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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.
Οι ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων που ορίζονται από τον Ν.
3648/2008 (ΦΕΚ 38 Α') και τα απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά είναι
τα εξής:
α.
Ν.3648/2008.

Περίπτωση εδαφίου i της παρ.1α του άρθρου 11 του

Βεβαίωση κυρωµένη από την Ανωτάτη Συνοµοσπονδία
Πολυτέκνων (µε τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύος
κατά την υποβολή).
β.
Ν.3648/2008.

Περίπτωση εδαφίου ii της παρ.1α του άρθρου 11 του

(1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το δήµο στα
δηµοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραµµένοι οι γονείς του υποψηφίου/ας ή ο
γονέας από τον οποίο αντλεί το δικαίωµα ένταξης στην ειδική κατηγορία, στο
οποίο να φαίνονται τα εν ζωή τέκνα.
(2) Σε περίπτωση που υπάρχει τριτεκνία λόγω δευτέρου ή και
περισσοτέρων γάµων, απαιτείται η προσκόµιση δικαιολογητικών (π.χ. δικαστική
απόφαση) που να φαίνεται ποιος ασκεί την επιµέλεια των παιδιών.
γ.
Περίπτωση εδαφίου ii της παρ.1β του άρθρου 11 του
Ν.3648/2008 (ανάπηροι και τραυµατισθέντες εν υπηρεσία).
(1) Βεβαίωση από ∆ΕΠΑΘΑ, όπως το Υπόδειγµα «3». Στην
περίπτωση που ο παθών είναι εν ενεργεία στρατιωτικός επισυνάπτεται ανάλογη
βεβαίωση της οικείας ΑΥΕ.
(2) Γνωµάτευση Ανωτάτης Υγειονοµικής Επιτροπής (ΑΥΕ) του
αντίστοιχου Κλάδου, που να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου εξαµήνου και να
βεβαιώνει το ποσοστό αναπηρίας 67%.
(3) Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για συνταξιούχο στρατιωτικό ή
χρηµατικό ένταλµα εφάπαξ οικονοµικού βοηθήµατος.
(4)

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα.

δ. Περίπτωση εδαφίου ii της παρ.1β του άρθρου 11 του
Ν.3648/2008 (θανόντες εν υπηρεσία).
(1)

Βεβαίωση, όπως στο Υπόδειγµα «2».
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(2)
ε.
Ν.3648/2008.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα.

Περίπτωση εδαφίου iii της παρ.1β του άρθρου 11 του

(1) Βεβαίωση από το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο (ΓΕΣ/∆ΙΣ –
ΓΕΑ/Μουσείο Ιστορίας ΠΑ – ΓΕΝ/Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού), στην οποία θα
φαίνεται ότι ο πατέρας του υποψηφίου συµµετείχε µε οποιονδήποτε τρόπο στα
αναφερόµενα πολεµικά γεγονότα.
(2)

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα.

στ. Περίπτωση της παρ.1γ του άρθρου 11 του Ν.3648/2008.
Όπως στα Παραρτήµατα «ΣΤ» (για συµµετοχή στις εξετάσεις) και
«Ζ» (για κατάταξη στις Σχολές των επιτυχόντων), της παρούσας.
2.
Οι Μόνιµοι Υπαξιωµατικοί του Στρατού Ξηράς. (Ν. 1294/1982 ΦΕΚ
122 Α') Άρθρο µόνον.
Αναφορά στρατιωτικού, όπως στο Υπόδειγµα «1».
3.
Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων αυτές συµπληρώνονται από
υποψηφίους της γενικής σειράς.
Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος
Υ/ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος
Επιτελής B2
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