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ΘΕΜΑ: Εισαγωγή υποψηφίων µε σοβαρές παθήσεις  
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
 
 
 
         Ως προς τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση όσων 
πάσχουν από σοβαρές ασθένειες ισχύουν τα ακόλουθα:  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθ. Φ.151/20049/Β6/20-2-2007 (ΦΕΚ 272-
Β/1.3.2007) Υπουργικής Απόφασης οι τυφλοί, οι κωφάλαλοι, οι πάσχοντες 
από µεσογειακή- δρεπανοκυτταρική ή µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, 
οι πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία µε µόνιµη τεχνητή 
παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt) συνοδευόµενη και 
από άλλες διαµαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη µε φαινόµενα 
επιληπτικής κρίσης, καθώς επίσης οι πάσχοντες από µυϊκή δυστροφία 
Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, 
από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιµίες, λεµφώµατα, συµπαγείς όγκους ) 
από το σύνδροµο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά 
ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευµόνων ), από σκλήρυνση κατά 
πλάκας, από βαριά µυασθένεια, θεραπευτικώς αντιµετωπιζόµενη µε 
φαρµακευτική αγωγή, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε 
αιµοκάθαρση, οι πάσχοντες από συγγενική αιµορραγική διάθεση- 
αιµορροφιλίες και οι υποβαλλόµενοι σε θεραπεία µε παράγοντες 
πήξεως, οι υποβληθέντες σε µεταµόσχευση µυελού των οστών ή 
µεταµόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων, 
νεφρού, παγκρέατος ,οι πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώµενο νεανικό 
διαβήτη τύπου 1, οι πάσχοντες από σύνδροµο Evans, οι 
πολυµεταγγιζόµενοι πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία, οι έχοντες 
κινητικά προβλήµατα οφειλόµενα σε αναπηρία άνω του 67%, οι 
πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θροµβοφιλία και 
υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από 
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αρρυθµογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας µε εµφυτευµένο απινιδωτή, 
καθώς και από τη νόσο του GAUCHER, που είναι: 

1) απόφοιτοι Λυκείου εγγράφονται στη σχολή ή στο τµήµα της επιλογής 
τους σε ποσοστό θέσεων 3% επί του συνολικού αριθµού εισακτέων , 

2) απόφοιτοι Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται σε τµήµα των Τ.Ε.Ι. ή της 
ΑΣΠΑΙΤΕ από αυτά που περιλαµβάνονται στην οµάδα που αντιστοιχεί 
στον τοµέα αποφοίτησής τους και σε ποσοστό θέσεων 3% επί των 
αντίστοιχων ποσοστών που έχουν καθοριστεί για εισαγωγή των 
αποφοίτων Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. (ηµερήσιων & εσπερινών)  

καθ’ υπέρβαση, εκτός από τις σχολές ή τα τµήµατα εκείνα για τα οποία, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση της ίδιας της σχολής ή του τµήµατος που έχει 
εγκριθεί από τη Σύγκλητο ή τη Συνέλευση του Ιδρύµατος, η συγκεκριµένη 
πάθηση, λόγω της φύσης της επιστήµης καθιστά δυσχερή γι’ αυτούς την 
παρακολούθηση. Για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία 
αυτή θα πρέπει πριν ζητήσουν να εγγραφούν, να διαπιστώνουν από τη 
γραµµατεία του τµήµατος αν έχει εκδοθεί ή όχι σχετική απόφαση. 
      Ειδικά για τις σχολές και τα τµήµατα για τα οποία απαιτούνται 
εξειδικευµένες γνώσεις που διαπιστώνονται µε εξετάσεις ειδικών µαθηµάτων, 
πρέπει να απευθύνονται στην οικεία γραµµατεία, προκειµένου να 
πληροφορηθούν αν απαιτείται ή όχι εξέταση στο ειδικό µάθηµα. Αν απαιτείται 
τέτοια εξέταση, αυτή γίνεται από το οικείο τµήµα και όχι σε εθνικό επίπεδο. 
        Στην περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων των ανωτέρω υποψηφίων 
σε σχολή ή τµήµα είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των θέσεων που 
αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσοστό η επιλογή των εγγραφοµένων γίνεται από 
την ίδια την σχολή µε βάση το βαθµό του απολυτηρίου των υποψηφίων µε 
φθίνουσα σειρά και µέχρι να συµπληρωθούν οι θέσεις του ανωτέρω 
ποσοστού. Σε περίπτωση ισοβαθµίας µε τον τελευταίο εγγραφόµενο 
εγγράφονται ως υπεράριθµοι όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθµούν στη σχολή ή 
το τµήµα αυτό. 
          ∆εν αποκλείεται σε όσους εµπίπτουν στην περίπτωση αυτή η υποβολή 
αίτησης και σε περισσότερες από µία σχολές ή τµήµατα. 
 
 
 
 
 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 
        ΄Οσοι εµπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλουν στο τµήµα 
στο οποίο επιθυµούν να εγγραφούν σχετική αίτηση που συνοδεύεται από τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι νεοεισαγόµενοι φοιτητές και το 
προβλεπόµενο πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής του 
οικείου νοµού που πιστοποιεί την πάθησή τους και το οποίο εκδίδεται µετά 
από δωρεάν βεβαίωση γιατρού µέλους διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, 
οποιουδήποτε Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος αντίστοιχης ειδικότητας. 
         Η αίτηση και τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά 
µέσα στην προθεσµία εγγραφής των νεοεισαγόµενων φοιτητών κάθε χρόνο 
από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
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        Παρακαλούνται οι ∆ιευθύνσεις, τα Γραφεία ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης και τα Γραφεία ΕΕ να φροντίσουν για την άµεση προώθηση της 
εγκυκλίου αυτής σε όλα τα Γενικά Λύκεια και τα ΤΕΕ-ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειάς 
τους, προκειµένου να ενηµερωθούν οι υποψήφιοι και να αναρτηθεί στον 
πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, ώστε να είναι δυνατή η ενηµέρωση κάθε 
ενδιαφεροµένου. 
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