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ΠΡΟ: Δ.Α.Α.. / ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ……………….…………… (2) 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΦΑΝΗΚΟΤ ΜΔΛΟΤ 

ΤΓΓΔΝΔΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΘΑΝΟΝΣΑ ΑΞΚΟ ε.α. : ύδπγνο ή Σέθλν (21)  
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ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ (e-mail) : (12) ………….……….……………………….…...……… 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ : Άγακνο/ε  –  Έγγακνο/ε  -  Γηαδεπγκέλνο/ε  –  Υήξνο/α (13) 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΣΔΚΝΩΝ : (14) ………………...………………………..…...........   

ΔΗΜΑΗ ΓΟΝΔΑ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (15) …………   

ΔΗΜΑΗ ΓΟΝΔΑ ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ : (16) ……...................................   

Δίκαη ν (ε) ίδηνο (-α) ή ε (ν) ύδπγνο ή ην (-α) Σέθλν (-α) ΑκεΑ (17) …………………….… 
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ΤΠΑΡΥΔΗ ΑΝΑΓΚΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΒΟΖΘΟΤ (ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΑΣΟΜΟΤ ΑκεΑ) : (19) ….............   

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟΒΗΩΑΝΣΟ ΤΓΓΔΝΟΤ ΑΞΗΩΜΑΣΗΚΟΤ 

ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΣΡΑΣΔΗΑ : ……………… ΟΠΛΟ ή ΩΜΑ : ……... ΑΡ. ΜΖΣΡΩΟΤ : (5) ….…… 

ΔΠΩΝΤΜΟ : ……………………ΟΝΟΜΑ (3) : ……..………. ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ : (3) ……….…….… 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΘΑΝΑΣΟΤ : ..….…..….…………. ΑΠΔΒΗΩΔ ΔΝ ΤΠΖΡΔΗΑ (22) …………...…..  

Δπηζπκώ λα παξαζεξίζσ ζην ΚΑΑΤ ΑΓΗΟΤ ΑΝΓΡΔΑ, ζηηο παξαθάησ παξαζεξηζηηθέο ζεη-

ξέο: (23) (Γπλαηόηεηα επηινγήο κέρξη πέληε  (5)  «Σεηξώλ  Πξνηίκεζεο». Παξαηήξεζε α.  ζηελ 2ε ζειίδα) 
 

ΔΠΗΛΟΓΔ 
1ε  

ΔΠΗΛΟΓΖ 

2ε  
ΔΠΗΛΟΓΖ 

3ε  
ΔΠΗΛΟΓΖ 

4ε  
ΔΠΗΛΟΓΖ 

5ε  
ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ  
ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΗΜΖΔΩ 

     

 

Δάλ ηα κόξηά κνπ, δελ κνπ επηηξέςνπλ λα παξαζεξίζσ ζε κία από ηηο παξαπάλσ δεισζεί-

ζεο ζεηξέο, επηζπκώ λα παξαζεξίζσ ζε ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΔΗΡΑ …..…… (24)  ( Παξαηήξεζε β.  
ζηελ 2ε ζειίδα) 
 

πλεκκέλα ππνβάιισ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά πνπ ζεκεηώλνληαη κε «ΝΑΗ» ή « - » 

Δμνπζηνδόηεζε, λόκηκα ζεωξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο Υπνγξαθήο  ………. (25) 
Πηζηνπνηεηηθό ή Βεβαίωζε Οηθνγελεηαθήο Καηαζηάζεωο   ………. (26) 
Βεβαίωζε ηεο Σρνιήο πνπ ζπνπδάδεη (-νπλ) ην (-α) ηέθλν (-α) κνπ  ………. (27) 
Φωηναληίγξαθν ηεο θνηηεηηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ (-ωλ) ηέθλνπ (-ωλ) κνπ  ………. (27) 
Φωηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αλεξγίαο ηνπ (-ωλ) ηέθλνπ (-ωλ) κνπ.  ………. (28) 
Πξόζθαην ηξηκεληαίν Απνδεηθηηθό Αλαλέωζεο ηνπ ΟΑΔΓ  ………. (28) 
Δθθαζαξηζηηθό Δθνξίαο (Τειεπηαίν Δθθαζαξηζηηθό Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο) ………. (29) 
Πξωηόηππν ή λόκηκα επηθπξωκέλν Φ/Ο Πηζηνπνηεηηθνύ Καηαζηάζεωο ΑκεΑ  ………. (30) 
Γλωκάηεπζε Σηξαηηωηηθνύ Ννζνθνκείνπ γηα Λνπηξνζεξαπεία  ………. (30) 
Πηζηνπνηεηηθό ρεξείαο (γηα κνλνγνλεϊθή νηθνγέλεηα)  ………. (31) 
Γηθαζηηθή απόθαζε επηκέιεηαο ηέθλωλ (γηα κνλνγνλεϊθή νηθνγέλεηα)  ………. (32) 
Φωηναληίγξαθν Γειηίνπ Ταπηόηεηαο Δ.Α.Α.Σ. ηνπ δηθαηνύρνπ             ………. (33) 

