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Eισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση υποψηφίων µε σοβαρές παθήσεις το ακαδ. έτος 2018-2019
Σε συνέχεια του από 1-11-2017 ∆ελτίου Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
αναφορικά µε την εισαγωγή υποψηφίων µε σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το ακαδηµαϊκό
έτος 2018-19, καλούνται οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυµούν να εισαχθούν σε
Σχολές ή Τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε ορισµένο αριθµό θέσεων, καθ΄ υπέρβαση του αριθµού
εισακτέων, για το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019, να απευθυνθούν σε µία από τις Ειδικές Επταµελείς
Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριµένα ∆ηµόσια ή Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία, προκειµένου να
αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης Πάθησης.
Υποψήφιοι µπορεί να είναι µαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή
αντίστοιχου σχολείου της ηµεδαπής ή Έλληνες κάτοχοι τίτλου απόλυσης ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου
σχολείου της αλλοδαπής.
Οι εν λόγω υποψήφιοι καταθέτουν στις Ειδικές Επταµελείς Επιτροπές στην αποκλειστική προθεσµία από
∆ευτέρα 13 Νοεµβρίου 2017 έως και Πέµπτη 30 Νοεµβρίου 2017, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση (το έντυπο της αίτησης υπάρχει στην τελευταία σελίδα της εγκυκλίου και στην ιστοσελίδα του
ΥΠ.Π.Ε.Θ http://www.minedu.gov.gr, στην ενότητα: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, υποενότητα: Υποψήφιοι µε σοβαρές
παθήσεις).
β) Ιατρικές γνωµατεύσεις από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο, οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή
∆ιευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόµιµα εκτελούντα χρέη
Συντονιστή ∆ιευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή
Πανεπιστηµίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή.
γ) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Επισηµαίνεται ότι, αποκλειστικά και µόνο για τους πάσχοντες από τις παρακάτω παθήσεις:
α) µε µειωµένη οπτική οξύτητα (µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 02)
β) από συγγενείς αιµολυτικές αναιµίες που υποβάλλονται σε µεταγγίσεις ή έχουν σοβαρές κλινικές
εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία 67% και άνω (µεσογειακή αναιµία, δρεπανοκυτταρική αναιµία,
µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, πολυµεταγγιζόµενοι πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία, συγγενής
αιµολυτική αναιµία λόγω έλλειψης πυρουβικής κινάσης, ΑΝΑΙMIA DIAMOND BLACKFAN), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ:
κωδ. 05)
γ) µε κινητικά προβλήµατα προσδίδοντα αναπηρία τουλάχιστον 67%, (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 27)
δ) από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονοµικά ή επίκτητα σύνδροµα-νοσήµατα όταν εκφράζονται µε
σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόµενοι κατά περίπτωση
(ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 57),
ε) από σοβαρό κληρονοµικό αγγειοοίδηµα εργαστηριακά επιβεβαιωµένο µε αναπηρία τουλάχιστον 67%
(ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 62)
στ) από καλοήθη όγκο γέφυρας εγκέφαλου µε αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 63)
ζ) από ρήξη ανευρύσµατος µε αιµορραγία και υδροκέφαλο µε αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ:
κωδ. 64)
απαιτείται να καταθέσουν στις Ειδικές Επταµελείς Επιτροπές των Νοσοκοµείων µαζί µε τα ανωτέρω
δικαιολογητικά και Πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας (εγκύκλιός µας µε αρ. πρωτ. Φ.251/179245/Α5/2310-2017 (Α∆Α: ΩΣ7Η4653ΠΣ-Μ7Ψ) αναφορικά µε την πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.) που να έχει
µόνιµη ισχύ ή άλλως να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης στην Ειδική Επταµελή Επιτροπή
προκειµένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από την εν λόγω Επιτροπή.
Όσοι από τους υποψήφιους των ανωτέρω περιπτώσεων α) έως και ζ) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα
ΚΕ.Π.Α. για έκδοση πιστοποιητικού ποσοστού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόµα, θα
υποβάλουν προς τις Ειδικές Επταµελείς Επιτροπές των Νοσοκοµείων εµπρόθεσµη αίτηση µε τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη ∆ήλωση
του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α. (σηµειώνοντας τον
αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησής τους) και ότι θα προσκοµίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας,
αµέσως µόλις το αποκτήσουν και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
εκπρόσωπό του. Επίσης, µπορούν να αποσταλούν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ταχυµεταφορά.
