
ANAKoINΩΣH

Kαλoιivcαι oι αιτoOvιεg μετεγγραΦriq απ6 εvατdoειg αco Tμr]μα Δαooλoγiαg και
Φυoικo0 ΠεριβdMovιog τoυ AΠΘ vα κατα1ωρ{σouv τα αroι1εiα τoυg

αro o0oτημα register.auth.gr και κατ6πιv vα καταΘθooυv τα απαιτoOμεvα
δικαιoλoγητικd oιη Γραμματεiα τoυ Tμr]ματog

απ6 τnv Π€μτττn 8 Δεκεμβρioυ 2016 μ€γρι και τnv Tετιiρτn 21 Δεκεμβρioυ 2015

ιbρα 12 μ.-13.00 μ.μ.

Θε ooαλov iκ η, 7 -t2-2016
Aπ6 τη Γραμματε[α τoυ Tμηματog
Δαooλoγlαξ Kαι Φυoικoιj Περιβdλλovτoζ



E. AΠAlToYrMΕNA ΔlκΑloΛoΓHτlκA
oι διxαιρiμε]νoι μετεγγραιpηq καλo0vrαι απ6 τιq Σxολθq η rα Τμη,ματα για τα oπoια.€1oυν uπoβαλειαiτηοη μετεγγρα$ηg να υπoβαλλoυv τα κατωθι ε,*o,oλoγητ,*a, 

"^ο 
."l^"iα πρoκιiπτει η oυvδρoμιj τωvκριτηρiωv τoυ κεQαλα[oυ Γ' τηg παρo0oηq εγκuκλ[oυ, για rα oπoiα θxoυv μoριoδoτηθε(: 

! - - '-r'
1,, Eκτ$πωoη rnc nλεκτρovικι]g αiτηοηq μετEγγρqΦ,iq.
2, Bεβαtωoη εγγραΦiζ αιo Τμημα πρoθλευoηq.
3., Πp6o-$ατo πιατoπoιητικ6 oικoγεvειακηg κατd',αταoηq,
4. Ληξιαρ1ιη| πριiξη θαvriτoυ τqυ απoβιιiiσαvrοξ γoν€α r! γoιl€ωv τoυ. σξην περlrπωoη noυ ο αιτιiivμoριoδoτεlται ωq oρ$αν6q απo τoν €vα 11 και απδ τoυg δ0o γovεlg
5. Πιαrοπoιητικ6 τηq Aνωτατηq Συvoμooπovδlαq Πoλυτ€κvφv ΕΜdδog, τo οπo[o οuνoδε6.ει roπιστoποιητικ6 ο1κoνενειακrjq i(ατdσιασηξ yια την απ6δειξη τηq πqλuτεκνικliξ ιδιδτηταξ tηαp. g του *ρθροu

67 τoυ N' 43ι6/20t4|.

6, Στηv περtπrωση πoυ o αιτιilv μopιοδoτεiταιλ6γω αδελ$o0 ri αδελQ(ζ, που εiναt, $otτητf l $αιιι!τριαπροπtυ1ιακo$ ηιi κλoυ gΙoυδΦv:

α} 8εβαiω.ση Tμiματoq η Σxολrjg, απ6 τηv oποiα vα πρoκ$πτει 6τι olη αδελΦδdαδελΦη εivαι; κατ*την ημερoμηνtα υπoβoληq τηq αiτηoηq, Qoιτητl1q τoυ πρoπτυχιακo0 κι]κλoυ onorε,i,u *αι
β} Yπει}θυvη δηλωoη τou/τηg αδελ$otlαδελ$iq, πoυ ειναι Φoiτητ,ig 6τι δεv ε(vαι l)δη κιiτoχοξπτυi[οu, μετqπτυXιακQ0 ι] διδακτoρικo0 τ[τλoυ, θεωρημdνf γιo.o γvηoιo τηqυπoγpαQr]q απδ αρμ6διs αρxri.
γ) θεβαtωoη μ6vιμηq κατοικiαc γονθωv.

7' Bεβαiωαη πpioβαoηq i βεβαtiιοη oυμμετο21lig ατιg παvε,\λαδικ€g εξεταoειq αrηv περitrτωση ποU oαιτΦν μoριoδoτεiται επειδη ανr]κει ατην κατηγoρ(α πoλiδυμωv.ε*r* no, oruu...,r";'." 
"Τλii 

-u ,.",ατιq παvε.λλαδιxiq εξετ*'oειq
8. Πιστoπoιητικd αναπηρiαq τoυ,oικεioυ Κ€vτρoυ Πιατoπoiηoηg Ανqπηρtαζ {κEΠΑ) oτηv περiτπωαηnoυ o αιτΦv μoριoδoτεiται λ6γω αvαπηρ[αq 67Υo και qvω γor.r, ιi τiκvων i ;;.iφj|'η'λqrr*,Επιoημαivετα-ι 6τι αrιq περιπτΦαειg δπου 6;ει 1oρηγηsει πριv τηv 1.9'2011 επ, α6ριαιo, n oo*ο iron*ιir,απο τιc ΠρΦτoβdθμιεξ YγειovoμικEg Επιτρoπdq τωγ Noμαρ1ιιilv, τηq Πqρι$*ρειαq ιi τωv Φoρ*ωv Kοιvωvικiiq

