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1.  Οη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α΄) θαζψο θαη νη 
απφθνηηνη παιαηνηέξσλ εηψλ, θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΔΠΑΛ, θάηνρνη πηπρίνπ Β΄ΣΔΔ, ΣΔΛ θαη 
Ναπηηθψλ Λπθείσλ, εκεξεζίσλ θαη εζπεξηλψλ αληίζηνηρα, νη νπνίνη είλαη ππνςήθηνη γηα ζπκκεηνρή 
ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α΄), ππνβάιινπλ Αίηεζε-Γήισζε ζπκκεηνρήο ζηηο 
εμεηάζεηο ησλ παλειιαδηθά εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.  
       Με ηελ Αίηεζε-Γήισζε ν ππνςήθηνο δειψλεη θαη ηα εηδηθά καζήκαηα ζηα νπνία ζα εμεηαζηεί, 
εθφζνλ απαηηείηαη εμέηαζε ζε εηδηθά καζήκαηα γηα ηκήκαηα ζηα νπνία εθδήισζε πξνηίκεζε 
εηζαγσγήο. Δθφζνλ παξέρεηαη δηθαίσκα επηινγήο κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ εηδηθψλ καζεκάησλ έρεη 
δηθαίσκα κίαο κφλν επηινγήο.  
 
2 α. Οη ππνςήθηνη εκεξεζίσλ θαη εζπεξηλψλ  ΔΠΑΛ Α΄,  πνπ επηζπκνχλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε  ηκήκα 
ησλ ΣΔΙ θαη ησλ ινηπψλ ζρνιψλ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, ππνβάιινπλ, κέζσ δηαδηθηχνπ, 
Μεραλνγξαθηθφ  Γειηίν κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ηκεκάησλ εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 
χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Kάζε 
ππνςήθηνο, πξηλ ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ ηαπηνπνηείηαη απφ ην Λχθεηφ 
ηνπ, ζην νπνίν πξνζέξρεηαη θαη  δεκηνπξγεί ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θσδηθφ αζθαιείαο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ, πνπ έρεη θαηαξηίζεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
χζηεξα απφ ηηο αηηήζεηο-δειψζεηο ησλ ππνςεθίσλ γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο. Κάζε 
ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνβάιεη νξηζηηθά ην κεραλνγξαθηθφ ηνπ δειηίν απφ νπνηνλδήπνηε Η/Τ, πνπ 
έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ρσξίο απαξαίηεηα ηε κεζνιάβεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ 
εθάζηνηε νξηδφκελε πξνζεζκία ππνβνιήο κεραλνγξαθηθψλ δειηίσλ γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε. 
       Δάλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ππνςήθηνο επηιέμεη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ηνπ 
δειηίνπ ζην Λχθεηφ ηνπ, ζα πξέπεη λα ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ Η/Τ ηνπ Λπθείνπ, ε 
ειεχζεξε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.  

 
β. Οη ππνςήθηνη πνπ εκπίπηνπλ ζηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο αα΄ πνιπηέθλσλ, ββ΄ ηξηηέθλσλ, θαη γγ΄ 
θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ.3966/ 2011,ΦΔΚ. Α΄ 
118), δειψλνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, ηελ εηδηθή 
πεξίπησζε ή ηελ ππνπεξίπησζε, αλ πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε γγ΄ , ζηελ νπνία αλήθνπλ. ε 
πεξίπησζε πνπ αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξηπηψζεηο, επηιέγνπλ κφλν κία, πξνθεηκέλνπ λα 
δηεθδηθήζνπλ ηηο επί πιένλ ζέζεηο, πνπ νξίδνληαη γηα ηελ εηζαγσγή πέξαλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, 
φπσο θαζνξίδεηαη θαη΄ έηνο  
 
