδηθαζία
εηζαγσγήο ζε φια ηα Παλεπηζηήκηα, Σ.Δ.Ι ή ρνιέο.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΣΧΝ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ
αα) «ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ ΚΑΗ ΣΔΚΝΑ ΑΤΣΧΝ», ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.1910/1944 (ΦΔΚ. 229 Α¨), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3454/2006 είλαη :
1. φζνη είλαη γνλείο θαη έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ ηέθλσλ απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο γάκνπο ή
λνκηκνπνηεζέλησλ ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ, ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ
ν
ηξίην (23 ) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο
εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο
ν
ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25 ) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ηα ηέθλα απηά ζπλππνινγίδνληαη θαη
απηά κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
2. Ο γνλέαο ρσξίο ζχδπγν, ν νπνίνο έρεη ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ ηνπ θαη είλαη κφλνο ππφρξενο ζε δηαηξνθή
απηψλ, ζεσξείηαη πνιχηεθλνο, εθφζνλ έρεη ηξία ηέθλα απφ ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο
αλαγλσξηζζέληα ή πηνζεηεκέλα ή εθηφο γάκνπ γελλεζέληα, ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ ηξίην
(23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο
εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ηα ηέθλα απηά ζπλππνινγίδνληαη θαη
φζα έρνπλ νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ, ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο.
3. Αλ ν έλαο απφ ηνπο γνλείο θαηέζηε αλάπεξνο εμ νηαζδήπνηε αηηίαο ή αλάπεξνο πνιέκνπ ζε πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ
(67%) θαη άλσ ηζνβίσο, απηφο ζεσξείηαη πνιχηεθλνο, εθφζνλ έρεη ηξία ηέθλα εθ ησλ ππαγνκέλσλ ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο
πξψηεο παξαγξάθνπ.
4. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ θαη ησλ δχν γνλέσλ, ηα απνξθαληζζέληα ηέθλα απνηεινχλ ηδίαλ νηθνγέλεηα θαη, αλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν,
απνιακβάλνπλ φια ηα επεξγεηήκαηα ησλ πνιπηέθλσλ θαη ησλ ηέθλσλ ησλ πνιπηέθλσλ, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Σα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά, ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ νη ππνςήθηνη πνπ ζα δειψζνπλ φηη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή,
καηά ηην οπιζηικοποίηζη ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ ηνπο Γειηίνπ θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ εκεξνκελία έθδνζεο μέσπι ηην ημεπομηνία
αςηή και είναι ηα παπακάηω:
α) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί εληφο ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ
δειηίνπ.
β) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΔ), πνπ έρεη εθδνζεί νπσζδήπνηε εληφο ηξηκήλνπ πξηλ
ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ
γ) έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο ή ππεξεζίαο ή ινγαξηαζκφο θνηλήο σθειείαο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν ηφπνο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ
ηνπο ή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο
δ) Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Γηα ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ
ζεκεηψκαηνο βιέπε ην ζρεηηθφ θεθάιαην ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ – ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚΟ ΟΡΙΟ ζην ηέινο.
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη λα έρνπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ηφζν θαηά ηελ
θαηάζεζε ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ ηνπο Γειηίνπ φζν θαη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζηε ζρνιή ή ηκήκα εηζαγσγήο ηνπο, εθφζνλ ε έληαμή
ηνπο ζηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ αλήθνπλ απνηειεί θξηηήξην επηινγήο γηα ηνλ επί πιένλ αξηζκφ ζέζεσλ εηζαθηέσλ. Ο έιεγρνο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηεο ζρνιήο ή ηνπ ηκήκαηνο εηζαγσγήο, πξηλ ηνλ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ηνπο. ε
αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα νινθιεξψλεηαη ε εγγξαθή θαη ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ.11 ηνπ Ν.3966/2011
(ΦΔΚ. Α΄ 118), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, εάλ κεηά ηελ εηζαγσγή, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηαπηζησζεί φηη δελ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο
πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηελ εηδηθή πεξίπησζε, ιφγσ ππνβνιήο ςεπδψλ ή κε λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη εηζαρζέληεο
δηαγξάθνληαη απφ ηα ηκήκαηα εηζαγσγήο θαη απνθιείνληαη θαηά ηα επφκελα δχν αθαδεκατθά έηε απφ θάζε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζε
φια ηα Παλεπηζηήκηα, Σ.Δ.Ι ή ρνιέο.

