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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

  ∆ιαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ατόµων 

που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% καθ΄ 

υπέρβαση του αριθµού εισακτέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄/4-9-2009) 

 

 Το Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 

ανακοινώνει ότι, από φέτος, οι υποψήφιοι, κάτοχοι τίτλου απόλυσης 

Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, που 

πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ.35 του 

ν.3794/2009(ΦΕΚ 156Α΄/4-9-2009) και εισάγονται σε ποσοστό θέσεων 

5%, καθ΄ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων στις σχολές και τα τµήµατα  

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, κ α λ ο ύ ν τ α ι  να υποβάλουν Αίτηση-

Μηχανογραφικό ∆ελτίο όχι στις Γραµµατείες των Σχολών, που επιθυµούν 

να φοιτήσουν, αλλά µε κεντρική διαδικασία. 

 
 Α. Κατά το πρώτο στάδιο αυτής της διαδικασίας οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να φροντίσουν για την απόκτηση του Πιστοποιητικού διαπίστωσης 
της πάθησής τους, το οποίο θα εκδοθεί από τις ειδικές επταµελείς 
Επιτροπές που εδρεύουν στα εξής Νοσοκοµεία: 
     1.Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο (Π.Γ.Ν.) ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ  
     2.Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης  «ΑΧΕΠΑ»  
     3.Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης  «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»  
     4.Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  
     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»  

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

----- 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 



 2

   10.Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός       

   11.Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»  
   12.Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»  
   13.Γενικό Νοσοκοµείο Νίκαιας  Πειραιά «Ο ΆΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»  
   14.Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ».  
 Οι Επιτροπές αυτές έχουν οριστεί, µε απόφαση του ΚΕΣΥ, για 
διαπίστωση των παθήσεων των υποψηφίων για εισαγωγή στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 
3794/09 και αποτελούνται από ιατρούς των ακόλουθων ειδικοτήτων : 
Παθολογίας, Χειρουργικής, Καρδιολογίας, Νευρολογίας, 
Ενδοκρινολογίας, Ορθοπεδικής και Οφθαλµολογίας. 
 Για την έκδοση του πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης οι 
υποψήφιοι υποβάλλουν στις παραπάνω Επιτροπές : 
α) Αίτηση (υπόδειγµα αίτησης υπάρχει στο τέλος του παρόντος δελτίου 

και στην ιστοσελίδα του ΥΠ∆ΒΜ http://www.minedu.gov.gr, στην 
επιλογή ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/Υποψήφιοι µε σοβαρές παθήσεις/Έγγραφα 
Εξετάσεων Υποψηφίων µε σοβαρές παθήσεις)  

β) Ιατρικές γνωµατεύσεις από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο, οι οποίες φέρουν 
σφραγίδα ∆ιευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή 
Πανεπιστηµιακού Τµήµατος αντίστοιχα και  

 γ) φωτοααντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας  
 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει στην κατοχή του γνωµάτευση 
ιατρού µέλους ∆ΕΠ χωρίς σφραγίδα νοσοκοµείου, θα απευθύνεται στο 
Νοσοκοµείο, στο οποίο ανήκει ο ιατρός µέλος ∆ΕΠ που έχει χορηγήσει 
τη βεβαίωση, για τη σφράγισή της, σύµφωνα µε τα παραπάνω. 
 Για διευκόλυνση και αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας  τόσο του ιδίου 
του υποψηφίου όσο και των Επιτροπών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
απευθύνονται σε ένα και µόνο Νοσοκοµείο από τα αναφερόµενα για την 
έκδοση τόσο των ιατρικών γνωµατεύσεων όσο και την τελική διαπίστωση 
και έκδοση των πιστοποιητικών.  
 Το χρονικό διάστηµα στο οποίο οι υποψήφιοι θα υποβάλουν στις 
Επιτροπές των ως άνω Νοσοκοµείων τα αναφερόµενα δικαιολογητικά 
ορίζεται για φέτος από 4η Οκτωβρίου µέχρι και 20ή Οκτωβρίου 
2010. Τα δικαιολογητικά αυτά µπορεί να υποβληθούν από τον ίδιο τον 
υποψήφιο ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του. Επίσης µπορούν 
να αποσταλούν ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή ταχυµεταφορά. 
Το εµπρόθεσµο της αίτησης κρίνεται από την ηµεροµηνία της 
ταχυδροµικής σήµανσης. 
  
