
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Φ.253/143554/Β6 (ΦΕΚ Β΄ 1794/15.11.2010) 

Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
που υπάγονται στην κατηγορία "των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες", σε ποσοστό 
5% καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 
του νόμου 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α'). 

Άρθρο 1 

Τμήματα Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
εισαγωγής 

Ορίζουμε, ως ακολούθως, τα Τμήματα Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ στα οποία, από το ακαδημαϊκό έτος 
2010-2011, μπορούν να εισάγονται οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, 
ανά κατηγορία πάθησης, καθώς και τα Τμήματα στα οποία, αποκλείεται η εισαγωγή 
τους λόγω της πάθησης. Οι παθήσεις με τους αντίστοιχους κωδικούς τους αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ως 
ακολούθως: 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ή ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ Κ.Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

43 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΜΙΑ 103 

44 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΜΙΑ 107 

45 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΜΙΑ 111 

46 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 01, 30 112 

47 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΜΙΑ 120 

48 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΜΙΑ 172 

49 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 04 129 

50 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 04 133 

51 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΜΙΑ 137 

52 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 01 και 03 συνδυαστικά (* ΙΔΙΑΙΤ. 3) 
139 

53 ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΜΙΑ 119 

54 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΜΙΑ 311 

55 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΜΙΑ 147 

56 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΜΙΑ 245 

57 ΦΥΣΙΚΗΣ 01, (*ΙΔΙΑΙΤ.1) 255 

58 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 01, 30 338 



59 ΧΗΜΕΙΑΣ 01 265 

60 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 01 279 

61 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 01, 30 285 

62 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 01 297 

63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 01, 02 305 

64 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 01 291 

65 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΜΙΑ 273 

66 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 01, 30 275 

67 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 01, 30 307 

68 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΜΙΑ 203 

69 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01 233 

70 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01 211 

71 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΜΙΑ 219 

72 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01 237 

73 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01, 30 227 

74 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ 

(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΑΠΟ 27 403 

75 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 

(ΣΕΡΡΕΣ) 05, 06, 07, 20, 24, 27, 31, 53, 54, 58 402 

76 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ 140 

77 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ 134 

78 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 03, (*ΙΔΙΑΙΤ.1) 406 

79 ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΜΙΑ 168 

80 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΜΙΑ 357 

81 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΜΙΑ 163 

82 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΕΡΟΙΑ) ΚΑΜΙΑ 363 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

* ΙΔΙΑΙΤ. 1 Από το συγκεκριμένο τμήμα αποκλείονται οι υποψήφιοι με κινητικά 
προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% (κωδικός πάθησης 30) στα άνω 
άκρα. 



* ΙΔΙΑΙΤ. 3 Από το συγκεκριμένο τμήμα αποκλείονται οι υποψήφιοι που έχουν 
συνδυαστικά και της δύο παθήσεις με κωδικούς 01 και 03. 

Άρθρο 2 

Δικαιούχοι υποβολής αίτησης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία "των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες" του άρθρου 
35 του νόμου 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α`) έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό 
θέσεων 5% καθ` υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και υπό την προϋπόθεση ότι η 
πάθηση τους επιτρέπει την εισαγωγή: 

α) Στις Σχολές και τα Τμήματα του άρθρου 1 της παρούσας, εφόσον είναι κάτοχοι 
απολυτηρίου Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου, Τεχνικού Λυκείου, Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου (ΕΠΛ), ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β`). 

Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν και για τους Έλληνες κατόχους τίτλου απόλυσης ξένου 
λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής. 

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων εισακτέων, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο 
ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, γίνεται στρογγυλοποίηση στην 
αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το 
μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν μηδενίζεται η θέση, οπότε 
γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να 
υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση για κάθε σχολή ή τμήμα σχολής. 

Άρθρο 3 

Αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο, δικαιολογητικά, τρόπος, τόπος και χρόνος 
υποβολής τους 

1. Οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 35 του Νόμου 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α`) 
και επιθυμεί την πρόσβαση του στα Τμήματα του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλει 
ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, μηχανογραφικό δελτίο από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή έχει πρόσβαση, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Μετά τη λήξη της οριζόμενης 
προθεσμίας οριστικής υποβολής, κανένα εκπρόθεσμο μηχανογραφικό δελτίο δεν 
γίνεται δεκτό. 2. Οι υποψήφιοι, αφού εκτυπώσουν από το ηλεκτρονικό σύστημα 
υποβολής το μηχανογραφικό δελτίο, υπογράφουν στο πεδίο που έχει προβλεφθεί για 
το σκοπό αυτό και με Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986, στην οποία δηλώνουν 
ότι έχουν λάβει γνώση για τις αποκλειόμενες παθήσεις που έχουν ορίσει τα τμήματα 
και οι σχολές, αρμοδίως υπογεγραμμένη, επίσης τα αποστέλλουν με ταχυμεταφορά 
στην Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων απ` την οποία γίνεται η ταυτοποίηση των 
στοιχείων των υποψηφίων με το ηλεκτρονικό αρχείο. Οι υποψήφιοι αποστέλλουν μόνο 
ένα (1) μηχανογραφικό δελτίο. Μετά την αποστολή των παραπάνω εντύπων και των 
δικαιολογητικών δεν θα γίνεται αποδεκτή άλλη υπεύθυνη δήλωση και μηχανογραφικό 
δελτίο ή τροποποίηση αυτών. Έγκυρα θεωρούνται αυτά που φέρουν την υπογραφή των 
υποψηφίων. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι υπογράψουν και αποστείλουν 



περισσότερα του ενός μηχανογραφικά, έγκυρο θεωρείται αυτό που έχει αποσταλεί την 
πρώτη φορά. 

3. Το μηχανογραφικό δελτίο και η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύονται απαραίτητα από τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή 
αντίστοιχο σχολείο της ημεδαπής (Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο TEE Β` κύκλου 
σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπο τίτλο απόλυσης Λυκείου της αλλοδαπής. 

Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει 
επιπλέον τα εξής: 

i) Βεβαίωση της οικείας αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας 
προέλευσης του τίτλου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος Λυκείου που 
κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας 
αυτής. Στην ίδια βεβαίωση θα περιλαμβάνεται και η γενική μέση βαθμολογία του 
τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20). 

ii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, ο 
τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητα του από την οικεία 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία επίσης χορηγεί βεβαίωση για τη 
νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα. 

iii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, 
ο πρωτότυπος τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι επικυρωμένος από την αρμόδια 
εκπαιδευτική αρχή της χώρας στην οποία ανήκει το σχολείο και επιπλέον να 
προσκομιστεί βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής με την οποία θα 
βεβαιώνεται η γνησιότητα της θεώρησης του τίτλου λυκείου από την αρμόδια 
εκπαιδευτική αρχή της χώρας προέλευσης. 

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη 
εκπαιδευτική αρχή κλπ.) πρέπει να είναι: 

α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική 
διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην 
Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και μεταφρασμένα 
από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. 

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που 
έχει εκδοθεί από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου. 

γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

δ) Σε περίπτωση υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση. 

4.α) Στο μηχανογραφικό δελτίο, κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει προτιμήσεις για 
όσες σχολές ή τμήματα επιθυμεί, από αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της 
παρούσας και με οποιαδήποτε σειρά και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της 
παρούσας. Σε περίπτωση εισαγωγής υποψηφίου με πάθηση του σε τμήμα που έχει 



οριστεί από αυτό ως αποκλειόμενη, εναπόκειται στο τμήμα ν` αποδεχθεί ή όχι την 
ολοκλήρωση της εγγραφής του υποψηφίου. Με τη δήλωση του, ο υποψήφιος 
προσδιορίζει για ποιες σχολές ή ποια τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία 
επιλογής. Κατ` εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, ο υποψήφιος δεν 
δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για σχολή ή τμήμα στην οποία είναι ήδη 
σπουδαστής. Επίσης, δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος ο κάτοχος πτυχίου Σχολής ή 
Τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο έχει αποκτήσει μετά από εισαγωγή 
του σ` αυτό με την κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. 

β) Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης για τις σχολές ή τα τμήματα που επιθυμεί ο 
υποψήφιος γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση και ανεξάρτητα αν είναι 
Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ. 

γ) Με τη δήλωση προτίμησης του, ο υποψήφιος αποδέχεται ότι σε σύγκριση με τους 
άλλους υποψήφιους δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα που δεν έχει δηλώσει. 