3 α. ην κεραλνγξαθηθφ δειηίν θάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα δειψλεη, πξνηίκεζε γηα φζεο ζρνιέο ή 
ηκήκαηα επηζπκεί, απφ απηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθεία νκάδα, ζηα ηκήκαηα ηεο  νπνίαο  
εηζάγνληαη νη ππνςήθηνη ηνπ αληίζηνηρνπ  ηνκέα. Με ηε δήισζή ηνπ ν ππνςήθηνο πξνζδηνξίδεη γηα 
πνηεο ζρνιέο ή πνηα ηκήκαηα επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 
   β. Η ζπκπιήξσζε ηεο ζεηξάο πξνηίκεζεο γίλεηαη κε ζπλερφκελε αχμνπζα αξίζκεζε γηα ηηο ζρνιέο 
ή ηα ηκήκαηα, πνπ επηζπκεί ν ππνςήθηνο. 
   γ. Με ηε δήισζε πξνηίκεζήο ηνπ ν ππνςήθηνο απνδέρεηαη φηη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο 
ππνςεθίνπο δελ κπνξεί λα εηζαρζεί ζε ζρνιή ή ηκήκα πνπ δελ έρεη δειψζεη. Απνδέρεηαη, επίζεο, φηη 
δελ κπνξεί λα εηζαρζεί ζε ζρνιή ή ηκήκα πνπ πξνζδηφξηζε ζηε δήισζή ηνπ, αλ ην ζχλνιν ησλ 
κνξίσλ ηνπ είλαη κηθξφηεξν απφ ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπ ηειεπηαίνπ εηζαγνκέλνπ πνπ, ζχκθσλα κε 
ηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ, εηζάγεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή ή ηκήκα. Δπίζεο, απνδέρεηαη φηη, αλ κε ην 
ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπ κπνξεί λα εηζαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο ζρνιέο ή ηκήκαηα, ζα εηζαρζεί ηειηθά 
κφλν ζε εθείλε ηε ζρνιή ή ην ηκήκα πνπ πξνζδηφξηζε ζηε δήισζή ηνπ, κε έλδεημε πξνγελέζηεξε ζε 
ζρέζε κε ηηο άιιεο ζρνιέο ή ηκήκαηα, πνπ έρεη δειψζεη. 
    δ. Η δήισζε πξνηίκεζεο ζρνιψλ ή ηκεκάησλ ζην  κεραλνγξαθηθφ δειηίν ππνςεθίνπ, πνπ  
ππνβάιιεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ, κε ηα αηνκηθά ζηνηρεία θαη ηηο επηινγέο πξνηίκεζεο ζρνιψλ ή 
ηκεκάησλ εηζαγσγήο ζε ΣΔΙ θαη ινηπέο ζρνιέο, απνηειεί ην επίζεκν παξαζηαηηθφ γηα ηε 
κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνςεθίνπ. 
    ε. Η δήισζε πξνηηκήζεσλ θάζε ππνςεθίνπ ζην  κεραλνγξαθηθφ δειηίν αληηπξνζσπεχεη ηελ 
απζεληηθή έθθξαζε ηεο ζέιεζήο ηνπ, ε νπνία είλαη νξηζηηθή θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη 
λα ζπκπιεξσζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί κεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή, κέζσ δηαδηθηχνπ. 
 
Β. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 15 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο σο εμήο: «Οη ππνςήθηνη 

