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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
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Πληροφορίε̋ : Θ. Νικητοπούλου, Μ. Ζαμπέλη,
Θ. Γραμμένου, Π. Κορωναίο̋
Τηλέφωνο
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ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακού̋ Δ/ντέ̋ Εκπ/ση̋
2. Δ/νσει̋ Δ.Ε.
3. Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια
(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.)
4. ΚΕΣΥΠ (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Υγεία̋
Δ/νση Γραμματεία̋ ΚΕΣΥ
Μακεδονία̋ 8, Τ.Κ. 10433, Αθήνα
2. Συνημμένο̋ πίνακα̋ Νοσοκομείων
3. ΕΑΠ
4. ΑΣΚΤ Αθήνα̋ – Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
5. ΑΠΘ – Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμ. Τεχνών
6. Παν/μιο Δυτ/κή̋ Μακεδονία̋
Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμ. Τεχνών

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρέ̋ παθήσει̋ το
ακαδημαϊκό έτο̋ 2018-19»
Αναφορικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτο̋ 2018-19, ατόμων που
πάσχουν από σοβαρέ̋ παθήσει̋, σα̋ ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι τη̋ ειδική̋ αυτή̋ κατηγορία̋, σύμφωνα
με τι̋ διατάξει̋ του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπω̋ τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου
39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’), με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), με το
άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), καθώ̋ και με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.4452/2017
(ΦΕΚ 17/τ.Α΄), καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τι̋ Ειδικέ̋ Επταμελεί̋ Επιτροπέ̋, που έχουν συσταθεί
σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό
διαπίστωση̋ πάθηση̋.
Συνεπώ̋, παρακαλούνται οι Διευθυντέ̋ όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ενημερώσουν άμεσα του̋
υποψηφίου̋ που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανωτέρω ειδική κατηγορία το
ακαδημαϊκό έτο̋ 2018-19, ότι ο χρόνο̋ υποβολή̋ των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία
είναι από Δευτέρα 13 Νοεμβρίου έω̋ και Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017. Η παρούσα εγκύκλιο̋ θα πρέπει να
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, να γίνει αναλυτική ενημέρωση σε κάθε Τμήμα χωριστά από τον Δ/ντή
του Λυκείου ή τον υπεύθυνο Καθηγητή Τμήματο̋ και οι μαθητέ̋ τη̋ τελευταία̋ τάξη̋ του Λυκείου να
υπογράψουν σε ονομαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 3 τη̋ με αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ
358/τ.Β’/14-02-2014) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινή̋ Υπουργική̋ Απόφαση̋, όπω̋ ισχύει:
«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπω̋ ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του̋ ή ταχυδρομικώ̋ με
συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τι̋ Επταμελεί̋ Επιτροπέ̋ των Νοσοκομείων του άρθρου
1 τη̋ παρούση̋ τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση
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β) ιατρικέ̋ γνωματεύσει̋ από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίε̋ φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή
Κλινική̋ ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματο̋ Υγεία̋ (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή
Διευθυντή Κλινική̋ ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματο̋ Υγεία̋ (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή
Αναπληρωτή Καθηγητή και
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομική̋ ταυτότητα̋.»
Επισημαίνεται ότι, αποκλειστικά και μόνο για του̋ πάσχοντε̋ από τι̋ παρακάτω παθήσει̋:
α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρία̋ τουλάχιστον 80%), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 02)
β) από συγγενεί̋ αιμολυτικέ̋ αναιμίε̋ που υποβάλλονται σε μεταγγίσει̋ ή έχουν σοβαρέ̋ κλινικέ̋
εκδηλώσει̋ που προσδίδουν αναπηρία 67% και άνω (μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία,
μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντε̋ από μεσογειακή αναιμία, συγγενή̋
αιμολυτική αναιμία λόγω έλλειψη̋ πυρουβική̋ κινάση̋, ΑΝΑΙMIA DIAMOND BLACKFAN), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ:
κωδ. 05)
γ) με κινητικά προβλήματα προσδίδοντα αναπηρία τουλάχιστον 67%, (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 27)
δ) από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα-νοσήματα όταν εκφράζονται με
σοβαρέ̋ κλινικέ̋ εκδηλώσει̋ που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση
(ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 57),
ε) από σοβαρό κληρονομικό αγγειοοίδημα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο με αναπηρία τουλάχιστον
67% (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 62)
στ) από καλοήθη όγκο γέφυρα̋ εγκέφαλου με αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 63)
ζ) από ρήξη ανευρύσματο̋ με αιμορραγία και υδροκέφαλο με αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΣΥΝ.
ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 64)
απαιτείται να καταθέσουν στι̋ Ειδικέ̋ Επταμελεί̋ Επιτροπέ̋ των Νοσοκομείων μαζί με τα ανωτέρω
δικαιολογητικά και Πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρία̋ (εγκύκλιό̋ μα̋ με αρ. πρωτ. Φ.251/179245/Α5/23-102017 (ΑΔΑ: ΩΣ7Η4653ΠΣ-Μ7Ψ) αναφορικά με την πιστοποίηση αναπηρία̋ από τα ΚΕ.Π.Α.) που να έχει
μόνιμη ισχύ ή άλλω̋ να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τη̋ αίτηση̋ στην Ειδική Επταμελή Επιτροπή
προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό διαπίστωση̋ πάθηση̋ από την εν λόγω Επιτροπή.