Αποδέχεται, επίσης, ότι δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στη 
δήλωση του, αν ο βαθμός του απολυτηρίου ή πτυχίου του, κατά περίπτωση, είναι 
μικρότερος από το βαθμό του τελευταίου εισαγόμενου στη συγκεκριμένη σχολή ή 
τμήμα. Επίσης, αποδέχεται ότι αν με το βαθμό του απολυτηρίου ή πτυχίου του μπορεί 
να εισαχθεί σε περισσότερες σχολές ή τμήματα, θα εισαχθεί τελικά μόνο σ` εκείνη τη 
σχολή ή το τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωση του με ένδειξη προτίμησης 
μεγαλύτερου βαθμού σε σχέση με τις άλλες σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει. Ο 
μεγαλύτερος βαθμός προτίμησης είναι η αριθμητική ένδειξη 1, ο αμέσως μικρότερος 
βαθμός προτίμησης είναι η αριθμητική ένδειξη 2 και ούτω καθεξής. 

δ) Η δήλωση προτίμησης σχολών ή τμημάτων με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου 
και τις υπόλοιπες ενδείξεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στην αίτηση - μηχανογραφικό 
δελτίο που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά αποτελεί το μοναδικά επίσημο παραστατικό για 
τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του υποψηφίου. 

ε) Η δήλωση προτίμησης κάθε υποψηφίου στην αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο 
αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησης του, η οποία είναι οριστική και 
σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την 
οριστική ηλεκτρονική παραλαβή του. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, οι υποψήφιοι τα καταθέτουν στη γραμματεία της 
σχολής επιτυχίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις 
προϋποθέσεις και να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά της κατηγορίας τους κατά 
την εγγραφή τους στη σχολή ή τμήμα εισαγωγής τους, όπως οι ίδιοι με την Υπεύθυνη 
Δήλωση του Νόμου 1599/1986 έχουν δηλώσει. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής 
τους οι εισαχθέντες προσέρχονται στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής 
κατά τις ημερομηνίες εγγραφής. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή 
του Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η εγγραφή των 
εισαγομένων, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από τη λήξη της ημερομηνίας 
εγγραφής. Η απόφαση εγγραφής ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του 
Τμήματος αρμοδίως. Αντίγραφο αυτής κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 



Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στη διαλυτική αίρεση έγκρισης 
νομιμότητας της τελευταίας από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το 
Συμβούλιο του ΤΕΙ. Εάν το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο 
του ΤΕΙ κρίνει ότι η εγγραφή δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, στην περίπτωση μη 
συνδρομής των προϋποθέσεων και ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις 
υπαγωγής στην ειδική περίπτωση λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων 
δικαιολογητικών, τότε δεσμεύεται η Γενική Συνέλευση του Τμήματος να την 
ανακαλέσει με οριστική απόφαση διαγραφής από τους καταλόγους της Σχολής ή του 
Τμήματος εισαγωγής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους και στο 
Υπουργείο Παιδείας για την ανάκληση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Δια 
Biou Μάθησης και Θρησκευμάτων κύρωσης των πινάκων εισαγωγής υποψηφίων στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το μέρος που αφορά τη διαγραφή αυτών και τον 
αποκλεισμό τους κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία 
εισαγωγής από όλα τα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι ή Σχολές". 

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εγγραφής λόγω αποκλειόμενης πάθησης ο 
υποψήφιος εισάγεται σε επόμενη σχολή προτίμησης του μηχανογραφικού δελτίου με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την 
προϋπόθεση ότι έχει βαθμό απολυτηρίου ή πτυχίου κατά περίπτωση ίσο ή μεγαλύτερο 
με αυτό του τελευταίου εισαχθέντα στο συγκεκριμένο τμήμα και ότι η πάθηση του του 
επιτρέπει την εισαγωγή του σ` αυτό". 

Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την Υπουργική Απόφαση Φ.151/105965/Β6 
(ΦΕΚ Β΄ 2044/14.09.2011). 

Άρθρο 4 

Τρόπος εισαγωγής, συγκέντρωσης προτιμήσεων υποψηφίων και διαδικασία 
επιλογής εισαγομένων 

[1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, τα Λύκεια στα οποία 
κατατέθηκαν οι αιτήσεις - μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων διαβιβάζουν σε 
ηλεκτρονική μορφή, αμέσως μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, το ηλεκτρονικό 
αρχείο των αιτήσεων - μηχανογραφικών δελτίων, που υποβλήθηκαν σ` αυτά, στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
(για την επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής του άρθρου 8 της παρούσας)]. 

Η εντός [ ] παρ. 1 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την Υπουργική Απόφαση Φ.151/105965/Β6 
(ΦΕΚ Β΄ 2044/14.09.2011). 

