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ΘΕΜΑ: «Υποβολή ηλεκτρονικού
νικού μηχανογραφικού
μ
δελτίου για την εισαγωγή
αγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση υποψηφίων που
υ πάσχουν
πάσχο από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό
ό 5% επιπλέον
επι
των θέσεων
εισακτέων, έτους 2015»
Η διαδικασία εισαγωγής
γωγής σ
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων
ψηφίων που πάσχουν από
σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό
τό 5% επιπλέον
ε
των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις,
εξετάσει γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθ
ποποιήθηκε με την παρ. 24
του άρθρου 39 του Ν.4186/2013
/2013 (ΦΕΚ
(Φ 193/τ.Α’) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013
(ΦΕΚ 268/τ.Α’), καθώς και με το άρθρο
άρθρ 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄).
Οι υποψήφιοι εισάγονται
γονται :
α) Στις Σχολές καιι τα Τμή
Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπισ
Πανεπιστημίων, ΑΕΑ, ΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, εφόσον είναι
αι κάτο
κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου,
υκείου, Τεχνικού Λυκείου,
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
ίου (ΕΠΛ)
(ΕΠΛ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β’).
β) Στις Σχολές και τα Τμήμ
Τμήματα/ Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ,
ΕΙ, ΑΣΤΕ,
ΑΣΤΕ ΑΣΠΑΙΤΕ, εφόσον
είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ.
γ) Στις Σχολές και τα Τμήμ
Τμήματα/ Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ,
ΕΙ, ΑΣΤΕ
ΑΣΤΕ, ΑΣΠΑΙΤΕ, εφόσον
είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ
ΠΑΛ (ΟΜ
(ΟΜΑΔΑ Α’).
Τα ανωτέρω ισχύουν
ουν και για τους Έλληνες κατόχους τίτλου απόλυσης
πόλυσης ξένου λυκείου ή
αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής
λοδαπής.
Για την εισαγωγή των
ων ανωτ
ανωτέρω υποψηφίων το ακαδημαϊκό έτος 2015-201
2016 ενεργοποιήθηκαν
οι Επταμελείς Επιτροπές δεκατεσσ
εκατεσσάρων (14) συγκεκριμένων Δημοσίων Νοσοκ
οσοκομείων, οι οποίες
εξέδωσαν πιστοποιητικά διαπίστωσ
ιαπίστωσης πάθησης, σύμφωνα με τη με αριθ.
ιθ. Φ.151/17897/Β6
Φ.1
(ΦΕΚ
358/τ.Β’/14-02-2014) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9--ΕΜΧ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, στα οποία
οία αναγ
αναγράφεται η πάθηση
με τον αντίστοιχο κωδικό της.
ης. Σε ισ
ισχύ είναι και τα πιστοποιητικά διαπίστωσης
τωσης π
πάθησης που έχουν
εκδοθεί από Επταμελείς Επιτροπές
τροπές ττων εν λόγω Νοσοκομείων και κατά τα έτη 2010
2010, 2011, 2012, 2013
και 2014 σύμφωνα με την αρ.
ρ. πρωτ.
πρωτ Φ.151/170610/Β6/21-10-2014 (ΑΔΑ: 7ΜΝΖ9-Μ6Θ)
7ΜΝΖ9
εγκύκλιο της
Υπηρεσίας μας.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι
ποίοι έχ
έχουν αποκτήσει έναν από τους ανωτέρω
ω τίτλου
τίτλους Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη
η της προθεσμίας
π
και κατέχουν πιστοποιητικό
ικό διαπ
διαπίστωσης πάθησης
υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω
έσω δια
διαδικτύου, μηχανογραφικό δελτίο με τις
ις προτιμήσεις
προτι
Τμημάτων/
Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Σχολών
Σχο
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που
υ επιθυμ
επιθυμούν να εισαχθούν,
από Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου μέχρι
έχρι και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015.
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Μετά την παρέλευση της προθεσμίας χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής (15 Σεπτεμβρίου)
δεν θα γίνονται δεκτά εκπρόθεσμα μηχανογραφικά δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα.
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού θα είναι προσβάσιμη κατά την
ανωτέρω προθεσμία όλο το 24ωρο μέσω συνδέσμου που θα υπάρχει στην κεντρική ιστοσελίδα του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.goν.gr) και οι υποψήφιοι μπορούν
από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο να τη χρησιμοποιήσουν για να
υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο με τις προτιμήσεις των σχολών της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης 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 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 δελτίου, καθώς και
την προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση.
Προτείνεται, ο υποψήφιος να κρατήσει φωτοαντίγραφο του υπογεγραμμένου Μηχανογραφικού
του Δελτίου και της υπογεγραμμένης Υπεύθυνης Δήλωσης για το προσωπικό του αρχείο.
Β. Υπογράφουν τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα (το μηχανογραφικό δελτίο σε όλες τις σελίδες).
Γ. Αποστέλλουν (μέχρι και 16 Σεπτεμβρίου) τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα μαζί με:
ένα (1) φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επιπλέον
τα εξής δικαιολογητικά:
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 τού
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 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
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.
ένα (1) φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από
την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου
ένα (1) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
σε περίπτωση υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.
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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 )
προς το:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ γρ. 0090,
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 2015
και καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την 16η Σεπτεμβρίου 2015.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τον έλεγχο των στοιχείων και την ταυτοποίηση με το
ηλεκτρονικό αρχείο, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου και τα αποτελέσματα εισαγωγής, μόλις
ανακοινωθούν, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.goν.gr).
2. 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. 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. Για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου δεν απαιτείται η απόκτηση κωδικού του
υποψηφίου από Λύκειο.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Λυκείων, να παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης Η /Υ με πρόσβαση στο
διαδίκτυο για τους υποψηφίους της ανωτέρω κατηγορίας, αν αυτό τους ζητηθεί.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ

Εσωτερική διανομή
1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γεν. Γραμματέα (κ. Χασάπη)
3) Γενική Δ/νση Στρ/κού Σχ/σμού, Πρ/σμού & Ηλ/κής Διακ/σης
4) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5) Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων-Τμήμα Α΄
6) ΓΕΠΟ