 



 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
 

α.   Ο αηηώλ ππνρξενύηαη λα επηιέμεη πέληε (5) δηαθνξεηηθέο «εηξέο  Πξνηίκεζεο». Σε πεξίπηωζε πνπ 
γηα πξνζσπηθνύο - νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο επηζπκεί λα επηιέμεη ιηγόηεξεο ησλ πέληε (5), ηόηε κε ηελ 
αίηεζε απηή ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΔΗ ΚΑΗ ΓΖΛΩΝΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΑ όηη, ζε πεξίπηωζε πνπ δελ επηιεγεί γηα παξα-
ζεξηζκό, απηό ζα νθείιεηαη θαη ζην γεγνλόο ηεο κε δήιωζεο πέληε (5) «Σεηξώλ Πξνηίκεζεο».  
 

β.   Σε πεξίπηωζε ηεο επηινγήο «ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΔΗΡΑ», απμάλνπλ νη πηζαλόηεηεο επηινγήο 
θαη παξαζεξηζκνύ, ηνπιάρηζηνλ ζε άιιε εηξά Παξαζεξηζκνύ.  
 

 Δπηπιένλ κε ηελ παξνύζα Αίηεζε, ΓΖΛΩΝΩ ΤΠΔΤΘΤΝΑ όηη : 

α.   Σα αλαθεξόκελα ζηελ παξνύζα Αίηεζή κνπ ζηνηρεία είλαη αιεζή, ηα δε κε επηθπξσκέ-
λα θσηναληίγξαθα δηθαηνινγεηηθώλ, είλαη πηζηά αληίγξαθα ηνπ πξσηνηύπνπ. 

β.   ε πεξίπησζε  πνπ δελ επηζπκώ λα παξαζεξίζσ ζηελ εηξά πνπ ζα επηιεγώ, ζα πξέ-
πεη λα ην γλσζηνπνηήζσ εγγξάθσο ζηελ Δ.Α.Α.. (ηδηόρεηξα ή κε Email), ηνπιάρηζηνλ έμη 
(6) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε απηήο ηεο παξαζεξηζηηθήο εηξάο, ώζηε ΝΑ ΜΖΝ ΥΡΔΩΘΩ 
ΑΡΝΖΣΗΚΑ ΜΟΡΗΑ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ΘΑ ΘΔΩΡΖΘΔΗ ΟΣΗ ΠΑΡΑΘΔΡΗΑ θαη ΘΑ ΜΟΤ 
ΥΡΔΩΘΟΤΝ ΣΑ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΜΟΡΗΑ ΠΑΡΑΘΔΡΗΜΟΤ, ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ 5ΔΣΊΑ.  

 

………………………………. (34), ……../………../ 2022 
 

Τπνγξαθή 

 

 

    

   …………………………………… (Ολνκαηεπώλπκν) 
 

      ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ             ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ  ΓΗΑ ΣΟ ΓΝΖΗΟ ΣΖ ΤΠΟΓΡΑΦΖ (35) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

(36) 
 

ΑΠΟΦΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

Έγγακνο : …..….,    Αξηζκόο Πξνζηαηεπνκέλσλ Σέθλσλ: ……....,    Πνιύηεθλνο : ……....,  
 

Μνλνγνλετθή Οηθνγέλεηα : ………,   ΑΜΔΑ: …….…,    
 

ΥΟΛΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ          

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Σν Α’  Μέινο        Σν Β’  Μέινο (Μεηξών) 

 
 