ββ)
«ΣΡΗΣΔΚΝΟΗ»: ηελ πεξίπησζε εκπίπηνπλ νη γνλείο θαη ηέθλα πνιπκειψλ νηθνγελεηψλ κε ηξία (3) δψληα ηέθλα απφ λφκηκν
ν
γάκν ή λνκηκνπνηεζέληα ή πηνζεηεζέληα, εθφζνλ θαλέλα απφ απηά δελ ππεξβαίλεη ην 26 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ άγακσλ κεηέξσλ κε ηξία κε αλαγλσξηζζέληα δψληα ηέθλα, πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην
αλσηέξσ φξην ειηθίαο.
Σα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά, ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ νη ππνςήθηνη πνπ ζα δειψζνπλ φηη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή,
καηά ηην οπιζηικοποίηζη ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ ηνπο Γειηίνπ θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ εκεξνκελία έθδνζεο κέρξη ηην ημεπομηνία
αςηή και είναι ηα παπακάηω:
α) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί εληφο ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ
δειηίνπ.
β) έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο ή ππεξεζίαο ή ινγαξηαζκφο θνηλήο σθειείαο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν ηφπνο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ
ηνπο ή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο
γ) Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Γηα ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ
ζεκεηψκαηνο βιέπε ην ζρεηηθφ θεθάιαην ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ – ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚΟ ΟΡΙΟ ζην ηέινο.
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη λα έρνπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ηφζν θαηά ηελ
θαηάζεζε ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ ηνπο Γειηίνπ φζν θαη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζηε ζρνιή ή ηκήκα εηζαγσγήο ηνπο, εθφζνλ ε έληαμή
ηνπο ζηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ αλήθνπλ απνηειεί θξηηήξην επηινγήο γηα ηνλ επί πιένλ αξηζκφ ζέζεσλ εηζαθηέσλ. Ο έιεγρνο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηεο ζρνιήο ή ηνπ ηκήκαηνο εηζαγσγήο, πξηλ ηνλ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ηνπο. ε
αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα νινθιεξψλεηαη ε εγγξαθή θαη ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ.11 ηνπ Ν.3966/2011
(ΦΔΚ. Α΄ 118), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, εάλ κεηά ηελ εηζαγσγή, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηαπηζησζεί φηη δελ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο
πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηελ εηδηθή πεξίπησζε, ιφγσ ππνβνιήο ςεπδψλ ή κε λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη εηζαρζέληεο

δηαγξάθνληαη απφ ηα ηκήκαηα εηζαγσγήο θαη απνθιείνληαη θαηά ηα επφκελα δχν αθαδεκατθά έηε απφ θάζε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζε
φια ηα Παλεπηζηήκηα, Σ.Δ.Ι ή ρνιέο.

γγ) «ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ»: ηελ πεξίπησζε εκπίπηνπλ νη ππνςήθηνη αλά ππνπεξίπησζε:
Α) πνπ έρνπλ αδελθό ή αδελθή, πνπ θνηηά ζε παλεπηζηήκην ή ΣΔΙ ή ζηηο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο ή ηελ ΑΠΑΙΣΔ
θαζψο θαη ζηηο ΑΣΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, διαθοπεηικήρ πόληρ ηηρ μόνιμηρ καηοικίαρ γονέων.
Σα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά, ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ νη ππνςήθηνη πνπ ζα δειψζνπλ φηη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή,
καηά ηην οπιζηικοποίηζη ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ ηνπο Γειηίνπ θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ εκεξνκελία έθδνζεο κέρξη ηην ημεπομηνία
αςηή και είναι ηα παπακάηω:
α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί εληφο ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ
κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ.
β. Βεβαίσζε Σκήκαηνο ή ρνιήο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε θνηηεηηθή ή ζπνπδαζηηθή ηδηφηεηα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ/ηεο
αδειθνχ/αδειθήο ζνπ, πνπ έρεη εηζαρζεί χζηεξα απφ ζπκκεηνρή ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, δελ δηαλχνπλ ην πξνβιεπφκελν
ν
ηειεπηαίν έηνο ζπνπδψλ θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 26 έηνο ειηθίαο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ηνπ δειηίνπ. Η
βεβαίσζε ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί εληφο ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ
γ. ΄Δγγξαθν δεκφζηαο αξρήο ή ππεξεζίαο ή ινγαξηαζκφο θνηλήο σθειείαο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν ηφπνο θαηνηθίαο ησλ
γνλέσλ ηνπο.