πνπ εκπίπηνπλ ζηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο αα΄ πνιπηέθλσλ, ββ΄ ηξηηέθλσλ, θαη γγ΄ θνηλσληθψλ 
θξηηεξίσλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ.3966/2011 (ΦΔΚ.Α΄118) 
θξίλνληαη γηα επηινγή ζε θάζε ζρνιή ή ηκήκα, κε βάζε ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ, θαηά θζίλνπζα 
ζεηξά κνξίσλ θαη ηε δήισζε πξνηίκεζήο ηνπο ζην Μεραλνγξαθηθφ Γειηίν, θαηά πξψηνλ, σο 
ππνςήθηνη ηεο γεληθήο ζεηξάο γηα ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ 
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Α΄).  Δάλ δελ εηζάγνληαη ζηε ζρνιή ή ην ηκήκα πνπ έρνπλ δειψζεη πξψην ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, 
θξίλνληαη ζηε ζπλέρεηα γηα επηινγή ζηηο επί πιένλ ζέζεηο ηεο ίδηαο ζρνιήο ή ηκήκαηνο, σο 
ππνςήθηνη ηεο εηδηθήο πεξίπησζεο ζηελ νπνία αλήθνπλ, θαη κφλν γηα ηηο ζρνιέο ή ηκήκαηα ηεο 
δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο πνπ βξίζθεηαη ε κφληκε θαη θχξηα θαηνηθία ησλ γνλέσλ ηνπο, νη νπνίνη 
έρνπλ ηελ επηκέιεηα απηψλ ή ηεο νηθνγελείαο (ζπδχγσλ θαη ηέθλσλ) ησλ ίδησλ ησλ ππνςεθίσλ, εάλ 
πξφθεηηαη γηα ελειίθνπο, ηελ νπνία έρνπλ πξνζδηνξίζεη ζην Μεραλνγξαθηθφ Γειηίν. 
       Δάλ πξφθεηηαη γηα ηελ ππνπεξίπησζε Α΄ ησλ Κνηλσληθψλ Κξηηεξίσλ (θνηηψληνο/εο 
αδειθνχ/ήο) γηα ηηο ζρνιέο ή ηκήκαηα ηεο δηνηθεηηθήο  πεξηθέξεηαο πνπ θνηηά ν/ε αδειθφο/ή, 
κπνξνχλ είηε λα επηιέμνπλ απηή σο δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα γηα ηηο ζρνιέο ή ηκήκαηα σο πεξηθέξεηα 
επηινγήο ηνπο είηε ηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηεο κφληκεο θαη θχξηαο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ ηνπο, νη 
νπνίνη έρνπλ ηελ επηκέιεηα απηψλ. Δάλ θαη πάιη δελ εηζάγνληαη ζηηο επί πιένλ απηέο ζέζεηο ζηε 
ζπγθεθξηκέλε ζρνιή ή ηκήκα ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο επηινγήο ηνπο, ε ίδηα δηαδηθαζία 
επηινγήο ζπλερίδεηαη κε ηελ επφκελε πξνηίκεζε, ζηε γεληθή ζεηξά. ε πεξίπησζε θαη πάιη κε 
εηζαγσγήο ηνπο κε ηε ζεηξά απηή, εμεηάδνληαη επίζεο θαη πάιη γηα ηηο ζέζεηο ηεο εηδηθήο 
πεξίπησζεο γηα ηηο ζρνιέο ή ηκήκαηα ηεο ίδηαο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο επηινγήο θαη πάληα 
ζχκθσλα κε ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπο, κέρξη ηελ εηζαγσγή ηνπ ηειεπηαίνπ εηζαγνκέλνπ, 
ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ, γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο.  
Οη Γηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο έρνπλ νξηζζεί κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.Α΄87) «Νέα   
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» νη νπνίεο είλαη δέθα ηξεηο (13)..  

 
Γ. ην ηέινο  ηνπ άξζξνπ 17 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνη 4 θαη 5, σο εμήο: 
«4. «Οη ππνςήθηνη πνπ εκπίπηνπλ ζηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο αα΄ πνιπηέθλσλ, ββ΄ ηξηηέθλσλ, θαη γγ΄ 
θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ.3966/ 2011 (ΦΔΚ. Α΄ 
118), γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηε ζρνιή ή ηκήκα εηζαγσγήο, πξνζθνκίδνπλ επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά, 
αλά πεξίπησζε, σο αθνινχζσο: 
i) ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΙ ΚΑΙ ΣΔΚΝΑ ΑΤΣΩΝ 
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 απφ ην νπνίν 
πξνθχπηεη ξεηά ε θαηεγνξία ζηελ νπνία εκπίπηεη, απφ ηηο ππφ ζηνηρείν 1 έσο 4 θαηεγνξίεο 
πνιπηέθλνπ ηνπ παξφληνο εδαθίνπ.  