2. Η επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής, του άρθρου 8 της παρούσας με τη 
χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, προβαίνει στην επεξεργασία των προτιμήσεων 
και των βαθμολογικών στοιχείων των υποψηφίων. Η επεξεργασία γίνεται με 
μηχανογραφικές μεθόδους, με ειδικά δελτία και παραστατικά, με βάση τα οποία 
ενεργείται η επιλογή. 

3. Η εισαγωγή των υποψηφίων γίνεται χωρίς εξετάσεις και με κριτήριο επιλογής το 
βαθμό του απολυτηρίου ή του πτυχίου, κατά περίπτωση, για τις σχολές και τα τμήματα 
που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι 



τη συμπλήρωση του ποσοστού 5% των θέσεων επί του αριθμού εισακτέων σε κάθε 
τμήμα. 

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου 
εισαγόμενου σε σχολή ή τμήμα του άρθρου 1 της παρούσας εισάγεται ο υποψήφιος 
που έχει δηλώσει τη σχολή ή τμήμα με προγενέστερη σειρά προτίμησης και σε 
περίπτωση ίδιας προτίμησης για το συγκεκριμένο τμήμα, εισάγονται οι μεγαλύτεροι σε 
ηλικία με βάση το έτος γέννησης τους. Αν ταυτίζεται και το έτος γέννησης εισάγονται 
ως υπεράριθμοι. 

Άρθρο 5 

Έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής - προθεσμία εγγραφής εισαγομένων 

1. Τα αποτελέσματα της επιλογής υποψηφίων του άρθρου 2 της απόφασης αυτής 
εκδίδονται από την επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής του άρθρου 8 της 
παρούσας. Ο ονομαστικός πίνακας κατά σειρά επιτυχίας των εισαγομένων σε κάθε 
Σχολή ή Τμήμα εγκρίνεται από την ανωτέρω επιτροπή και κυρώνεται από τον Υπουργό 
Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

2. Σε κάθε σχολή ή τμήμα στέλνεται από το Υπουργείο Παιδείας, διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα αυτών που 
επιλέχθηκαν. 

3. Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων στα τμήματα και στις σχολές της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

Άρθρο 6 

Εγγραφή στη σχολή ή στο τμήμα επιτυχίας 

1. Για την εγγραφή του, ο εισαγόμενος ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν 
πρόσωπο, καταθέτει στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

α) Αίτηση για εγγραφή 

β) Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο 
αποφοίτησε ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών. 

Σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοση του, 
αυτό μπορεί V αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό 
ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι γραμμένος σε 
άλλη σχολή ή τμήμα από αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της παρούσας. 

δ) Πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης ή επικυρωμένο αντίγραφο του 
πρωτοτύπου από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, που έχει συσταθεί, 
σύμφωνα με την αριθμό Φ151/122732/Β6 (ΦΕΚ Β`-1612/4-10-2010) υπουργική 
απόφαση κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. 



ε) Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 

Κατά την εγγραφή του ο εισαγόμενος επιδεικνύει στη γραμματεία της σχολής ή του 
τμήματος το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το 
οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά του στοιχεία. 

2. Η γραμματεία, κατά την εγγραφή, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα στοιχεία αυτών 
που προσέρχονται για εγγραφή με το επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα. 

3. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, 
στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που 
καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της 
παρούσας Απόφασης με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του 
τμήματος Α.Ε.Ι. ή του συμβουλίου της σχολής Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση, ύστερα από 
αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία 
εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε με τη 
διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου αυτής της παραγράφου χάνει το δικαίωμα 
εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη. 

4. Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα του άρθρου 1 της απόφασης αυτής 
και εισάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σε άλλη Σχολή ή Τμήμα δεν 
μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν δεν διαγραφεί 
προηγουμένως από την σχολή ή το Τμήμα του άρθρου 1 της παρούσας στο οποίο είναι 
εγγεγραμμένος. 

Άρθρο 7 

Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών 

Για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών των υποψηφίων του άρθρου 3 της 
παρούσας, τον έλεγχο, την αποδοχή ή την απόρριψη των αιτήσεων - Μηχανογραφικών 
δελτίων και των δικαιολογητικών, τη σύνταξη ονομαστικού πίνακα υποψηφίων, 
συγκροτείται Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών η οποία 
αποτελείται από ένδεκα (11) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., κατηγορίας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Τρίτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό Α` ή Β` ή Γ` ή εκπαιδευτικούς 
λειτουργούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό Α` ή Β`. 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής αυτής, από τα οποία ένα, κατηγορίας ΠΕ και με βαθμό 
Α`, ορίζεται ως πρόεδρος, και ένα τουλάχιστον από τα λοιπά μέλη προέρχεται από τη 
Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων. 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της επιτροπής, από διοικητικούς 
υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή 
εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Άρθρο 8 