δ. Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Γηα ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ
ζεκεηψκαηνο βιέπε ην ζρεηηθφ θεθάιαην ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ – ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚΟ ΟΡΙΟ ζην ηέινο.
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη λα έρνπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ηφζν θαηά ηελ
θαηάζεζε ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ ηνπο Γειηίνπ φζν θαη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζηε ζρνιή ή ηκήκα εηζαγσγήο ηνπο, εθφζνλ ε έληαμή
ηνπο ζηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ αλήθνπλ απνηειεί θξηηήξην επηινγήο γηα ηνλ επί πιένλ αξηζκφ ζέζεσλ εηζαθηέσλ. Ο έιεγρνο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηεο ζρνιήο ή ηνπ ηκήκαηνο εηζαγσγήο, πξηλ ηνλ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ηνπο. ε
αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα νινθιεξψλεηαη ε εγγξαθή θαη ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ.11 ηνπ Ν.3966/2011
(ΦΔΚ. Α΄ 118), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, εάλ κεηά ηελ εηζαγσγή, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηαπηζησζεί φηη δελ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο
πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηελ εηδηθή πεξίπησζε, ιφγσ ππνβνιήο ςεπδψλ ή κε λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη εηζαρζέληεο
δηαγξάθνληαη απφ ηα ηκήκαηα εηζαγσγήο θαη απνθιείνληαη θαηά ηα επφκελα δχν αθαδεκατθά έηε απφ θάζε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζε
φια ηα Παλεπηζηήκηα, Σ.Δ.Ι ή ρνιέο.
Β) πνπ είλαη οπθανοί απφ ηνλ έλαλ ή θαη απφ ηνπο δχν γνλείο ή ηέθλα άγακεο κεηέξαο κε έλα ή δχν κε αλαγλσξηζζέληα ηέθλα.
α.
Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί εληφο ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ
ν
κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 26 έηνο ειηθίαο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ
κεραλνγξαθηθνχ ηνπ δειηίνπ, ν ζάλαηνο ηνπ/ησλ γνλέσλ θαη, γηα ηελ πεξίπησζε ηέθλνπ/ηέθλσλ άγακεο κεηέξαο, λα πξνθχπηεη ε κε
αλαγλψξηζε ηνπ/ησλ ηέθλσλ ηεο ησλ νπνίσλ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα
β. έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο ή ππεξεζίαο ή ινγαξηαζκφο θνηλήο σθειείαο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν ηφπνο θαηνηθίαο ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπο ή ησλ γνλέσλ ηνπο
γ. Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Γηα ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ
ζεκεηψκαηνο βιέπε ην ζρεηηθφ θεθάιαην ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ – ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚΟ ΟΡΙΟ ζην ηέινο.
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη λα έρνπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ηφζν θαηά ηελ
θαηάζεζε ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ ηνπο Γειηίνπ φζν θαη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζηε ζρνιή ή ηκήκα εηζαγσγήο ηνπο, εθφζνλ ε έληαμή
ηνπο ζηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ αλήθνπλ απνηειεί θξηηήξην επηινγήο γηα ηνλ επί πιένλ αξηζκφ ζέζεσλ εηζαθηέσλ. Ο έιεγρνο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηεο ζρνιήο ή ηνπ ηκήκαηνο εηζαγσγήο, πξηλ ηνλ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ηνπο. ε
αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα νινθιεξψλεηαη ε εγγξαθή θαη ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ.11 ηνπ Ν.3966/2011
(ΦΔΚ. Α΄ 118), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, εάλ κεηά ηελ εηζαγσγή, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηαπηζησζεί φηη δελ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο
πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηελ εηδηθή πεξίπησζε, ιφγσ ππνβνιήο ςεπδψλ ή κε λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη εηζαρζέληεο
δηαγξάθνληαη απφ ηα ηκήκαηα εηζαγσγήο θαη απνθιείνληαη θαηά ηα επφκελα δχν αθαδεκατθά έηε απφ θάζε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζε
φια ηα Παλεπηζηήκηα, Σ.Δ.Ι ή ρνιέο.
