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Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού ∆ελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων
εισακτέων, έτους 2018
Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού ∆ελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την
εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση έτους 2018 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων.
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από
σοβαρές παθήσεις καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, µέσω ∆ιαδικτύου, Μηχανογραφικό ∆ελτίο µε τις
προτιµήσεις Τµηµάτων και Σχολών που επιθυµούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση το
ακαδηµαϊκό έτος 2018-19, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, από τη ∆ευτέρα 3 Σεπτεµβρίου
µέχρι και τη ∆ευτέρα 10 Σεπτεµβρίου 2018.
Η εφαρµογή του Μηχανογραφικού ∆ελτίου θα είναι προσβάσιµη κατά τις ανωτέρω ηµεροµηνίες όλο το
24ωρο στην ηλεκτρονική πλατφόρµα: https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr/
και οι υποψήφιοι θα µπορούν από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή µε πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, να
υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους ∆ελτίο µε τις προτιµήσεις των Σχολών που επιθυµούν να εισαχθούν και
να δηλώσουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους.
Η εφαρµογή συνοδεύεται από οδηγίες, τις οποίες οι υποψήφιοι οφείλουν να µελετήσουν προσεκτικά και να
ακολουθήσουν πιστά τα προτεινόµενα βήµατα για τη σωστή συµπλήρωση του Μηχανογραφικού ∆ελτίου.
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αµέσως µετά την ηλεκτρονική υποβολή:
Α. Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρµογή τα δύο αρχεία που εµφανίζονται:
• ένα (1) αντίγραφο του Μηχανογραφικού ∆ελτίου, καθώς και
• την προσυµπληρωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση.
Προτείνεται, ο υποψήφιος να κρατήσει φωτοαντίγραφο του υπογεγραµµένου Μηχανογραφικού του ∆ελτίου
και της υπογεγραµµένης Υπεύθυνης ∆ήλωσης για το προσωπικό του αρχείο.
Β. Υπογράφουν τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα (το Μηχανογραφικό ∆ελτίο σε όλες τις σελίδες).
Γ. Αποστέλλουν (µέχρι και την Τρίτη 11 Σεπτεµβρίου 2018 ηµεροµηνία ταχυδροµικής σήµανσης) τα δύο (2)
ανωτέρω έγγραφα µαζί µε:
ένα (1) φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
ένα (1) φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρµόδια
επταµελή Επιτροπή του νοσοκοµείου ή φωτοαντίγραφο Απόφασης του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας
(ΚΕΣΥ) (µε ηµεροµηνία έκδοσης µετά τις 13 Νοεµβρίου 2017 σύµφωνα µε την Φ.151/193255/Α5/9-11-2017).
ένα (1) φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
σε περίπτωση υποβολής του Μηχανογραφικού ∆ελτίου, από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο,
συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.
Η αποστολή θα πρέπει να γίνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ µε ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER) προς το:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ γρ. 0091,
Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα
µε την ένδειξη: Για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων µε σοβαρές
παθήσεις για το έτος 2018
και καταληκτική ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σήµανσης την 11η Σεπτεµβρίου 2018.
Μετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής του ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού (10 Σεπτεµβρίου 2018)
δεν θα γίνονται δεκτά εκπρόθεσµα Μηχανογραφικά ∆ελτία, καθώς κλειδώνει το σύστηµα.
Επισηµαίνεται στους υποψήφιους να αποστέλλουν µόνο τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται
παραπάνω τα οποία και απαιτούνται και όχι άλλες γνωµατεύσεις ή πιστοποιητικά αναπηρίας από ΚΕΠΑ.
Μετά τον έλεγχο των στοιχείων και την ταυτοποίηση µε το ηλεκτρονικό αρχείο, οι υποψήφιοι θα
ενηµερωθούν µε νεότερη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου και τα αποτελέσµατα
εισαγωγής, µόλις ανακοινωθούν, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.goν.gr).
Μετά την έκδοση των αποτελεσµάτων, οι υποψήφιοι καταθέτουν οι ίδιοι ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος
εκπρόσωπός τους στη γραµµατεία της Σχολής ή του Τµήµατος επιτυχίας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,
η οποία και θα προβεί στον τελικό έλεγχο για την πληρότητα και τη νοµιµότητά τους, προκειµένου να
ολοκληρωθεί η εγγραφή τους, στις ηµεροµηνίες που θα ορισθούν. Σε περίπτωση διαπίστωσης, είτε κατά τον
έλεγχο, είτε µετά την εγγραφή κατά οποιονδήποτε τρόπο, ότι δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις
υπαγωγής στην ειδική κατηγορία, λόγω υποβολής ψευδών ή µη νοµίµων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες
διαγράφονται µε απόφαση του Τµήµατος ή της Σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόµενα
ακαδηµαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Τµήµατα και τις Σχολές.
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Επισηµαίνεται ότι για τη συµπλήρωση του Μηχανογραφικού ∆ελτίου δεν απαιτείται η απόκτηση κωδικού
αριθµού από Λύκειο. Ο κωδικός αποδίδεται στον υποψήφιο κατά την ηλεκτρονική υποβολή του
µηχανογραφικού του.
Η εγκύκλιος σε µορφή pdf
(http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ_ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΣΟΒΑΡΕΣ_ΠΑΘΗΣΕΙΣ_5_ΕΤΟΥς_2018_ΜΕ_Α∆Α.pdf)
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