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E-. AnAlτoYMεNA ΔlκAloΛoΓΗτικA
oι δικαιo0μενoι μειεγγρα$ηg καλο0ιrιαι απo ιιg Σ1oλθq η τα Ιμrr1ματα για τα oπο[α ε1ouv υπoβαλειι1ιιηση μετεγγρα$ηq να υπoβαλλoυv ια κατωθι δικαιoλoγητικιi, απ6 τα oπolα προκ0πτει η .lυνδρoμη τωνκριτηρiωv τoυ κει}αλαtoυ Γ' τηq παρo0oηg εγκυκλ[oυ, για τα oπo[α d1oυv μoριoδoτηθε[:
1, Εκτ0πωoη τηq ηλεκτρoνικηg α(τηoηq μετεγγρα$rjg'
2. Bεβα[ωoη εγγραΦΙiζ αro Τμ(μα προθλευoηg.
3. Πρoo$ατo πιαroπoιητικ6 oικoγεvειακηg κατdαrαoηg.
4, Ληξιαρ1ικιj πραξη Θανατoυ τoυ απoβιιJυσα\rroξ γoνdα η γoν6ωv τoυ,

μoριoδoτε[ται ωg oρ$αν6q απ6 τοv dνα r] και απ6 τoυg δυo yoνε{g

t
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5' Πιατoπoιηιικo τηg Aνωιατηg Συvoμooπovδ[αq Πoλuτdκvωv EΜαδοζ, τo oπoio
πιαιoπoιητικo oικoγενειακrjq κατααrαoηq για τηv απ6δειξη τηg πoλυτεκνικrig ιδι6τηταq (παρ.
67 τoυ Ν. 4316/201'4'.

6' Στηv περilπωση πoυ o αιτιi.lv μoριoδoτε(ταιλ6γω αδελ$o0 ιi αδελsη9 πoυ
πρoπτυ1ιακo0 κ0κλoυ oπouδιilν:

αrην περ[rπωση πoυ o αιτΦv

oυvoδε0ει τo

9 roυ αρθρoυ

α} Bεβα[ωoη Τμ(ματog ri Σxoλιiq, απ6 ιην oπoiα να πρoκ0rπει 6τι o/η αδελ$6dαδελι}η εiναι, κατατην ημερoμηv[α υπoβoληq τηg αιτηoηg, ι|oιτητηg τoυ προπτUχιακo0 κΟκλoυ oπoυδΦv και
β) YπεΟθυνη δηλωoη τoυ/ιηg αδελ$o0/αδελ${g, πoυ ε[ναι $oιτητrig 6τι δεv εivαι ηδη κατo1oq

πτυ1iou, μεταπτυχιακo0 ι] διδακτoρικο0 τ[τλoυ, θεωρημθvη για τo γνrjαιo τηg υπoγραQrjq απ6 αρμoδια αρ21η.
γ) Bεβα(ωoη μovιμηg κατoικi'αg γoνdωv

7. Bεβαiωoη πρ6oβαoηg ri βεβαtωoη oυμμετo1ηg αrιg παvελλαδικ69
αιτΦv μoριoδoτε[ται επειδη ανηκει ατηv κατηγoρ(α πoλ0δυμων τdκνωv πoυ
oτιq πανεΜαδικiq εξεταoειq.

β1) Bεβαiωoη μoνιμηq καroικlαg γoνθα η τoυ 61oιrroq
β2) Bεβαtωoη δημooιoυ vooοκoμεtoυ απ6 την oπo[α

}oιτητη ιατρικη μεριμνα.

