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Θέµα: Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγοµένων στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση ατόµων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 35 Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α΄/2009), για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-13.
Σχετ.: Η µε αριθµ. Φ.151/125032/Β6/12-10-2012 (Α∆Α: Β4369-825) Υπουργική Απόφαση περί
κύρωσης πινάκων εισαγοµένων στα τµήµατα και στις σχολές της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης µε την ειδική κατηγορία ατόµων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το
ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013.
Σας κάνουµε γνωστό ότι, µετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων εισαγωγής στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε ποσοστό 5%, των υποψηφίων
που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012-13, έχει ορισθεί ως προθεσµία
εγγραφής αυτών από 15 Οκτωβρίου έως και 22 Οκτωβρίου 2012.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αριθµ. Φ.253/143554/Β6/2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β΄/2010)
Υπουργικής Απόφασης “Πρόσβαση στη Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αποφοίτων ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε
ποσοστό 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄)”, όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθµ. Φ.151/105965/Β6/2011
(Φ.Ε.Κ. 2044/τ.Β΄/2011) και Φ.151/89657/Β6/2012 (Φ.Ε.Κ. 2326/τ.Β΄/2012 και Φ.Ε.Κ.
2448/τ.Β΄/2012) όµοιες αποφάσεις, οι επιτυχόντες της ανωτέρω ειδικής κατηγορίας προσέρχονται
στη Γραµµατεία της Σχολής ή Τµήµατος εισαγωγής κατά τις ηµεροµηνίες εγγραφής και
καταθέτουν αυτοπροσώπως ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται. Η γραµµατεία της σχολής επιτυχίας είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο αυτών,
προκειµένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή των εισαχθέντων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α΄/2009) και να έχουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την εγγραφή τους στη σχολή ή τµήµα εισαγωγής τους, όπως οι
ίδιοι µε την Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 έχουν δηλώσει κατά την υποβολή του
µηχανογραφικού τους δελτίου.
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Επισηµαίνεται ότι τα δικαιολογητικά επιτυχόντων δεν διαβιβάζονται από την υπηρεσία
µας στις γραµµατείες των σχολών ή τµηµάτων επιτυχίας.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης δευτεροβάθµιας εκπ/σης ή επικυρωµένο αντίγραφο ή
φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης δευτεροβάθµιας εκπ/σης από Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο της
ηµεδαπής (Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπο
τίτλο απόλυσης Λυκείου της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην
πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό µπορεί ν’ αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόµενος προσκοµίσει αντίστοιχο
αποδεικτικό ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο.
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 (0-20).
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
κ.λ.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) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόµενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραµµένος σε άλλη
σχολή ή τµήµα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
γ) Πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης ή επικυρωµένο αντίγραφο του πρωτοτύπου από
την αρµόδια επταµελή Επιτροπή του νοσοκοµείου, που έχει συσταθεί, σύµφωνα µε την αρ. πρωτ.
Φ151/122732/Β6 (Φ.Ε.Κ. 1612/τ.Β΄/4-10-2010) Υπουργική Απόφαση ή Απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.
µετά από ένσταση.
δ) Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας.
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν µαζί τους την
αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο δηµόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονοµαστικά
τους στοιχεία και η ακριβής ηµεροµηνία γέννησης.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες µπορούν να απευθύνονται στις Γραµµατείες των
οικείων σχολών.
Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταµένη θεοµηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση
ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί µέσα
στην καθορισµένη προθεσµία αυτών µε αιτιολογηµένη απόφαση του συµβουλίου του τµήµατος ή
σχολής Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου
σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη
της προθεσµίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής
που δεν εγγράφηκε ούτε µε την ανωτέρω διαδικασία χάνει το δικαίωµα εγγραφής για το
συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος καθώς και για τα επόµενα έτη.
Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τµήµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε άλλη
διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και εισάγεται µε την ειδική κατηγορία
ατόµων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε άλλη Σχολή ή Τµήµα, δεν µπορεί να εγγραφεί στη
νέα Σχολή ή στο Τµήµα εισαγωγής του, αν προηγουµένως δεν διαγραφεί από την σχολή ή το
Τµήµα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραµµένος.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή του Τµήµατος, µετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών, εγκρίνεται η εγγραφή των επιτυχόντων-εισαγοµένων, µέσα σε προθεσµία δέκα
(10) ηµερών, από την λήξη της ηµεροµηνίας εγγραφής. Η απόφαση εγγραφής ανακοινώνεται από
τη Γραµµατεία της Σχολής ή του Τµήµατος αρµοδίως. Αντίγραφο αυτής κοινοποιείται στο
ΥΠΑΙΘΠΑ.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στη διαλυτική αίρεση έγκρισης νοµιµότητας
της τελευταίας από το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου ή το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. Εάν το
Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου ή το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. κρίνει ότι η εγγραφή δεν
πρέπει να πραγµατοποιηθεί, στην περίπτωση µη συνδροµής των προϋποθέσεων, λόγω υποβολής
ψευδών ή µη νόµιµων δικαιολογητικών και ότι δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις υπαγωγής
στην ειδική κατηγορία, τότε δεσµεύεται η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος να την ανακαλέσει µε
οριστική απόφαση διαγραφής από τους καταλόγους της Σχολής ή του Τµήµατος εισαγωγής. Η
απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφεροµένους και στο Υπουργείο Παιδείας για την
ανάκληση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
κύρωσης των πινάκων εισαγωγής υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατά το µέρος που
αφορά τη διαγραφή αυτών και τον αποκλεισµό τους κατά τα επόµενα δύο ακαδηµαϊκά έτη από
κάθε διαδικασία εισαγωγής από όλα τα Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι ή Σχολές.
Οι γραµµατείες των σχολών και τµηµάτων για κάθε ειδική περίπτωση µπορούν να
αναζητήσουν και αυτεπάγγελτα οποιοδήποτε δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση της εγγραφής
επιτυχόντα-εισαγοµένου.
Το Υπουργείο Παιδείας διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τις σχολές ή τµήµατα να
ασκήσει και το ίδιο έλεγχο επί των δικαιολογητικών που έχουν προσκοµισθεί από τους υποψηφίους
και έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 της µε αριθµ.
Φ.253/143554/Β6/2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β΄/2010) Υπουργικής Απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε
µε τη µε αριθµ. Φ.151/105965/Β6/2011 (Φ.Ε.Κ. 2044/τ.Β΄/2011) όµοια απόφαση,
«Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της εγγραφής λόγω αποκλειόµενης πάθησης ο υποψήφιος
εισάγεται σε επόµενη σχολή προτίµησης του µηχανογραφικού δελτίου µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε την προϋπόθεση ότι έχει βαθµό απολυτηρίου ή
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πτυχίου κατά περίπτωση ίσο ή µεγαλύτερο µε αυτό του τελευταίου εισαχθέντα στο συγκεκριµένο τµήµα
και ότι η πάθησή του του επιτρέπει την εισαγωγή του σ’ αυτό.»
Για την εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης οι Γραµµατείες θα πρέπει να
παραλαµβάνονται όλες τις αιτήσεις των εγγεγραµµένων στους πίνακες επιτυχόντων χωρίς
εξαίρεση, προκειµένου να εξετασθούν σχετικά.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως µας στείλετε, το ταχύτερο δυνατόν, τις αποφάσεις
εγγραφής των εισαχθέντων στα Τµήµατα, προκειµένου να προβούµε στην έγκαιρη έκδοση των
συµπληρωµατικών αποτελεσµάτων για όσους επιτυχόντες διεγράφησαν από τις αρχικές τους
επιτυχίες, λόγω αποκλειόµενης πάθησης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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