Γ) πνπ έρνπλ γνλείο, ηέθλα, αδέιθηα, ζπδχγνπο πνπ είλαη ηςθλοί ή κωθάλαλοι ή νεθποπαθείρ, πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε
ή πάζρνπλ απφ μςϊκή δςζηποθία Duchenne ή αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αηφκσλ εηδηθψλ αλαγθψλ επεηδή έρνπλ κινηηικά
πποβλήμαηα νθεηιφκελα ζε αναπηπία άνω ηος 67%
α.
Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί εληφο ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ
κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ.
β. Πηζηνπνηεηηθφ Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ην νπνίν ζα εθδίδεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο κέινπο ΓΔΠ
αληίζηνηρεο κε ηελ πάζεζε εηδηθφηεηαο.
γ. έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο ή ππεξεζίαο ή ινγαξηαζκφο θνηλήο σθειείαο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν ηφπνο θαηνηθίαο ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπο ή ησλ γνλέσλ ηνπο
δ. Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Γηα ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ
ζεκεηψκαηνο βιέπε ην ζρεηηθφ θεθάιαην ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ – ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚΟ ΟΡΙΟ ζην ηέινο.
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη λα έρνπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ηφζν θαηά ηελ
θαηάζεζε ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ ηνπο Γειηίνπ φζν θαη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζηε ζρνιή ή ηκήκα εηζαγσγήο ηνπο, εθφζνλ ε έληαμή
ηνπο ζηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ αλήθνπλ απνηειεί θξηηήξην επηινγήο γηα ηνλ επί πιένλ αξηζκφ ζέζεσλ εηζαθηέσλ. Ο έιεγρνο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηεο ζρνιήο ή ηνπ ηκήκαηνο εηζαγσγήο, πξηλ ηνλ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ηνπο. ε

αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα νινθιεξψλεηαη ε εγγξαθή θαη ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ.11 ηνπ Ν.3966/2011
(ΦΔΚ. Α΄ 118), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, εάλ κεηά ηελ εηζαγσγή, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηαπηζησζεί φηη δελ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο
πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηελ εηδηθή πεξίπησζε, ιφγσ ππνβνιήο ςεπδψλ ή κε λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη εηζαρζέληεο
δηαγξάθνληαη απφ ηα ηκήκαηα εηζαγσγήο θαη απνθιείνληαη θαηά ηα επφκελα δχν αθαδεκατθά έηε απφ θάζε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζε
φια ηα Παλεπηζηήκηα, Σ.Δ.Ι ή ρνιέο.
Γ) πνπ είλαη ηέθλα ησλ θςμάηων ηηρ ηπομοκπαηίαρ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1897/1990 (ΦΔΚ.
120 Α΄).
α.
Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί εληφο ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ
κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ.
β. Αληίγξαθν πξάμεο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ γνλέα πνπ θνλεχζεθε ή θαηέζηε αλίθαλνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1897/1990 (ΦΔΚ.120 Α΄).
γ. έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο ή ππεξεζίαο ή ινγαξηαζκφο θνηλήο σθειείαο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν ηφπνο θαηνηθίαο ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπο ή ησλ γνλέσλ ηνπο
δ. Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Γηα ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ
ζεκεηψκαηνο βιέπε ην ζρεηηθφ θεθάιαην ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ – ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚΟ ΟΡΙΟ ζην ηέινο.
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη λα έρνπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ηφζν θαηά ηελ
θαηάζεζε ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ ηνπο Γειηίνπ φζν θαη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζηε ζρνιή ή ηκήκα εηζαγσγήο ηνπο, εθφζνλ ε έληαμή
ηνπο ζηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ αλήθνπλ απνηειεί θξηηήξην επηινγήο γηα ηνλ επί πιένλ αξηζκφ ζέζεσλ εηζαθηέσλ. Ο έιεγρνο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηεο ζρνιήο ή ηνπ ηκήκαηνο εηζαγσγήο, πξηλ ηνλ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ηνπο. ε
αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα νινθιεξψλεηαη ε εγγξαθή θαη ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ.11 ηνπ Ν.3966/2011
(ΦΔΚ. Α΄ 118), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, εάλ κεηά ηελ εηζαγσγή, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηαπηζησζεί φηη δελ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο
πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηελ εηδηθή πεξίπησζε, ιφγσ ππνβνιήο ςεπδψλ ή κε λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη εηζαρζέληεο
δηαγξάθνληαη απφ ηα ηκήκαηα εηζαγσγήο θαη απνθιείνληαη θαηά ηα επφκελα δχν αθαδεκατθά έηε απφ θάζε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζε
φια ηα Παλεπηζηήκηα, Σ.Δ.Ι ή ρνιέο.

ΔΗΓΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ : Οι έλληνερ πολίηερ μοςζοςλμανικήρ μειονόηηηαρ ηηρ Θπάκηρ πνπ είλαη θάηνρνη Βεβαίσζεο Πξφζβαζεο
ηνπ έηνπο 2009 ή 2010 (γηα ην 10%) ή ηνπ έηνπο 2011 εληάζζνληαη ζε εηδηθή θαηεγνξία ππνςεθίσλ. Οη ππνςήθηνη απηνί, θαηά ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, πξέπεη λα δηαζέηνπλ βεβαίωζη Γήμος ηος Νομού Ξάνθηρ, Ροδόπηρ ή Έβπος, ζηα
δημοηολόγια ηος οποίος είναι γπαμμένοι. Αλ έρνπλ κεηεγγξαθεί ζε άιιν Γήκν άιιεο πεξηνρήο ηφηε πξέπεη απφ ηε βεβαίσζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ Γήκνπ λα πξνθχπηεη φηη μεηεγγπάθηκαν ζ’ αςηόν από Γήμο ησλ αλσηέξσ Ννκψλ. Σε βεβαίσζε απηή ζα
πξνζθνκίζνπλ, ππνρξεσηηθά, ζηελ γξακκαηεία ηεο ζρνιήο ή ηνπ ηκήκαηνο εηζαγσγήο, θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο. Ο νηθνλνκηθφο
πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο, εάλ δηεθδηθήζνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο
γη απηνχο ζέζεηο. Όζνη δειψζνπλ φηη εληάζζνληαη ζε απηή ηελ εηδηθή θαηεγνξία, δελ κπνξνχλ λα δειψζνπλ άιιε απφ ηηο εηδηθέο
πεξηπηψζεηο (Πνιχηεθλνη, Σξίηεθλνη, Κνηλσληθά Κξηηήξηα).
ΔΠΗΖΜΑΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΧΣΔΡΧ ΔΗΓΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: Οη ππνςήθηνη απηνί ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη λα
έρνπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζηε ζρνιή ή ηκήκα εηζαγσγήο ηνπο. Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα
γίλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηεο ζρνιήο ή ηνπ ηκήκαηνο εηζαγσγήο, πξηλ ηνλ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε
δελ ζα νινθιεξψλεηαη ε εγγξαθή ιφγσ ππνβνιήο ςεπδψλ ή κε λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη εηζαρζέληεο δηαγξάθνληαη απφ ηα
ηκήκαηα εηζαγσγήο θαη απνθιείνληαη θαηά ηα επφκελα δχν αθαδεκατθά έηε απφ θάζε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζε φια ηα Παλεπηζηήκηα,
Σ.Δ.Ι ή ρνιέο.

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΟΝΗΜΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ή ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΟΠΟΤ ΠΟΤΓΑΕΔΗ
ΑΓΔΡΦΟ/Ζ. – ΔΗΟΓΖΜΑΣΗΚΟ ΟΡΗΟ - ΔΚΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ
ΠΡΟΟΥΖ: ΄Οζνη απφ ηνπο ππνςεθίνπο αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο (ΟΥΙ ζηελ εηδηθή θαηεγνξία ησλ
Διιήλσλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο) ζα πξέπεη, θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ ηνπο
Γειηίνπ, λα επηιέμνπλ κε πξνζνρή ηε ζεηξά πξνηίκεζεο ησλ ρνιψλ ή Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ή ησλ ΣΔΙ ή ησλ
ινηπψλ ζρνιψλ, πνπ βξίζθνληαη είηε ζηελ πεξηθέξεηα δηακνλήο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο είηε ζηελ πεξηθέξεηα πνπ ζπνπδάδεη
αδεξθφο/αδεξθή, φπνπ πξαγκαηηθά επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ. Γηα λα δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο ησλ εηδηθψλ απηψλ πεξηπηψζεσλ,
ζα πξέπεη λα δειψζνπλ απηή ηελ πεξηθέξεηα.
