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                            ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΠΡΟΣ :  
1)Περιφερειακούς ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης 
2)∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων ∆.Ε.- 
   Προϊσταµένους Γραφείων ∆.Ε. και 
   Γραφείων Ε.Ε. 
3)∆ιευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ  
   µέσω των Γραφείων των ∆/νσεων 
4)ΕΑΠ 
5)Επταµελείς Επιτροπές Νοσοκοµείων  
   (όπως ο πίνακας) 

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκ�αίδευση ατόµων �ου �άσχουν α�ό σοβαρές  
                  �αθήσεις  5%» 
 
        Ό�ως είναι ήδη γνωστό, η διαδικασία εισαγωγής των υ�οψηφίων, �ου �άσχουν α�ό 
σοβαρές �αθήσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α’/4-9-
2009) και εισάγονται σε �οσοστό θέσεων 5%, καθ’ υ�έρβαση του αριθµού εισακτέων στις 
σχολές και τα τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκ�αίδευσης, άλλαξε.  Οι εν λόγω υ�οψήφιοι 
καλούνται να υ�οβάλουν Αίτηση-Μηχανογραφικό ∆ελτίο µε κεντρική διαδικασία, κατά 
το �ρώτο στάδιο της ο�οίας οφείλουν να α�ευθυνθούν σε µία α�ό τις ειδικές ε�ταµελείς 
ε�ιτρο�ές, �ου έχουν συσταθεί στα δηµόσια ή Πανε�ιστηµιακά Νοσοκοµεία του �ίνακα 
�ου ε�ισυνά�τεται µε την αριθ.Φ.151/122732/Β6 (ΦΕΚ 1612 Β’-4.10.2010) Υ�. Α�όφαση, 
�ροκειµένου να α�οκτήσουν το Πιστο�οιητικό δια�ίστωσης της �άθησής τους.  
        Συνε�ώς, �αρακαλούνται οι ∆ιευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ενηµερώσουν 
άµεσα τους υ�οψηφίους µε σοβαρές �αθήσεις, �ου ε�ιθυµούν να εισαχθούν στην 
Τριτοβάθµια Εκ�αίδευση σε �οσοστό 5% το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012, για τα 
α�αραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά και τον τρό�ο α�όκτησής τους. 
       Συγκεκριµένα :  οι αρµόδιοι ∆/ντές θα �ρέ�ει να ενηµερώσουν τους υ�οψηφίους για 
την α�όκτηση ιατρικής γνωµάτευσης α�ό ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο, η ο�οία θα φέρει 
σφραγίδα ∆ιευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανε�ιστηµιακού Τµήµατος 
αντίστοιχα και  την ο�οία θα καταθέσουν στη συνέχεια σε µία α�ό τις ειδικές ε�ταµελείς 
ε�ιτρο�ές. Ε�ισηµαίνεται ότι στις �ερι�τώσεις των �αθήσεων, �ου α�αιτούν δια�ίστωση 
συγκεκριµένου �οσοστού ανα�ηρίας (�.χ. υ�οψήφιοι µε µειωµένη ο�τική οξύτητα µε 
�οσοστό ανα�ηρίας άνω του 85%, υ�οψήφιοι µε κινητικά �ροβλήµατα οφειλόµενα σε 
ανα�ηρία άνω του 67%), οι υ�οψήφιοι θα �ρέ�ει να µεριµνήσουν για τη σχετική 
γνωµάτευση α9ό Α/θµια ή Β/θµια Υγειονοµική Ε9ιτρο9ή, ό�ου θα αναγράφεται το 
�οσοστό ανα�ηρίας του υ�οψηφίου.  
   Για �λήρη ενηµέρωση των υ�οψηφίων σας ε�ισυνά�τουµε τις αριθ.  Φ.151/122732/Β6 
(ΦΕΚ 1612-Β’/4.10.2010 και Φ.253/143554/Β6 (ΦΕΚ 1794-Β’/15.10.2010) Υ�. Α�οφάσεις. 
  
                                                                   Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                                                          
 
                                                                                                ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ 

 
Εσωτερική διανοµή 

1) Γραφείο κας Υπουργού 

2) Γραφ. Υφυπουργού κ. Ι. Πανάρετου 

3) ∆/νση Οργαν. και ∆ιεξ. Εξετάσεων (Τµήµα Α΄και Β΄) 