εivαι $oιτητη{ $oιι11τρια

εξεταoειg ατηv περ[rπωση που o
oυμμετεi;1αv τo (διo α1oλικ6 dτoq

ιην επιμ€λεια η
πρoκ0πτει η πoλη, αιηv oπoiα παρι11ειαι αro

8' Πιαιoπoιητικ6 αναπηρiαg τoυ oικεloυ Kiwρou Πιατoπoiηoηq Aναπηρ[αq (κEΠA) ατηv περ[πτωoηπoυ o αιτιilv μoριoδoτε(ται λ6γω αvαπηρ(αg 67Υo καL αvω γovdωv rj τdκvωv η αδελ$Φv η oυζυγωv.Επιoημαivεται 6τι ατιg περιπτιiloειg 6πoυ 61ει xoρηγηθεi πριv rηv 1.9'2011 επ' α6ριατov πooοα16 αvαπηρ[αg,απo τιg ΠρωτoβαΘμιεq Yγειoνoμικθg Eπιτρoπ€g τωv Noμαρ1ιιilv, τηg ΠεριQ6ρειαq ( των Φoρ6ωv KoινωvικrjgΑoQαλιoηg, η απ6 Aνιiτατεg Yγειoνoμικdg Επιτρoπθg Στρατo0, Ναυτικo0, Αερoπoρlαg και ΕΜηνικηqAαrυvoμ[αζ, δεv απαιτε[ται εκ vθoυ εξdταoη απ6 τιg υγειoνoμικdq επιτρoπig τoυ KΕΠA.
L0' lατρικη γνωματευoη απ6 δημ6oιo νoooκoμεto, η oπo(α Q€ρει osραγiδα oυyτovιαrιi ΔιευθυvτηKλινικηq τoυ Eθνικou Συαιr]ματog Yγεiαq (Ε.Σ.Y.) r:1 απo τov v6μιμα εκτελogvrα 1ρdη oυwovιαr{ ΔιευθυvrηKλινικηg τoυ E'Σ'Y' rj απo τoν Διευθυντri Παvεπιαιημιακ11q Kλιvικ{q, αιην περiπτωoη πoυ o αιτΦν δηλΦνει 6τιε1ει γoνεig' τθκvα, αδθλQια rj o0ζυγο oι oπo[oι πααxoυv απ6 παθ{oειg, πoυ αναQdρoyrαι σto παρdρτημα τηqμε αρ' ιD' Ι5]/L7897/86/2014 (ΦεK 35s B') K'Y.A, oπωg εκαoroτε τρoπoπoιεlται και ια;10ει. Στηv εv λoyωγvωμαιευoη δθov oπωξ ανα$6ρεται επακριβι|g η παΘηoη 6nωg oρiζεται αrην ανωτdρω KYA.
Ι 1. Στην περ[πτωoη πoυ o αιτιilv δηλι|vει 6τι εiναι τ€κvo θυματων τρoμoκρατiαg :

α) Avτiγραι$o πραξηξ oυνταξιoδ6τησηζ τoυ γoνtα rj oπoιoδηπoτε αλλo πιαtoπoιητικo απoδεικνυειoτι ε:μπiπιει ιlτιg διαταξειq τηζ παρ. L τoυ αρθρoυ 1τoυ N. \8g7/go (A'12o), αrηv περiπτωση πoυ o αιτΦvι5ηλΦvει oτι εivαι ιdκνo θυματωv ιρoμoκρατ[αg,
β) Bεβαiωoη μoνιμηq κατoικiαq γoνθα ι,1 τoυ ε1oντoq rηv επιμtλεια

12' Σιt1ν περinιωoη πou o αιτΦv μετεγγραι$εται λoγω αvαπηρiαq η παo1ει απo rιq αoθdvειεq τηq KYΑ((Dεκ B']5s):

α} Πιαιoπoιητικ6 KΕΠA απ6 ιo oπoio πρoκrjπτει αvαπηρiα oωματικη, διαvoητικη r] ι|,,υ1ικη, 67% καιανιυ,

13' Στηv περilιτωoη που ο αιτιilν d1ει δηλιi.loει 6τι παo1ει απ6 καπoια απ6 τιq αναιβερ6μενεg, ατoπαρι:ρτημα τηg uπ'αριθμ' Φ.151/|7897 /8612014 (B, ]58) K.Y,A παθηoειg
α) Πιι:τoπoιητικ6 ιηq Εnιαμελo0q Επιτρoπηq πoυ πρoβλtπεται σtηv αvωrθρω KYA
β l) Bεβιι[ωoη μ6νιμηq κατoικiαg γoνdα η ιoυ θ1oντoq τηv επιμdλεια η
β2) Bεβαtωcτη δημ6oιοu νoοoκoμεloυ απ6 την oπotα πρoκ0πτει η π6λη, αιηv oπo[α τoυ παριixειαιιαιρικη μiριμνα

l4' Στηv περ[πτωoη πou ο αιrιilv d1ει πραγματoπoιrjoει δωρειi oργανoυ η μυελo0 των οαrΦv:
α} Bεβαiωoη ιoυ ΕΘνικo0 oργανιομo0 Mεταμoαxε0oεων (E.o M)
β) Bεβαtωoη μονιμηq κατoικlαq yoνdα η τoυ €Υovτoc τnν επtιrlλrι-