Πρ. Δάλ ππνςήθηνο είλαη κφληκνο θάηνηθνο άκνπ θαη είλαη ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ, δηεθδηθεί ζέζεηο ηεο εηδηθήο πεξίπησζεο ησλ
ΠΟΛΤΣΔΚΝΩΝ κφλν γηα ηκήκαηα θαη ζρνιέο πνπ εδξεχνπλ ζε απηή ηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα (Βνξείνπ Αηγαίνπ), δειαδή ζηε
Λήκλν, Λέζβν, άκν θαη Υίν.
Πρ. Δάλ ππνςήθηνο είλαη κφληκνο θάηνηθνο Αηηηθήο θαη αλήθεη ζηελ εηδηθή πεξίπησζε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ θαη
ζπγθεθξηκέλα «κε θνηηψληα αδεξθφ ζηε Λάξηζα», δηεθδηθεί ζέζεηο ηεο εηδηθήο πεξίπησζεο ησλ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ,
κφλν γηα ηκήκαηα θαη ζρνιέο πνπ εδξεχνπλ ή ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία ζπνπδάδεη ν αδεξθφο ηνπ (Θεζζαιία), ή
ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία δηακέλεη κφληκα ε νηθνγέλεηά ηνπ (Αηηηθή), αλαιφγσο γηα πνηα πεξηθέξεηα ζα έρεη
δειψζεη πξνηίκεζε.
Όπσο φινη νη ππνςήθηνη, έηζη θαη φζνη αλήθνπλ ζε εηδηθή πεξίπησζε, ζα θξηζνχλ γηα φιεο ηηο ζέζεηο (ηεο γεληθήο
ζεηξάο) θαη, αλ δελ πεηχρνπλ κε ηε γεληθή ζεηξά, ζα θξηζνχλ ζηε ζπλέρεηα θαη γηα ηηο επηπιένλ ζέζεηο ησλ εηδηθψλ
πεξηπηψζεσλ. Δμππαθνχεηαη φηη γηα ηηο ινηπέο πξνηηκήζεηο ηνπο (εθηφο ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο, γηα ηελ νπνία σο εηδηθή
πεξίπησζε επσθεινχληαη) ζα θξηζνχλ κε ηε γεληθή ζεηξά, φπσο φινη νη άιινη ππνςήθηνη.
΄Δηζη, φζνη αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην Μεραλνγξαθηθφ ηνπο Γειηίν,
ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηηο «Οδεγίεο γηα ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο», πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ δειηίνπ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη φζνη αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ηφηε ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα
επηιέμνπλ μόνον κία.
Άξα, γηα λα δηεθδηθήζνπλ ηηο επηπιένλ ζέζεηο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, αξθεί λα ην δειψζνπλ ζην κεραλνγξαθηθφ
θαη λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ΜΟΝΟ γηα ηελ πεξηθέξεηα πνπ ελδηαθέξνληαη.
Όκσο, γηα λα δηεθδηθήζνπλ ηηο επηπιένλ εηδηθέο ζέζεηο ζηην Αηηική ή ζηο Νομό Θεζζαλονίκηρ, πξέπεη λα
πξνζέμνπλ θαη ην ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ. Γειαδή, αλ έρνπλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα απφ 60.000 επξψ θαη πάλσ, ζα
δηεθδηθήζνπλ επηπιένλ ζέζεηο ζε νπνηαδήπνηε πεξηθέξεηα, αιιά φρη ζηελ Αηηηθή θαη ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο.
Με απιά ιφγηα,
- φζνη απφ ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο έρνπλ εηζφδεκα σο 60.000 επξψ (απηφ απμάλεηαη ζε κηα πνιχηεθλε ή ηξίηεθλε
νηθνγέλεηα θαηά 10.000 επξψ γηα θάζε παηδί πέξα απφ ην δεχηεξν), κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηηο επηπιένλ ζέζεηο ζε
νπνηαδήπνηε πεξηθέξεηα δηθαηνχληαη, αθφκα θαη ζηελ Αηηηθή θαη ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο.
