
  
 

                              

                                               
      
 

 
 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Μετεγγραφζσ φοιτθτϊν ι ςπουδαςτϊν που εγγράφθκαν ςε Σμιμα Πανεπιςτθμίου - Σ.Ε.Ι. -
Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. για ζναν από τουσ λόγουσ υγείασ που κατά τισ διατάξεισ του άρ. 35 του ν. 
3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156 Α) ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε ποςοςτό κζςεων 5% επί του 
αρικμοφ ειςακτζων 

Με αφορμι ερωτιματα τα οποία υποβλικθκαν ςτθν υπθρεςία μασ και αναφζρονται ςτθ 
διαδικαςία μετεγγραφισ ατόμων που εγγράφθκαν ςε Σμιματα Πανεπιςτθμίων - Σ.Ε.Ι.-Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. για 
τουσ λόγουσ υγείασ που προβλζπονται ςε ποςοςτό 5%, ςασ γνωρίηουμε τα εξισ: 

Από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2010-2011 θ ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ατόμων που 
πάςχουν από ςοβαρζσ πακιςεισ πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρ. 35 του ν. 
3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156 Α) και τθσ κατ’ εξουςιοδότθςισ του εκδοκείςασ Κ.Τ.Α. 
Φ.151/122732/Β6/Φ.Ε.Κ.1612/04-10-10.  

Δεδομζνου ότι θ διαδικαςία επιλογισ των εν λόγω φοιτθτϊν και ςπουδαςτϊν ολοκλθρϊκθκε 
ςτο Τπουργείο Παιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. με τθν υποβολι πιςτοποιθτικϊν διαπίςτωςθσ πάκθςθσ των 
επταμελϊν Επιτροπϊν που λειτοφργθςαν ςε 14 Δθμόςια Νοςοκομεία μετά από απόφαςθ του ΚΕ..Τ. 
(Κεντρικοφ υμβουλίου Τγείασ), κεωρείται αυτονόθτο ότι για τθν πραγματοποίθςθ των μετεγγραφϊν, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3282/04 όπωσ ζχει ςυμπλθρωκεί και ιςχφει, κα λθφκοφν υπόψθ τα 
ανωτζρω πιςτοποιθτικά των Επιτροπϊν χωρίσ εκ νζου παραπομπι των υποψθφίων ςε Τγειονομικι 
Επιτροπι. 

υνεπϊσ, προκειμζνου να αποφευχκεί θ περαιτζρω ταλαιπωρία των φοιτθτϊν και 
ςπουδαςτϊν που εμπίπτουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία δικαιοφχων μετεγγραφϊν, παρακαλοφμε 
όπωσ κάνετε αποδεκτι τθν αίτθςθ μετεγγραφισ των ενδιαφερομζνων με τθν προςκόμιςθ τθσ 
Βεβαίωςθσ Εγγραφισ από το τμιμα προζλευςθσ και αντιγράφου του Πιςτοποιθτικοφ τθσ Επιτροπισ. 
Η ζγκριςθ τθσ μετεγγραφισ πραγματοποιείται από τθ Γενικι υνζλευςθ του τμιματοσ υποδοχισ.   

 
 
 
 
           

 

 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ  
ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ  

ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

ΕΞ. ΕΡΕΙΓΟΝ 
Μαροφςι, 25 Ιανουαρίου 2011 
Αρ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ.: 
                 9571/Ε5   
 
                    Ρροσ: Πλα τα Ρανεπιςτήμια, τα ΤΕΙ  

και την Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε. 
τισ ζδρεσ τουσ 
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