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Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. Φ.151/6682/Β6/17-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΖ9-Δ6Ζ) εγκυκλίου,
γίνεται γνωστό ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν την
εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του
Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τΑ?/4-9-2009), καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές
επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά
Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής
τους.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ενημερώσουν άμεσα τους
υποψηφίους, που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανωτέρω
κατηγορία το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, ότι σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.151/6521
/Β6/17-01-2013&nbsp; Υ.Α.
ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 έως και Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013
, αναρτώντας την παρούσα εγκύκλιο στον πίνακα ανακοινώσεων και καλώντας τους
υποψηφίους να υπογράψουν σε ονομαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθ.
Φ.151/122732/Β6/1-10-2010 (Φ.Ε.Κ. 1612/Β?/4-10-2010) Υπουργικής Απόφασης:
«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά
σε μία μόνο
από τις Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα δικαιολογητικά, ως
ακολούθως:
α) Αίτηση
β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα
Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος
αντίστοιχα και
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ:
α) μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%) και
β) κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%
εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών χρειάζεται να καταθέσουν στις επιτροπές των
Νοσοκομείων και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας. Φ.151/6682/Β6/17-01-2013 (ΑΔΑ:
ΒΕΦΖ9-Δ6Ζ)

Επισημαίνεται ακόμη, ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικό
διαπίστωσης της πάθησης από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, κατά τα έτη
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2010, 2011 και 2012 τα οποία αναγράφουν επακριβώς και ολογράφως την πάθηση
του υποψηφίου, όπως αυτή αναφέρεται ακριβώς στο άρθρο 35 του ανωτέρω Νόμου,
με τον αντίστοιχο κωδικό, δεν χρειάζεται να αποκτήσουν νέο πιστοποιητικό
διαπίστωσης της πάθησης.

---------------------------------Στο συνημμένο μπορείτε να βρείτε την εγκύκλιο, πίνακα με τις σοβαρές παθήσεις, το
έντυπο αίτησης και πίνακα με τα στοιχεία των επταμελών επιτροπών ανά την Ελλάδα
(Νοσοκομεία, τηλέφωνα επικοινωνίας, διευθύνσεις)
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