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Το εµπρόθεσµο της αίτησης στην περίπτωση αυτή, κρίνεται από την ηµεροµηνία της ταχυδροµικής
σήµανσης.
Ειδικά για όσες παθήσεις στον ΠΙΝΑΚΑ του Παραρτήµατος της Εγκυκλίου (σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄)), αναφέρεται «µε εξατοµικευµένη κρίση της
επιτροπής εξέτασης ενστάσεων υποψήφιων µε σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση σε ποσοστό 5%» οι αιτήσεις µε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων αυτών διαβιβάζονται από τις
Ειδικές Επταµελείς Επιτροπές των Νοσοκοµείων στην αρµόδια Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων
προκειµένου να τις εξετάσει και να εκδώσει το Πιστοποιητικό ∆ιαπίστωσης Πάθησης.
∆εδοµένου ότι µετά την ψήφιση του Νόµου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄) και την έκδοση της ΚΥΑ µε αριθ.
Φ.151/180552/Α5/25-10-2017 (ΦΕΚ 3822/τ.Β’/31-10-2017) έχει υπάρξει νέα κωδικοποίηση παθήσεων,
εφιστούµε την προσοχή των υποψηφίων στα εξής:
Πιστοποιητικά ∆ιαπίστωσης Πάθησης που έχουν ήδη εκδοθεί από τις Επταµελείς Επιτροπές των
Νοσοκοµείων ή το ΚΕΣΥ πριν την 31-10-2017 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης σε ΦΕΚ της αριθ.
Φ.151/180552/Α5/25-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε την οποία τροποποιείται, ως προς τις
παθήσεις, η αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β’/14-02-2014) (Α∆Α: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) όµοια) και προκειµένου
για εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση από το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 και εφεξής, πρέπει να
επικαιροποιηθούν µε βάση τους νέους κωδικούς και τις παθήσεις του Παραρτήµατος της Εγκυκλίου. Για το
σκοπό αυτό, υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει Πιστοποιητικό ∆ιαπίστωσης Πάθησης από Ειδική Επταµελή
Επιτροπή των συγκεκριµένων Νοσοκοµείων ή το ΚΕΣΥ για εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση έως και
το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018, εφόσον επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση µε την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για το ακαδηµαϊκό έτος 20182019 και εφεξής και εφόσον πάσχουν από κάποια από τις παθήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 13 του ν. 4452/2017, υποβάλλουν εκ νέου αίτηση µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά σε µία
από τις Ειδικές Επταµελείς Επιτροπές των Νοσοκοµείων, προκειµένου να εκδοθεί νέο Πιστοποιητικό
∆ιαπίστωσης Πάθησης βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Μετά την απόκτηση του Πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν µε νέο ∆ελτίο
Τύπου στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., να υποβάλουν ηλεκτρονικό µηχανογραφικό δελτίο προκειµένου να
συµµετάσχουν στην επιλογή για εισαγωγή σε Σχολές ή Τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για το
ακαδηµαϊκό έτος 2018-19 µε την ειδική κατηγορία των ατόµων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Η
διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των µηχανογραφικών δελτίων θα ανακοινωθεί µε νεότερη εγκύκλιο, η
οποία θα αποσταλεί στα σχολεία και θα αναρτηθεί προς ενηµέρωση στο διαδίκτυο.
Το σχετικό έγγραφο σε µορφή PDF:
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/09_11_1709_11_17ΕΠΤΑΜΕΛΕΙΣ_ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ_ΓΙΑ_ΕΙΣΑ
ΓΩΓΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΣΟΒΑΡΕΣ_ΠΑΘΗΣΕΙΣ_ΤΟ_ΑΚΑ∆._ΕΤΟΣ__2018-2019.pdf
http://www.minedu.gov.gr/news/31383-09-11-17-eisagogi-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-ypopsifion-me©
sovares-pathiseis-to-akad-etos-2018-2020
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