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Αθήνα 04-11-2010

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση ατόµων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε
ποσοστό 5%, καθ΄ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων – υποβολή
µηχανογραφικού δελτίου.
Το Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
ανακοινώνει τις τελικές λεπτοµέρειες για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ατόµων που
πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% καθ΄ υπέρβαση του
αριθµού εισακτέων.

Α. Εντός των ηµερών οι υποψήφιοι παραλαµβάνουν από τις
Γραµµατείες των επταµελών επιτροπών, που έχουν συσταθεί στα
14 Νοσοκοµεία το Πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους,
που είναι απαραίτητο για την υποβολή του µηχανογραφικού δελτίου και
την εγγραφή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Β. Στο µέσο της επόµενης εβδοµάδας θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο το µηχανογραφικό δελτίο.
Οι υποψήφιοι πρέπει να µελετήσουν πολύ προσεκτικά το
µηχανογραφικό δελτίο, το οποίο παρέχει όλες τις πληροφορίες για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας και συγκεκριµένα :
- τις σχολές και τα τµήµατα ανά ίδρυµα, στα οποία έχουν πρόσβαση
- τις παθήσεις που αποκλείονται ανά σχολή ή τµήµα ή τις ιδιαιτερότητες
που παρουσιάζουν σχολές ή τµήµατα, ώστε οι υποψήφιοι να επιλέξουν
προσεκτικά τις προτιµήσεις τους
- τις απαραίτητες οδηγίες – πληροφορίες για τη συµπλήρωση και
υποβολή του µηχανογραφικού.
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Γ. Από την Πέµπτη 18 Νοεµβρίου ως και την Τετάρτη 24
Νοεµβρίου οι υποψήφιοι (ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι) θα
προσέλθουν στο πλησιέστερο σε αυτούς Λύκειο για να υποβάλουν το
µηχανογραφικό δελτίο.
Η ως άνω προθεσµία είναι αποκλειστική και µετά την παρέλευσή
της δεν γίνεται δεκτή η υποβολή µηχανογραφικού δελτίου.
Μετά την οριστική ηλεκτρονική του υποβολή στο Λύκειο, το
µηχανογραφικό
δελτίο
ούτε
διορθώνεται
ούτε
αλλάζει
ούτε
αντικαθίσταται.
Κατά την υποβολή του µηχανογραφικού δελτίου συνυποβάλλονται
τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
1) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του
υποψηφίου κατόπιν επίδειξης του πρωτότυπου.
2) Επικυρωµένο αντίγραφο τίτλου απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχου
σχολείου της ηµεδαπής ή πρωτότυπος τίτλος Λυκείου της αλλοδαπής
συνοδευόµενος από επίσηµη µετάφραση αυτού.
Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο
ενδιαφερόµενος υποβάλλει επιπλέον δικαιολογητικά, τα οποία µπορεί να
πληροφορηθεί από το µηχανογραφικό ή από το Λύκειο κατάθεσής του.
3) Απλή φωτοτυπία του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από το
νοσοκοµείο που θα αναφέρει ακριβώς το λεκτικό και το διψήφιο κωδικό
της πάθησης ή των παθήσεων, κατόπιν επίδειξης του πρωτότυπου.
4) Σε περίπτωση υποβολής του µηχανογραφικού, από νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη
εξουσιοδότηση.
∆. Μετά την κατάθεση, όλα τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν στην
Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ∆ΒΜΘ, για έλεγχο των στοιχείων και τελική
έκδοση αποτελεσµάτων.
Με νεότερο δελτίο τύπου θα ανακοινωθούν όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες για την εγγραφή των επιτυχόντων.
Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
ενηµερώνονται από την επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου :
www.minedu.gov.gr (στο σύνδεσµο ∆ελτία Τύπου ή στο σύνδεσµο
Εξετάσεις) ή από την αρµόδια ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ του ΥΠ∆ΒΜΘ στα τηλέφωνα: 210-3442100,
3442101, 3442099, 3442702.
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