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Δελτίο Τφπου 

Το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων καλεί τουσ υποψιφιουσ που πάςχουν από ςοβαρζσ πακιςεισ 
και επικυμοφν να ειςαχκοφν ςε Σχολζσ ι Τμιματα τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε οριςμζνο αρικμό κζςεων, κακϋ 
υπζρβαςθ του αρικμοφ ειςακτζων, για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017, να απευκυνκοφν ςε μία από τισ Ειδικζσ 
Επταμελείσ Επιτροπζσ, που ζχουν ςυςτακεί ςε ςυγκεκριμζνα Δθμόςια ι Ρανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία, 
προκειμζνου να αποκτιςουν Πιςτοποιθτικό διαπίςτωςθσ Πάκθςθσ. 

Υποψιφιοι μπορεί να είναι μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ ΓΕΛ και ΕΡΑΛ, κάτοχοι τίτλου απόλυςθσ Λυκείου ι 
αντίςτοιχου ςχολείου τθσ θμεδαπισ ι Ζλλθνεσ κάτοχοι τίτλου απόλυςθσ ξζνου Λυκείου ι αντίςτοιχου ςχολείου τθσ 
αλλοδαπισ.  

Οι εν λόγω υποψιφιοι κατακζτουν ςτισ Ειδικζσ Επταμελείσ Επιτροπζσ ςτθν αποκλειςτικι προκεςμία από Τετάρτθ 
11 Νοεμβρίου ζωσ και Παραςκευι 27 Νοεμβρίου 2015, τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

α) Αίτηςη (το ζντυπο τθσ αίτθςθσ υπάρχει ςτθν τελευταία ςελίδα τθσ εγκυκλίου και ςτθν ιςτοςελίδα του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ 
http://www.minedu.gov.gr, ςτθν ενότθτα: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, υποενότθτα: Υποψιφιοι με ςοβαρζσ πακιςεισ). 

β) Ιατρικζσ γνωματεφςεισ από Δημόςιο Νοςοκομείο, οι οποίεσ φζρουν ςφραγίδα από: i) Συντονιςτή Διευθυντή 
Κλινικήσ ή Εργαςτηρίου του Εθνικοφ Συςτήματοσ Υγείασ (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελοφντα χρζη Συντονιςτή 
Διευθυντή Κλινικήσ ή Εργαςτηρίου του Εθνικοφ Συςτήματοσ Υγείασ (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιςτημίου ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή. 

γ) Φωτοαντίγραφο αςτυνομικήσ ταυτότητασ ή διαβατηρίου. 

 
Επιςθμαίνεται ότι, αποκλειςτικά και μόνο για τουσ πάςχοντεσ από τισ παρακάτω πακιςεισ μαηί με τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά χρειάηεται να κατακζςουν ςτισ ειδικζσ επταμελείσ Επιτροπζσ των Νοςοκομείων και 
πιςτοποιθτικό ποςοςτοφ αναπθρίασ από ΚΕ.Ρ.Α. (όπωσ ςασ ζχουμε ενθμερϊςει με τθν αρικ. πρωτ. 
Φ.151/158965/Α5/09-10-2015 ΑΔΑ: ΩΥΗΥ465ΦΘ3-ΞΑΕ εγκφκλιό μασ) προκειμζνου να εκδοκεί το Πιςτοποιθτικό 
Πάκθςθσ από ειδικι επταμελι Επιτροπι Νοςοκομείου: 

α) με μειωμζνθ οπτικι οξφτθτα (με ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον 80%), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ .: κωδ.: 02) 
β) με κινθτικά προβλιματα οφειλόμενα ςε αναπθρία τουλάχιςτον 67%, (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ : κωδ.:30) 
γ) πάςχοντεσ από διάφορα ςπάνια ςυγγενι, κλθρονομικά ι επίκτθτα ςφνδρομα-νοςιματα όταν 