Επιτροπή Έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής 



Για την έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής των υποψηφίων της παρούσας, που 
εισάγονται στις σχολές και στα τμήματα του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, 
συγκροτείται Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής αποτελούμενη από: 

i) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων ή άλλο 
υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βαθμό 
Α`. 

ii) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών 
Συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή άλλο 
υπάλληλο της ίδιας διεύθυνσης με βαθμό Α`. 

iii) Έναν Προϊστάμενο Τμήματος της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων 
ή άλλο υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με 
βαθμό Α`. 

Τα μέλη της Επιτροπής και ο Γραμματέας αυτής, που μπορεί να είναι διοικητικός 
υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βαθμό 
Α` ή Β` ή εκπαιδευτικός λειτουργός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζονται από τον 
Υπουργό Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ο οποίος 
ορίζει και ένα από τα μέλη ως Πρόεδρο αυτής. 

Έργο της Επιτροπής είναι η δημιουργία αρχείου των υποψηφίων και των προτιμήσεων 
τους, η ενημέρωση του με τους βαθμούς τίτλων απόλυσης του άρθρου 2 της παρούσας 
και με την χρονολογία γέννησης τους, η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και η 
παροχή των αναγκαίων υποδείξεων για την εξασφάλιση της ακρίβειας, της πληρότητας 
και της συνέπειας των στοιχείων, με βάση τα οποία γίνεται η έκδοση των 
αποτελεσμάτων της επιλογής και η έγκριση του σχετικού πίνακα, τον οποίο υποβάλλει 
στον Υπουργό Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για κύρωση. 

Άρθρο 9 

Γενικές διατάξεις 

Στις επιτροπές των άρθρων 7 και 8 της παρούσας δεν μπορεί να συμμετέχει με 
οποιαδήποτε ιδιότητα όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται μαζί του με 
σχέση συγγενείας "εξ αίματος" ή "εξ αγχιστείας" μέχρι και του τρίτου βαθμού και είναι 
υποψήφιος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διαδικασίες στις οποίες 
εμπλέκεται η επιτροπή αυτή. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται από τους 
οριζόμενους υπεύθυνη δήλωση προς το αρμόδιο για τον ορισμό τους όργανο. 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΚΩΔ. ΠΑΘ. ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

01 ΤΥΦΛΟΙ 

02 ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΩ 
ΤΟΥ 85%) 



03 ΚΩΦΟΙ 

04 ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ 

05 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 

06 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 

07 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 

08 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΤΕΧΝΗΤΗ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ (SHUNT), 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ 
ΚΥΣΤΗ ΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

09 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE 

10 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ 
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

11 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ (ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, 
ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ) 

12 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ TOY BUND CHIARI 

13 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΤΗ ΝΟΣΟ TOY FABRY 

14 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, 
ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ) 

15 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ 

16 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

17 ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ 

18 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ - 
ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ 

19 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 

20 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΟΣ 

21 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ 

22 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ 

23 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ 

24 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ 

25 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 

26 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ 



27 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ 
ΤΥΠΟΥ 1 

28 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EVANS 

29 ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 

30 ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 
67% 

31 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΑΙΝΥΛΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑ 

32 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

33 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΡΡΥΘΜΟΓΟΝΟ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ 
ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ 

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 

34 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ GAUCHER 

35 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΕΣΉ 

ΜΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 50ΜΜ HG 

36 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΗΡΗ ΚΟΙΛΙΑ 

37 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΟΡΜΟ 

38 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ 
ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 
(ΚΛΑΣΜΑ 

ΕΞΩΘΗΣΗΣ <35%) 

39 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ 

40 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 

41 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 

42 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BRUGADA 

43 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 

44 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΕΙΣ 

45 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ 



46 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 
ΦΛΕΒΑΣ 

47 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ TOY CROHN 

48 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ WILSON 

49 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ 

(RECKLINGHAUSEN) 

50 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ 

51 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ (ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ 

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ) 

52 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ 

53 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΡΧΕΩΝ Η 
ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ 

ΟΡΧΕΚΤΟΜΗ 

54 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ ΟΛΙΚΗ 

55 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

56 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΟ ΕΡΥΟΥΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗ 
ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ) Η` 
ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ 

(ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ >3 Η` CLEARANCE ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ <4) Η` ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 
(ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ, ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ) 

57 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ 
(ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ) Η` ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ 
(ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ >3 

Η` CLEARANCE ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ <4) Η` ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ, 
ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ) 

58 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ 


