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                                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 
Διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από 

σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄/4-9-2009) 

 
        Α.  Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι 
οι υποψήφιοι οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και έχουν δικαίωμα εισαγωγής 
σε ποσοστό θέσεων 5% κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρ.35 του ν.3794/2009(ΦΕΚ 156Α΄/4-9-2009), κ α λ ο ύ ν τ α ι να απευθυνθούν σε 
μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί στα δημόσια ή 
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό 
διαπίστωσης της πάθησής τους. 

Υποψήφιοι  είναι οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ,  κάτοχοι τίτλου 
απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της ημεδαπής ή Έλληνες κάτοχοι τίτλου 
απόλυσης ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής. 
  Το χρονικό διάστημα στο οποίο οι υποψήφιοι θα υποβάλουν στις Επιτροπές των  
Νοσοκομείων τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, ορίζεται για φέτος από 3 Μαρτίου 
μέχρι και 15 Μαρτίου 2011. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να υποβληθούν από τον 
ίδιο τον υποψήφιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Επίσης μπορούν να 
αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά. Το εμπρόθεσμο 
της αίτησης στην περίπτωση αυτή, κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής 
σήμανσης. 
          Επισημαίνεται ακόμη, ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικό 
διαπίστωσης της πάθησης από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές των προαναφερομένων 
Νοσοκομείων, το οποίο αναγράφει επακριβώς και ολογράφως την πάθηση του 
υποψηφίου, όπως αυτή αναφέρεται ακριβώς στο άρθρο 35 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ 
156 Α΄) με τον αντίστοιχο κωδικό, δεν χρειάζεται να προσέλθουν εκ νέου στις ειδικές 
επταμελείς επιτροπές για την απόκτηση του εν λόγω πιστοποιητικού, αλλά θα 
χρησιμοποιήσουν το πιστοποιητικό που ήδη κατέχουν.  
 Β. Μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης για 
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5%, οι υποψήφιοι θα κληθούν να 
υποβάλουν αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων, σε Λύκειο της επιλογής τους. 
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων-μηχανογραφικών δελτίων θα ανακοινωθεί με 
νεότερη εγκύκλιο η οποία θα αποσταλεί στα σχολεία και θα αναρτηθεί προς ενημέρωση 
στο διαδίκτυο.  
Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα Λύκεια της περιοχής 
τους ή στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Αρκαδίας.  
                                                                                       Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αρκαδίας 