εκφράηονται με ςοβαρζσ κλινικζσ εκδθλϊςεισ που προςδίδουν αναπθρία τουλάχιςτον 80% εξεταηόμενοι κατά 
περίπτωςθ (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ .: κωδ.: 68) 
 
Πςοι από τουσ ανωτζρω υποψιφιουσ α) β) και γ) ζχουν ιδθ υποβάλει αίτθςθ προσ τα ΚΕ.Ρ.Α. για ζκδοςθ 
πιςτοποιθτικοφ ποςοςτοφ αναπθρίασ, αλλά δεν το ζχουν αποκτιςει ακόμα, κα υποβάλουν προσ τισ επταμελείσ 
επιτροπζσ των Νοςοκομείων εμπρόκεςμθ αίτθςθ με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά. Ταυτόχρονα, αντί για το 
πιςτοποιθτικό ποςοςτοφ αναπθρίασ κατακζτουν Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86, ςτθν οποία κα αναφζρουν 

http://www.minedu.gov.gr/


ότι ζχουν υποβάλει αίτθςθ προσ τα ΚΕΡΑ (ςθμειϊνοντασ τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ αίτθςισ τουσ) και ότι κα 
προςκομίςουν το πιςτοποιθτικό ποςοςτοφ αναπθρίασ, αμζςωσ μόλισ το αποκτιςουν και πριν τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ διαδικαςίασ ειςαγωγισ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. 

Τα παραπάνω δικαιολογθτικά υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψιφιο ι από νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο 
εκπρόςωπό του. Επίςθσ μποροφν να αποςταλοφν ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ταχυμεταφορά. Το 
εμπρόκεςμο τθσ αίτθςθσ ςτθν περίπτωςθ αυτι, κρίνεται από τθν θμερομθνία τθσ ταχυδρομικισ ςιμανςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, υποψιφιοι που ζχουν ιδθ αποκτιςει Ριςτοποιθτικό διαπίςτωςθσ τθσ Ράκθςθσ από τισ Ειδικζσ 
Επταμελείσ Επιτροπζσ, κατά τα ζτθ 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 δεν χρειάηεται να αποκτιςουν νζο 
πιςτοποιθτικό διαπίςτωςθσ τθσ πάκθςθσ. 
Εξαιροφνται αποκλειςτικά και μόνο οι υποψιφιοι των οποίων ςτα Ριςτοποιθτικά διαπίςτωςθσ Ράκθςθσ 
αναγράφονται οι κωδικοί 53 και 58 που ζχουν καταργθκεί και οι οποίοι κα πρζπει να προςζλκουν εκ νζου ςε μια 
από τισ Ειδικζσ Επταμελείσ Επιτροπζσ των Νοςοκομείων, εφόςον επικυμοφν να κατακζςουν μθχανογραφικό δελτίο 
με τθν ειδικι αυτι κατθγορία για ειςαγωγι ςτθν Τριτ/κμια Εκπ/ςθ το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-17.  
 
Μετά τθν απόκτθςθ του Ριςτοποιθτικοφ διαπίςτωςθσ Ράκθςθσ, οι υποψιφιοι κα κλθκοφν με νζο Δελτίο Τφπου 
ςτθν ιςτοςελίδα του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ., να υποβάλουν θλεκτρονικό μθχανογραφικό δελτίο προκειμζνου να ςυμμετάςχουν 
ςτθν επιλογι για ειςαγωγι ςε Σχολζσ ι Τμιματα τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-17 με 
τθν ειδικι κατθγορία των ατόμων που πάςχουν από ςοβαρζσ πακιςεισ. Θ διαδικαςία και ο χρόνοσ υποβολισ των 
μθχανογραφικϊν δελτίων κα ανακοινωκεί με νεότερθ εγκφκλιο, θ οποία κα αποςταλεί ςτα ςχολεία και κα 
αναρτθκεί προσ ενθμζρωςθ ςτο διαδίκτυο. 
 

 

 

 

 


