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ΘΕΜΑ: Υποβολή ηλεκτρονικού µηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των
θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις.
Όπως έχει ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘΠΑ, η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις χωρίς εξετάσεις, γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο
35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α΄/2009) και τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ εδάφιο iii (γ) του
Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188/τ.Α΄/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε µε το άρθρο 59
παρ. 11 εδάφιο β περίπτωση iii του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/τ.Α΄/2011).
Οι υπαγόµενοι στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις» έχουν δικαίωµα
πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων και υπό την προϋπόθεση ότι η
πάθησή τους τούς επιτρέπει την εισαγωγή:
α) Στις Σχολές και τα Τµήµατα των Πανεπιστηµίων, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, εφόσον είναι κάτοχοι
απολυτηρίου Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου, Τεχνικού Λυκείου, Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), ή
ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄).
β) Στις Σχολές και στα τµήµατα ΤΕΙ, ΑΣΤΕ και ΑΣΠΑΙΤΕ, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου
σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ.
γ) Στις Σχολές και στα Τµήµατα των ΤΕΙ, ΑΣΤΕ και της ΑΣΠΑΙΤΕ, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου
ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄).
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους Έλληνες κατόχους τίτλου απόλυσης ξένου λυκείου ή αντίστοιχου
σχολείου της αλλοδαπής.
Για την εισαγωγή των ανωτέρω υποψηφίων στο ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 ενεργοποιήθηκαν οι
Επταµελείς Επιτροπές δεκατεσσάρων (14) συγκεκριµένων δηµόσιων νοσοκοµείων, οι οποίες εξέδωσαν
πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησης, σύµφωνα µε την κοινή Υ.Α. Φ.151/122732/Β6/2010 (ΦΕΚ1612 Β΄/410-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στα οποία αναγράφεται η πάθηση µε τον αντίστοιχο κωδικό της.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι απόφοιτοι και όχι µαθητές, και είναι κάτοχοι του ανωτέρω
πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης υποβάλουν ηλεκτρονικά – µέσω διαδικτύου µηχανογραφικό
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δελτίο µε τις προτιµήσεις τµηµάτων και σχολών που επιθυµούν να εισαχθούν, από 13 µέχρι και 20
Σεπτεµβρίου 2012.
Μετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής του ηλεκτρονικού µηχανογραφικού (20
Σεπτεµβρίου) δεν θα γίνονται δεκτά εκπρόθεσµα µηχανογραφικά δελτία.
Η πλατφόρµα θα είναι προσβάσιµη όλο το 24ωρο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού www.minedu.gov.gr και οι υποψήφιοι µπορούν από
οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή µε πρόσβαση στο διαδίκτυο να υποβάλουν το µηχανογραφικό τους
δελτίο µε τις προτιµήσεις 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 δελτίου.
Οι υποψήφιοι µετά την ηλεκτρονική υποβολή πρέπει υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τις οδηγίες, να
εκτυπώσουν και να υπογράψουν µηχανογραφικό δελτίο και Υπεύθυνη ∆ήλωση. Τα δύο αυτά έντυπα µαζί
µε τα παρακάτω αναφερόµενα δικαιολογητικά τα αποστέλλουν στην επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου
δικαιολογητικών του ΥΠΑΙΘΠΑ, η οποία κάνει τον έλεγχο των στοιχείων και την ταυτοποίηση µε το
ηλεκτρονικό αρχείο προκειµένου να καταρτιστεί το τελικό αρχείο υποψηφίων για την έκδοση των
αποτελεσµάτων .Ο τελικός έλεγχος των πρωτότυπων δικαιολογητικών γίνεται από τη γραµµατεία της
σχολής επιτυχίας προκειµένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.
Τα δικαιολογητικά που αποστέλλουν οι υποψήφιοι µαζί µε το υπογεγραµµένο µηχανογραφικό και
την υπογεγραµµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση είναι τα εξής:
α) Επικυρωµένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο της
ηµεδαπής (Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπο τίτλο
της αλλοδαπής.
Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει επιπλέον
τα εξής:
i) Βεβαίωση της οικείας αρµόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωµατικής αρχής της χώρας προέλευσης του
τίτλου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος Λυκείου που κατέχει ο υποψήφιος του
παρέχει το δικαίωµα εισαγωγής σε Πανεπιστήµια της χώρας αυτής. Στην ίδια βεβαίωση θα
περιλαµβάνεται και η γενική µέση βαθµολογία του τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθµη κλίµακα (020).
ii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, ο τίτλος απόλυσης
πρέπει να είναι θεωρηµένος για τη γνησιότητά του από την οικεία ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, η οποία επίσης χορηγεί βεβαίωση για τη νόµιµη λειτουργία του σχολείου αυτού στην
Ελλάδα.
iii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, ο πρωτότυπος
τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι επικυρωµένος από την αρµόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας
στην οποία ανήκει το σχολείο και επιπλέον να προσκοµιστεί βεβαίωση της οικείας ελληνικής
διπλωµατικής αρχής µε την οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα της θεώρησης του τίτλου λυκείου
από την αρµόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας προέλευσης.
Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κλ.π.)
πρέπει να είναι επικυρωµένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική
διπλωµατική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωµατική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα µε επικύρωση
του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και µεταφρασµένα από την ελληνική διπλωµατική αρχή στο
εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
β) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την
αρµόδια επταµελή Επιτροπή του νοσοκοµείου.
γ) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
δ) Σε περίπτωση υποβολής του µηχανογραφικού δελτίου, από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο,
συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.
Η αποστολή θα πρέπει να γίνει Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α ΚΑΙ Μ Ο Ν Ο µε ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ
(COURIER) στο:
«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
(ΤΜΗΜΑ Α΄ γρ. 0090, µε την ένδειξη: για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών
υποψηφίων µε σοβαρές παθήσεις για το έτος 2012)
Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα»
Καταληκτική ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σήµανσης η 21η Σεπτεµβρίου 2012.
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Μετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής του ηλεκτρονικού µηχανογραφικού (20
Σεπτεµβρίου) δεν θα γίνονται δεκτά εκπρόθεσµα µηχανογραφικά δελτία, καθώς κλειδώνει το
σύστηµα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Επισηµαίνεται ότι όποιος υποψήφιος επιθυµεί µπορεί να συµπεριλάβει στο µηχανογραφικό του δελτίο και
σχολές ή τµήµατα τα οποία αποκλείουν την εισαγωγή υποψηφίων µε συγκεκριµένη πάθηση, πλην όµως,
οφείλει να γνωρίζει ότι σε περίπτωση εισαγωγής του εναπόκειται στο τµήµα ή τη σχολή ν’ αποδεχτεί ή όχι
την ολοκλήρωση της εγγραφής του. Σε περίπτωση µη αποδοχής από τη σχολή ο υποψήφιος θα εισαχθεί σε
επόµενη σχολή προτίµησής του για την οποία συγκεντρώνει το βαθµό εισαγωγής.
2. Οι υποψήφιοι καταθέτουν οι ίδιοι ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός τους στη γραµµατεία της
σχολής ή τµήµατος επιτυχίας τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η οποία και θα προβεί στον
τελικό έλεγχο για την πληρότητα και τη νοµιµότητά τους, προκειµένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. 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.
3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/τ.Α/2011) οι µετεγγραφές
επιτυχόντων από τµήµα µιας πόλης στο ίδιο ή αντίστοιχο τµήµα άλλης πόλης δεν ισχύουν.
Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές των Λυκείων, να παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης Η/Υ µε πρόσβαση
στο διαδίκτυο για τους υποψηφίους της ανωτέρω κατηγορίας, αν αυτό τους ζητηθεί.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ :
1. Γραφείο κ Υπουργού
2. Γραφείο κ Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα
4. ∆/νση Λειτ. Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων
5. ∆/νση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων
6. ΓΕΠΟ
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