γ) έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο ή ππεξεζίαο ή ινγαξηαζκφο θνηλήο σθειείαο ή Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ 
λ.1599/1986 απφ ην/ηελ νπνίν/α λα πξνθχπηεη/λα δειψλεηαη ν ηφπνο κφληκεο θαη θχξηαο θαηνηθίαο 
ησλ γνλέσλ ησλ ππνςεθίσλ, νη νπνίνη έρνπλ ηελ επηκέιεηα απηψλ ή ηεο νηθνγελείαο ησλ ίδησλ ησλ 
ππνςεθίσλ (νηθνγέλεηα κε ζχδπγν ή θαη κε αλήιηθα ηέθλα), εάλ πξφθεηηαη γηα ελειίθνπο.  

δ) Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο θφξνπ εηζνδήκαηνο 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 Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο ή ηελ 
Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ).Σν εηήζην  νηθνγελεηαθφ 
εηζφδεκα δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ. Σν φξην απηφ 
πξνζαπμάλεηαη θαηά δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ 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.  
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ εηήζηνπ  ζπλνιηθνχ  νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ιακβάλνληαη ηα 
πνζά απφ ηηο ζηήιεο Γ θαη Γ ηνπ Eθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο  θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ ηεο εηζαγσγήο ησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο, πνπ αθνξά ζηα εηζνδήκαηα ηνπ 
πξνεγνχκελνπ απηνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη πξνζηίζεληαη ηα πνζά, σο αθνινχζσο: 

1. Απφ ηε ηήιε Γ . «Δθθαζάξηζε Φφξνπ Δηζνδήκαηνο» 

 ην ζπλνιηθφ δεισζέλ εηζφδεκα θαη  

 ε πξνζηηζέκελε δηαθνξά ηεθκεξίσλ 
2. Απφ ηε ηήιε Γ . «Αλάιπζε Δηζνδεκάησλ, Δθπηψζεσλ απφ ην Δηζφδεκα θιπ»   

 ηα απηνηειψο θνξνινγνχκελα πνζά  
Σα αλσηέξσ 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.  
         ε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο Δθθαζαξηζηηθψλ εκεησκάησλ θφξνπ 
εηζνδήκαηνο ηνπ ηδίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ιφγσ ππνβνιήο μερσξηζηήο θνξνινγηθήο δήισζεο ησλ  
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ππφρξεσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ζπδχγσλ θαη αλειίθσλ ηέθλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ 
ησλ γνλέσλ ησλ ππνςεθίσλ κε ηνπο νπνίνπο νη ππνςήθηνη δελ ζπλνηθνχλ, ζε πεξίπησζε πνπ απηνί 
είλαη δηαδεπγκέλνη, ζπλνιηθφ θαζαξφ εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα απνηειεί ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ, 
θαηά ηα αλσηέξσ ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ εκεησκάησλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζπδχγσλ θαη 
αλειίθσλ ηέθλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ κε ηνπο νπνίνπο νη 
ππνςήθηνη δελ ζπλνηθνχλ.   
      ηελ εηδηθή πεξίπησζε ησλ πνιπηέθλσλ ή ηέθλα απηψλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο,  
εκπίπηνπλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 3454/2006 (Α΄75): 
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 ηξίην (23

ν
) 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 
(25

ν
) 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. 

ii)  «ΣΡΙΣΔΚΝΟΙ»: ηα ππφ ζηνηρεία α΄,γ ΄θαη δ΄ ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο i.  
ηελ πεξίπησζε ησλ ηξηηέθλσλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, εκπίπηνπλ νη γνλείο θαη ηέθλα 
πνιπκειψλ νηθνγελεηψλ κε ηξία (3) δψληα ηέθλα απφ λφκηκν γάκν ή λνκηκνπνηεζέληα ή πηνζεηεζέληα, 
εθφζνλ θαλέλα απφ απηά δελ ππεξβαίλεη ην 26

ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ άγακσλ κεηέξσλ κε ηξία κε αλαγλσξηζζέληα δψληα ηέθλα, πνπ δελ ππεξβαίλνπλ 
επίζεο ην 26

ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.  