.Αo$dλιαηq, ii απδ, ΑvΦτατεξ Yγειovoμικ€g Eπιτρoπjq i.o".'η' ,*',λ,l, Αερoπoplαζ και EλληvικιiqAαrυvoμlαζ, δεν απαιτεtταιεκνθoυ εξiταoη απqτιζυγειovομικ€g:επιτροπθgτoυ ΚΕΠA.
L0' tατpικη γνωμ&τευoη απ6 δημ6oιo νoσoκoμειo, η oπolα Φtρeι οΦραγιοo or*or,*η ΔιεuΘυvτriKλινικηq τoυ Εθvικo0 Συαιr]ματoq Yγεtαq (Ε.Σ.Y') ri απ6 τov uuuι'uo ;i;*" p€η oυvrovιατ{ ΔιευθυvτηKλινικ/1q τoυ Ε'Σ'Y' { απ6 τov ΔιευΘuvτ{ Παvεπιατημιακιjq Kλινικηg, *ηu π.ριn.ωoη no, o o,.ω, uni*r., ua,d1ει γovε[q' τdκνα, αδdλQια η oljζυγo oι oπo[oι π.io1oυu .^ο 

^"uη""i,'^", "*φrr"vται στo παρdρτημα τηgμε αρ' Φ' L5L[L7sβ7/8612ο14 iΦEκ 35s B') K.Y,A, 6πωg gκαατoτε τ|oπoπoιειται και ιq10ει.,.nr.iiο*
γvωματευoη δdov 6πωζ αvα$6ρεται επακριβΦq η παθηoη oπωq opiqεται *η, our.tρ, *.r;.' 

-' '' '
11' 'Στηv περ{πτωαη ποu o αιτΦv δηλιilvει 6τι ε[vqι τθκvo θuμιiτων τρoμoκρατ[αq ;

α} AvτiγραΦο πριiξηc αυvταξιoδ6τησηζ τou γoν6α 11 onqιoοηηo.. Φu; n-]i"rn*ro αηοδειxv0.ειοτι εμπiπτει αrιq διαταξειq τηξ παp. 1 τoυ αpθρoυ 1 τoυ N' L8g7/goio''iol, αιηv περtπτωση πoυ o αιτιbvδηλΦνει 6τι ε[ναι τ6κvo θυματων τρoμoκρατiαζ,
β) Bεβαiωoη μοvιμηg κατoικiαc γoνθα η τoυ θ1ovτoq ηv επιμθλεια

12' Σrηv περ[πτωoη πoυ o αιτΦν μετεγγραQεται λ6vω'αvαπηρioc η ;aoχ., απ6 τιg αoΘdνειεq τηg KYA(ΦEΚB,358):-vΛ9ι$.ιvιι\uuuζvξιc\ιl

α) Πιατoποιηιικo KEΠA απ6 τo oπoio προκ0πτει αvαπηpiα.oωματικt!, διαvoητιiιri η ι.|'.lu1ικ{, 677o καιανω,

β1} Bεβα(.ωoη μovιμηq κατoιiaιqζ γοv€α ri τoυ θ1ovιog τηv επιμθλεια fi
β2} εεβαtωoη δημ6oιoυ νoooκoμεtoυ απ6 την οπo[α προκ0rπ.r, n nοrn, *η, o'noιo παρθ1ειαι αtoQoιτητη ιατρικli μθριμνα.

13. Στηv περ(πτωοη πoυ o αιτΦv €1ει δηλιi.loει 6τι πdα1ει απ6 καπoια απ6 τιq ανα$ερ6μενε9, αroπαραρτημα τηq υπ' αριθμ. Φ.151/L78g7 /86/201'4 (B' 358) K.Y.Α παθηoειq
α) Πιατoπoiητικf τηq Επταμελo0g Eπιτρoπ(g πoυ πρoβλdπε!αι στηv αvωτθρω KYA
β1} Bεβαtωoη μ6νιμηg κατoικi'αg yovdα ri τoυ θ1owoq τηv επ,μdλεια 

"'*""* ';^

β2) 8εβαiωοη δημooιoυ νoooκoμε[oυ απ6 τηv oποlα προK0π.r,, nοrn, αιηv oπoiα τoυ παρ{μ1αιιατρικη μθριμvα
14' Στηv περiπτωoη πoυ o αιτιbv 6xει πραγματoπoι{oει δωρεd oργιiνoυ η μυελo0 των oατιi.lν:α) Bεβαi.ωoη τoυ Εθvικo0 oργαvιομo0 Mεταμoα1ε0oεωv (E.o M)

β) Bεβαtωoη μ6vιμηq κατoικ[αq voν€α ri τoυ dχoντoc rnr.r,,,,iλr,-
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