Μεταφορά θέσης φοίτησης φοιτητών που ασθένησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all
Τρίτη, 04 Μάρτιος 2014 08:05 -

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι οι φοιτητές, οι οποίοι
ασθένησαν διαρκούσης της φοίτησής τους από τις αναφερόμενες ασθένειες στην παρ. 1
του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (Α΄ 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δύνανται να
μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα του Πανεπιστημίου
εφόσον φοιτούν σε Πανεπιστήμιο, ή σε αντίστοιχο Τμήμα του ΤΕΙ εφόσον φοιτούν σε ΤΕΙ ή
σε αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ εφόσον φοιτούν σε ΑΕΑ, που εκείνοι επιλέγουν
(υπ? αριθμ. Φ1/28574/Β3/27-02-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 500/τ. Β?).

Η πάθηση του φοιτητή πιστοποιείται από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης
Πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης της υπ? αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 358/τ.Β?), όπως αυτή ισχύει, οι διατάξεις της οποίας
εφαρμόζονται αναλογικά και για τον σκοπό της διαδικασίας μεταφοράς θέσης φοίτησης
φοιτητών που ασθένησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούντ
αι να απευθυνθούν έως και την Παρασκευή 14 Μαρτίου σε μία από τις Επταμελείς
Επιτροπές
που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια Νοσοκομεία, προκειμένου να υποβάλλουν τα
σχετικά δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησής τους.

Τονίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ
358/τ.Β?) Κοινής Υπουργικής Απόφασης:

«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους
ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μια μόνο από τις Επταμελείς
Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i)
Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii)
νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού
Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και
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γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας».

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%),

β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67% και

γ) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα- νοσήματα
όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον
80%,
εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών χρειάζεται να καταθέσουν στις
επιτροπές των Νοσοκομείων και
πιστοπ
οιητικό ποσοστού αναπηρίας.

Όσοι από τους ανωτέρω υποψήφιους α) β) και γ) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ
για έκδοση πιστοποιητικού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν
προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση
προς τα ΚΕΠΑ (σημειώνοντας τον αριθμ. πρωτ. της αίτησης) και ότι θα προσκομίσουν το
πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας, αμέσως μόλις το αποκτήσουν.]

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έκδοση
Πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να
υποβάλουν αίτηση μεταφοράς της θέσης φοίτησής τους στην αντίστοιχη Σχολή ή στο
Τμήμα του Πανεπιστημίου /ΤΕΙ ή στο αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών της Α.Ε.Α. που
επιθυμούν, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα στην Φ1/28574/Β3/27-02-2014 (ΦΕΚ
500/τ.Β?) Κοινή Υπουργική Απόφαση δικαιολογητικά.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για την αίτηση πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες με τα νοσοκομεία πατήστε εδώ.
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Για τους πίνακες με τις παθήσεις πατήστε εδώ.
Για τα Φ.Ε.Κ πατήστε εδώ.
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