iii) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ: ηα ππφ ζηνηρεία α΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο i θαη γηα θάζε 
ππνπεξίπησζε, επί πιένλ δηθαηνινγεηηθά, σο αθνινχζσο:  
Α. Γη΄ απηνχο πνπ έρνπλ αδειθφ ή αδειθή, πνπ θνηηά ζε παλεπηζηήκην ή ΣΔΙ ή ζηηο Αλψηαηεο 
Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο ή ηελ ΑΠΑΙΣΔ θαζψο θαη ζηηο ΑΣΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 
Σνπξηζκνχ, δηαθνξεηηθήο πφιεο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο γνλέσλ: 
-  αληί ηνπ ππφ ζηνηρείν α΄ ηεο πεξίπησζεο i Πηζηνπνηεηηθνχ, Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο 
θαηάζηαζεο απφ ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί εληφο ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ 
δειηίνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 26

ν
 ηεο ειηθίαο θαηά ηελ ππνβνιή 

ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ. 
- Βεβαίσζε Σκήκαηνο ή ρνιήο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε θνηηεηηθή ή ζπνπδαζηηθή ηδηφηεηα 
πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ/ηεο αδειθνχ/αδειθήο, πνπ έρεη εηζαρζεί χζηεξα απφ ζπκκεηνρή ζηηο 
παλειιήληεο εμεηάζεηο, δελ δηαλχνπλ ην πξνβιεπφκελν ηειεπηαίν έηνο ζπνπδψλ θαηά ηελ ππνβνιή 
ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ. Η βεβαίσζε ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί εληφο ηξηκήλνπ,  πξηλ ηελ 
ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ. 
Η έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθήο πφιεο απφ απηή ηεο κφληκεο θαηνηθίαο είλαη νπνηαδήπνηε πφιε εθηφο ηνπ 
λνκνχ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο. 
Β. Γη΄ απηνχο  πνπ είλαη νξθαλνί απφ ηνλ έλαλ ή θαη απφ ηνπο δχν γνλείο ή ηέθλα άγακεο κεηέξαο κε 
έλα ή δχν κε αλαγλσξηζζέληα ηέθλα, αληί ηνπ ππφ ζηνηρείν α΄ ηεο πεξίπησζεο i Πηζηνπνηεηηθνχ:    
- Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί εληφο ηξηκήλνπ πξηλ ηελ 
ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη: α) φηη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 
26

ν
 έηνο ειηθίαο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, β) ν ζάλαηνο ηνπ/ησλ γνλέσλ θαη, γ) 

γηα ηελ πεξίπησζε ηέθλνπ/ηέθλσλ άγακεο κεηέξαο, ε κε αλαγλψξηζε ηνπ/ησλ ηέθλσλ ηεο, ησλ 
νπνίσλ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα. 
Γ. Γη΄ απηνχο πνπ έρνπλ γνλείο, ηέθλα, αδέιθηα, ζπδχγνπο, πνπ είλαη ηπθινί ή θσθάιαινη ή 
λεθξνπαζείο, πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ή πάζρνπλ απφ κπτθή δπζηξνθία Duchenne ή 
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αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αηφκσλ εηδηθψλ αλαγθψλ επεηδή έρνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα νθεηιφκελα ζε 
αλαπεξία άλσ ηνπ 67%: 
- Πηζηνπνηεηηθφ Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ην νπνίν ζα εθδίδεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηαηξηθήο 
γλσκάηεπζεο κέινπο Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΓΔΠ) αληίζηνηρεο κε ηελ πάζεζε 
εηδηθφηεηαο. Καηά ην πξψην έηνο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο, γίλνληαη δεθηά ηα Πηζηνπνηεηηθά 
Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ, πνπ εθδφζεθαλ ρσξίο γλσκάηεπζε κέινπο ΓΔΠ.  
Γ. Γη΄ απηνχο πνπ είλαη ηέθλα ησλ ζπκάησλ ηεο ηξνκνθξαηίαο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1897/1990 (ΦΔΚ. 120 Α΄): 
- Αληίγξαθν πξάμεο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ γνλέα πνπ θνλεχζεθε ή θαηέζηε αλίθαλνο.  
     Σα Πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ εθδίδνληαη απφ μέλε ππεξεζία, πξέπεη 
απαξαηηήησο λα είλαη: α) επηθπξσκέλα γηα ηε γλεζηφηεηα απηνχ πνπ ηα ππνγξάθεη απφ ειιεληθή 
δηπισκαηηθή αξρή ζην εμσηεξηθφ ή απφ δηπισκαηηθή αξρή ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα, κε 
επηθχξσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο, θαη β) επίζεκα κεηαθξαζκέλα απφ ειιεληθή 
δηπισκαηηθή αξρή ζην εμσηεξηθφ ή απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο.  
     ΄Οπνπ γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πξνβιέπεηαη κε ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο 
(ζπκπιήξσζε) ζεσξείηαη ε 31 Γεθεκβξίνπ, σο εκεξνρξνλνινγία γέλλεζεο. Η ειηθία απνδεηθλχεηαη 
απφ ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη, ζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο, απφ ηε ιεμηαξρηθή πξάμε 
γέλλεζεο, πνπ έρεη ζπληαρζεί εληφο ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηε γέλλεζεο. Αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα 
πξάμε, ε ειηθία απνδεηθλχεηαη απφ ηα κεηξψα αξξέλσλ γηα ηνπο άλδξεο θαη απφ ην γεληθφ κεηξψν 
δεκνηψλ (δεκνηνιφγην) γηα ηηο γπλαίθεο. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο ζην ζην νηθείν 
κεηξψν, επηθξαηεί ε πξψηε εγγξαθή. Βεβαίσζε ηεο ειηθίαο ή δηφξζσζε ηεο εγγξαθήο κε 
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν νπδέπνηε ιακβάλεηαη ππφςε.  

