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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Μαρούσι, 25 Ιανουαρίου 2011
Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.:
9571/Ε5
Προς: Όλα τα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ
και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Στις έδρες τους

ΘΕΜΑ: Μετεγγραφές φοιτητών ή σπουδαστών που εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου - Τ.Ε.Ι. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για έναν από τους λόγους υγείας που κατά τις διατάξεις του άρ. 35 του ν.
3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156 Α) έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 5% επί του
αριθμού εισακτέων

Με αφορμή ερωτήματα τα οποία υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας και αναφέρονται στη
διαδικασία μετεγγραφής ατόμων που εγγράφηκαν σε Τμήματα Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι.-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για
τους λόγους υγείας που προβλέπονται σε ποσοστό 5%, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων που
πάσχουν από σοβαρές παθήσεις πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 35 του ν.
3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156 Α) και της κατ’ εξουσιοδότησής του εκδοθείσας Κ.Υ.Α.
Φ.151/122732/Β6/Φ.Ε.Κ.1612/04-10-10.
Δεδομένου ότι η διαδικασία επιλογής των εν λόγω φοιτητών και σπουδαστών ολοκληρώθηκε
στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. με την υποβολή πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης των
επταμελών Επιτροπών που λειτούργησαν σε 14 Δημόσια Νοσοκομεία μετά από απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.
(Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας), θεωρείται αυτονόητο ότι για την πραγματοποίηση των μετεγγραφών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3282/04 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει, θα ληφθούν υπόψη τα
ανωτέρω πιστοποιητικά των Επιτροπών χωρίς εκ νέου παραπομπή των υποψηφίων σε Υγειονομική
Επιτροπή.
Συνεπώς, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω ταλαιπωρία των φοιτητών και
σπουδαστών που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων μετεγγραφών, παρακαλούμε
όπως κάνετε αποδεκτή την αίτηση μετεγγραφής των ενδιαφερομένων με την προσκόμιση της
Βεβαίωσης Εγγραφής από το τμήμα προέλευσης και αντιγράφου του Πιστοποιητικού της Επιτροπής.
Η έγκριση της μετεγγραφής πραγματοποιείται από τη Γενική Συνέλευση του τμήματος υποδοχής.
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