Όσοι από του̋ υποψήφιου̋ των ανωτέρω περιπτώσεων α) έω̋ και ζ) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προ̋
τα ΚΕ.Π.Α. για έκδοση πιστοποιητικού ποσοστού αναπηρία̋, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα
υποβάλουν προ̋ τι̋ Ειδικέ̋ Επταμελεί̋ Επιτροπέ̋ των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρία̋ καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση
του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προ̋ τα ΚΕ.Π.Α. (σημειώνοντα̋ τον
αριθμό πρωτοκόλλου τη̋ αίτησή̋ του̋) και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρία̋,
αμέσω̋ μόλι̋ το αποκτήσουν και πριν την ολοκλήρωση τη̋ διαδικασία̋ εισαγωγή̋ στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση.
Επίση̋, ειδικά για όσε̋ παθήσει̋ στον ΠΙΝΑΚΑ του Παραρτήματο̋ τη̋ παρούση̋ (σύμφωνα με τι̋
διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄)), αναφέρεται «με
εξατομικευμένη κρίση τη̋ επιτροπή̋ εξέταση̋ ενστάσεων υποψήφιων με σοβαρέ̋ παθήσει̋ για εισαγωγή
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5%» οι αιτήσει̋ με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων αυτών
διαβιβάζονται από τι̋ Ειδικέ̋ Επταμελεί̋ Επιτροπέ̋ των Νοσοκομείων στην αρμόδια Επιτροπή Εξέταση̋
Ενστάσεων προκειμένου να τι̋ εξετάσει και να εκδώσει το Πιστοποιητικό Διαπίστωση̋ Πάθηση̋.
Δεδομένου ότι μετά την ψήφιση του Νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄) και την έκδοση τη̋ ΚΥΑ με αριθ.
Φ.151/180552/Α5/25-10-2017 (ΦΕΚ 3822/τ.Β’/31-10-2017) έχει υπάρξει νέα κωδικοποίηση παθήσεων,
εφιστούμε την προσοχή των υποψηφίων στα εξή̋:
Πιστοποιητικά Διαπίστωση̋ Πάθηση̋ που έχουν ήδη εκδοθεί από τι̋ Επταμελεί̋ Επιτροπέ̋ των
Νοσοκομείων ή το ΚΕΣΥ πριν την 31-10-2017 (ημερομηνία δημοσίευση̋ σε ΦΕΚ τη̋ αριθ.
Φ.151/180552/Α5/25-10-2017 Κοινή̋ Υπουργική̋ Απόφαση̋ με την οποία τροποποιείται, ω̋ προ̋ τι̋
παθήσει̋, η αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β’/14-02-2014) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) όμοια) και προκειμένου για
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτο̋ 2018-2019 και εφεξή̋, πρέπει να
επικαιροποιηθούν με βάση του̋ νέου̋ κωδικού̋ και τι̋ παθήσει̋ του Παραρτήματο̋ τη̋ παρούσα̋. Για το
σκοπό αυτό, υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει Πιστοποιητικό Διαπίστωση̋ Πάθηση̋ από Ειδική Επταμελή
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Επιτροπή των συγκεκριμένων Νοσοκομείων ή το ΚΕΣΥ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έω̋ και
το ακαδημαϊκό έτο̋ 2017-2018, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρέ̋ παθήσει̋ για το ακαδημαϊκό έτο̋ 20182019 και εφεξή̋ και εφόσον πάσχουν από κάποια από τι̋ παθήσει̋ που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 13 του ν. 4452/2017, υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε μία
από τι̋ Ειδικέ̋ Επταμελεί̋ Επιτροπέ̋ των Νοσοκομείων, προκειμένου να εκδοθεί νέο Πιστοποιητικό
Διαπίστωση̋ Πάθηση̋ βάσει τη̋ ισχύουσα̋ νομοθεσία̋.
Υποψήφιοι των οποίων η αίτηση πιθανόν απορριφθεί από Επταμελή Επιτροπή Νοσοκομείου, είτε λόγω
του εκπρόθεσμου τη̋ αίτησή̋ του̋ είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, έχουν δικαίωμα υποβολή̋ ένσταση̋, την
οποία καταθέτουν προ̋ την Επταμελή Επιτροπή του Νοσοκομείου από την οποία απορρίφθηκαν. Οι ενστάσει̋
με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τη Γραμματέα τη̋ Επταμελού̋ Επιτροπή̋ στο Κεντρικό Συμβούλιο
Υγεία̋ (ΚΕ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υγεία̋, προκειμένου να εξετασθούν από την Επιτροπή Εξέταση̋ Ενστάσεων
που συγκροτείται κάθε χρόνο με Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Συνημμένα:
1. Πίνακα̋ παθήσεων
2. Πίνακα̋ με τι̋ Επταμελεί̋ Επιτροπέ̋ των 14 Νοσοκομείων
3. Έντυπο αίτηση̋
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Πρ/θμια̋ & Δ/θμια̋ Εκπ/ση̋
4. Γενική Δ/νση Στρ/κού Σχ/σμού, Προγρ/σμού και Ηλ/κή̋ Διακ/ση̋
5. Δ/νση Θρησκευτική̋ Εκπαίδευση̋
6. Δ/νση Ειδική̋ Αγωγή̋ και Εκπ/ση̋
7. Δ/νση Ηλεκτρονική̋ Διακυβέρνηση̋
8. Δ/νση Οργανωτική̋ & Ακαδημαϊκή̋ Ανάπτυξη̋
9. Δ/νση Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων - Τμήμα Α’
10. ΓΕΠΟ