- φζνη απφ ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο έρνπλ εηζφδεκα πάλσ απφ 60.000 επξψ (απηφ απμάλεηαη ζε κηα πνιχηεθλε ή
ηξίηεθλε νηθνγέλεηα θαηά 10.000 επξψ γηα θάζε παηδί πέξα απφ ην δεχηεξν), κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηηο επηπιένλ ζέζεηο ζε
νπνηαδήπνηε πεξηθέξεηα δηθαηνχληαη, ρσξίο εηζνδεκαηηθφ φξην, πιελ ηεο Αηηηθήο θαη ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο,
- ν νηθνλνκηθφο πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη γηα ηνπο έιιελεο πνιίηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο, εάλ
δηεθδηθήζνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο γη απηνχο ζέζεηο. Όζνη δειψζνπλ φηη εληάζζνληαη ζε απηή ηελ εηδηθή θαηεγνξία, δελ
κπνξνχλ λα δειψζνπλ άιιε απφ ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο (Πνιχηεθλνη, Σξίηεθλνη, Κνηλσληθά Κξηηήξηα).

Δπικςπωμένο Ανηίγπαθο Δκκαθαπιζηικού ημειώμαηορ θόπος ειζοδήμαηορ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο εηζαγσγήο ηνπο
νηθνλνκηθνχ έηνπο, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, εθφζνλ δειψζνπλ ζην Μεραλνγξαθηθφ ηνπο Γειηίν
θαη εηζαρζνχλ ζε ζρνιέο ή ηκήκαηα Παλεπηζηεκίσλ ή ΣΔΙ ή ηελ Αλψηαηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία Αηηικήρ και Θεζζαλονίκηρ ή
ηην Ανώηαηη σολή Παιδαγωγικήρ και Σεσνολογικήρ Δκπαίδεςζηρ (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ). Γηεπθξηλίδεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ην
εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα, πνπ αθνξά ζηα εηζνδήκαηα πνπ δειψζεθαλ κε ηε θνξνινγηθή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010,
δειαδή γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ έηνπο 2009. Σν εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εξήνηα
σιλιάδων (60.000) εςπώ. Σν φξην απηφ πποζαςξάνεηαι θαηά δέκα σιλιάδερ (10.000) εςπώ γηα θάζε επηπιένλ ηέθλν, πέξα απφ ην
δεχηεξν. ( άξζξν 59, παξάγξαθνο 11).
Ωο εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα λνείηαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα πνπ απνθηά ν θνξνινγνχκελνο, ε ζχδπγφο
ηνπ θαη ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ, απφ θάζε πεγή, αλεμάξηεηα εάλ απηφ είλαη πξαγκαηηθφ ή εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο
αληηθεηκεληθέο δαπάλεο θαη ππεξεζίεο θαη δαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (άξζξα 16 θαη 17 ηνπ Κ.Φ.Δ),
θνξνινγνχκελν ή απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ εηήζηνπ ζπλνιηθνχ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο αλαηξέρνπκε ζηηο ζηήιεο
Γ θαη Γ ηνπ Eθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο θφξνπ εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 θαη πξνζζέηνπκε ηα αθφινπζα πνζά::
1.
Απφ ηε ηήιε Γ . «Δθθαζάξηζε Φφξνπ Δηζνδήκαηνο»
ην ζπλνιηθφ δεισζέλ εηζφδεκα θαη
ηελ πξνζηηζέκελε δηαθνξά ηεθκεξίσλ
2.
Απφ ηε ηήιε Γ . «Αλάιπζε Δηζνδεκάησλ, Δθπηψζεσλ απφ ην Δηζφδεκα θιπ»
ηα απηνηειψο θνξνινγνχκελα πνζά
Σα ηξία απηά πνζά, αζξνηδφκελα, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ εξήνηα σιλιάδων (60.000) εςπώ γηα ηηο νηθνγέλεηεο κε
δχν ηέθλα, πξνζαπμαλφκελνπ θαηά δέκα σιλιάδερ (10.000) εςπώ γηα θάζε επηπιένλ ηέθλν πέξα απφ ην δεχηεξν.
ημειωηέον φηη ζε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο Δθθαζαξηζηηθψλ εκεησκάησλ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ηδίνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο, ιφγσ ππνβνιήο μερσξηζηήο θνξνινγηθήο δήισζεο ησλ ππφρξεσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ( ζπδχγσλ θαη αλήιηθσλ
ηέθησλ), αλαηξέρνπκε ζε φια ηα Δθθαζαξηζηηθά εκεηψκαηα θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ηδίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη αλαδεηνχκε ηα
πξναλαθεξφκελα πνζά, ηα νπνία θαη αζξνίδνπκε γηα λα ππνινγίζνπκε ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα.

