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   Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπί−

στωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισα−
γωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως 

τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του
Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ. 90 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 
156/Α΄).

3. Την υπ’ αριθ. 58 απόφαση της 223ης/04.02.2010 Ολο−
μέλειας του ΚΕ.ΣΥ. για τον καθορισμό οργάνων διαπί−
στωσης των παθήσεων για εισαγωγή στις σχολές της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 35, Ν. 3794/2009).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων 
βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Συγκρότηση επιτροπής

Εγκρίνουμε τη συγκρότηση επταμελών επιτροπών, 
οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς των ακόλουθων 
ειδικοτήτων: Παθολογίας, Χειρουργικής, Καρδιολογί−
ας, Νευρολογίας, Ενδοκρινολογίας, Ορθοπεδικής και 
Οφθαλμολογίας. Ως έδρες των Επιτροπών αυτών ορί−
ζονται τα νοσοκομεία:

1. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο (Π.Γ.Ν.) ΑΛΕ−
ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

2. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
«ΑΧΕΠΑ».

3. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙ−
ΟΥ».

4. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑ−
ΤΕΙΟ».

5. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
6. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΛΑΡΙΣΑΣ.
7. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΤΡΩΝ.
8. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
9. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
10.  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ−ΜΠΕ−

ΝΑΚΕΙΟ» Ελληνικός  Ερυθρός Σταυρός.
11. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ».
12. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
13.  Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑ−

ΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».
14. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ».
Η συγκρότηση γίνεται από τους Διευθυντές ή συντο−

νιστές των αναφερόμενων ειδικοτήτων, προκειμένου 
για το ΕΣΥ, ή, εφόσον στο νοσοκομείο υπηρετούν Πα−
νεπιστημιακοί ιατροί στις συγκεκριμένες ειδικότητες, 
οι Επιτροπές συγκροτούνται από τους Καθηγητές ή 
Αναπληρωτές καθηγητές των ειδικοτήτων αυτών. Η 
Γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών ορίζεται με 
ευθύνη των Δ.Σ. των ανωτέρω Νοσοκομείων. 

Για το ακαδ. έτος 2010−2011 οι επιτροπές θα πρέπει να 
συγκροτηθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2010.

Άρθρο 2

Έργο της επιτροπής

Η Επιτροπή εξετάζει τις ιατρικές γνωματεύσεις από 
Δημόσιο Νοσοκομείο, οι οποίες φέρουν σφραγίδα Διευ−
θυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστη−
μιακού Τμήματος αντίστοιχα, τις οποίες προσκομίζουν 
οι υποψήφιοι, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πάσχουν 
από σοβαρές παθήσεις, για την εισαγωγή τους στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Επιτροπή αξιολογεί τη 
γνωμάτευση του παραπέμποντος ιατρού και − εφόσον 
χρειάζεται – μπορεί να ορίζεται ειδικός εισηγητής αντί−
στοιχης ειδικότητας εντός ή εκτός του Νοσοκομείου. Η 
Επιτροπή εκδίδει Πιστοποιητικό στο οποίο θα ορίζεται 
επακριβώς η πάθηση του υποψηφίου ολογράφως με 
τον αντίστοιχο κωδικό του Παραρτήματος, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Επίσης θα 
ορίζεται ότι με αυτή την πάθηση επιτρέπεται η εισαγω−
γή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το Πιστοποιητικό 
θα εκδίδεται εις διπλούν.

Μετά το πέρας της διαδικασίας πιστοποίησης των 
παθήσεων υποψηφίων, θα αποστέλλεται ονομαστική 
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κατάσταση αυτών με αντίγραφα των Πιστοποιητικών 
από κάθε Επιτροπή στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

Άρθρο 3

Δικαιολογητικά, Τόπος και Χρόνος υποβολής τους

Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμι−
μα 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 αντί−
στοιχα και 

γ) φωτοααντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Για το ακαδ. έτος 2010−2011 τα δικαιολογητικά κατα−

τίθενται από την 4.10.2010 μέχρι 20.10.2010.
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