 
5.  Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ηνπο νη εηζαρζέληεο πξνζέξρνληαη ζηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο 
ή Σκήκαηνο εηζαγσγήο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, φπσο νξίδνληαη αλσηέξσ, θαηά ηηο 
εκεξνκελίεο εγγξαθήο. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ρνιήο ή ηνπ Σκήκαηνο, κεηά ηνλ 
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ησλ εηζαγνκέλσλ ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ ηεο 
παξαγξάθνπ 4, κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη εκεξψλ, απφ ηελ ιήμε ηεο εκεξνκελίαο εγγξαθήο. Η 
απφθαζε εγγξαθήο αλαθνηλψλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο ή ηνπ Σκήκαηνο αξκνδίσο.  
       Η απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππφθεηηαη  ζηε δηαιπηηθή αίξεζε  έγθξηζεο λνκηκφηεηαο ηεο 
ηειεπηαίαο απφ ην Πξπηαληθφ πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ην πκβνχιην ηνπ ΣΔΙ. Δάλ ην 
Πξπηαληθφ πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ην πκβνχιην ηνπ ΣΔΙ θξίλεη φηη ε εγγξαθή δελ πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί,  ζηελ πεξίπησζε κε ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ 
Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α΄118), ιφγσ ππνβνιήο ςεπδψλ ή κε λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη φηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηελ εηδηθή πεξίπησζε, ηφηε δεζκεχεηαη ε Γεληθή 
πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο λα ηελ αλαθαιέζεη κε νξηζηηθή απφθαζε δηαγξαθήο απφ ηνπο θαηαιφγνπο 
ηεο ρνιήο ή ηνπ Σκήκαηνο εηζαγσγήο.. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη 
ζην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο 
θαη Θξεζθεπκάησλ θχξσζεο ησλ πηλάθσλ εηζαγσγήο ππνςεθίσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 
θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηε δηαγξαθή απηψλ θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο θαηά ηα επφκελα δχν 
αθαδεκατθά έηε απφ θάζε δηαδηθαζία εηζαγσγήο απφ φια ηα Παλεπηζηήκηα, Σ.Δ.Ι ή ρνιέο.       
     Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη λα έρνπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά 
ηφζν θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ Γειηίνπ φζν θαη θαηά ηελ εγγξαθή ζηε ζρνιή ή ηκήκα 
εηζαγσγήο, εθφζνλ ε έληαμε ζηελ εηδηθή πεξίπησζε, πνπ αλήθνπλ, απνηειεί θξηηήξην επηινγήο γηα 
ηνλ επί πιένλ αξηζκφ ζέζεσλ εηζαθηέσλ».  

 
Η απφθαζε απηή πξέπεη λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
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