 Β. Μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού διαπίστωσης της 
πάθησης για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σε ποσοστό 5%, οι 
υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση-µηχανογραφικό δελτίο 
προτιµήσεων, εντός του µηνός Νοεµβρίου, στα Λύκεια. Η υποβολή των 
αιτήσεων-µηχανογραφικών δελτίων θα γίνεται, προς εξυπηρέτηση των 
υποψηφίων, σε οποιοδήποτε Λύκειο. Στο τέλος Οκτωβρίου, µε νεότερη 
ανακοίνωση, θα γνωστοποιηθεί η ακριβής ηµεροµηνία υποβολής των 
αιτήσεων-µηχανογραφικών δελτίων καθώς και η ηµεροµηνία ανάρτησης 
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του εντύπου του µηχανογραφικού δελτίου στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Παιδείας.  
 Οι υποψήφιοι οφείλουν κατά την προσέλευσή τους στο Λύκειο 
κατάθεσης να έχουν ελέγξει ότι φέρουν τα πλήρη δικαιολογητικά, που 
απαιτούνται και τα οποία είναι: 
α) Τίτλος απόλυσης από Λύκειο  ή αντίστοιχο Σχολείο της ηµεδαπής ή 
επικυρωµένο αντίγραφό του ή πρωτότυπος τίτλος απόλυσης Λυκείου της 
αλλοδαπής.  
 Για τους τίτλους αλλοδαπής υποβάλλονται επί πλέον: 
 i) Bεβαίωση της οικείας αρµόδιας 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.  
 ii) Βεβαίωση πλήρους φοίτησης κατά τις τρεις τελευταίες τάξεις του 
Λυκείου στο εξωτερικό από την αρµόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας 
προέλευσης του τίτλου. 
 iii) Βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωµατικής αρχής µε την 
οποία θα βεβαιώνεται η φοίτηση κατά την τελευταία τριετία στο εξωτερικό 
και η γνησιότητα θεώρησης του τίτλου Λυκείου από την αρµόδια 
εκπαιδευτική αρχή της χώρας προέλευσης. Στην ίδια βεβαίωση θα 
περιλαµβάνεται και η γενική µέση βαθµολογία του τίτλου απόλυσης 
στην εικοσάβαθµη κλίµακα (0-20). Τα υπό στοιχ. (i) και  (ii) 
δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένα, από τις 
αρµόδιες αρχές, στην ελληνική γλώσσα. 
 β) Πιστοποιητικό της αρµόδιας επταµελούς Επιτροπής Νοσοκοµείου, 
που έχει συσταθεί κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας, 
(ΚΕΣΥ), για την πιστοποίηση της πάθησης, για εισαγωγή στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση.  
γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν είναι κάτοχος πτυχίου Τµήµατος ή Σχολής 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, το οποίο έχει αποκτηθεί µετά από την 
εισαγωγή του σε αυτό µε την κατηγορία των ατόµων που πάσχουν από 
σοβαρές παθήσεις. 
δ) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.  
 Ο έλεγχος των µηχανογραφικών δελτίων και των δικαιολογητικών 
θα πραγµατοποιηθεί από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου.  
 Οι υποψήφιοι, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής, θα 
ενηµερωθούν µε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και τα 
αποτελέσµατα επιτυχίας των υποψηφίων θα ανακοινωθούν επίσης τόσο 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου όσο και στα Λύκεια κατάθεσης του 
µηχανογραφικού.  
 Τηλέφωνα επικοινωνίας µε την αρµόδια υπηρεσία του ΥΠ∆ΒΜΘ 
που είναι η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
210-3442100, 3442101, 3442099, 3442702.  
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ΑΙΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ  

την Επταµελή Επιτροπή 
Πιστοποίησης Παθήσεων  

του Νοσοκοµείου……………………
.….……………………………………….
…..……………………………………….
…………………..……………………….
……………………..…………………….
 

Επώνυµο: 
 
Όνοµα: 
 
Ονοµατεπώνυµο πατέρα:  
 
 
Ονοµατεπώνυµο µητέρας:  
 
 
Αριθµ. ∆ελτίου Ταυτότητας ή 
∆ιαβατηρίου: 
 
Εκδούσα αρχή: 
 
Χρονολογία γέννησης: 
 
∆/νση κατοικίας(οδός –αριθµ.): 
 
 
Ταχυδρ. Κώδικας: 
 
Νοµός: 
 

 
 
   Παρακαλώ να µου χορηγήσετε 
Πιστοποιητικό µε το οποίο θα 
βεβαιώνεται ότι λόγω της πάθησής 
µου επιτρέπεται η εισαγωγή µου 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε το 
ποσοστό 5% επιπλέον του αριθµού 
εισακτέων σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 35 του ν.3794/09(ΦΕΚ 
156Α΄) 
 
 
 
 
Συνηµµένα υποβάλω:  
1. Ιατρική Γνωµάτευση………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
2. Φωτοτυπία ταυτότητας 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
σταθερό: …………………………. 
κινητό:……………………………. 

 

Ηλεκτρονική δ/νση(e-mail):  
 
 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση πιστοποιητικού 
διαπίστωσης πάθησης για την κατ΄ 
εξαίρεση εισαγωγή στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση µε το 
ποσοστό του 5%. 

            
                
                … αιτ…………. 

  
Τόπος και ηµεροµηνία 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

 

1) ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης,  
6ο χλµ Αλεξανδρούπολης Μάκρης, 
περιοχή ∆ραγάνα, τκ. 68100 
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ) 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
                 (αρ. 35 του ν.3794/09)    
(Υπ΄όψιν κας Κεραδενίδου  Μαρίνας 
          25510-76441, 76444)          

2) ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»  
Στ. Κυριακίδη 1, Θεσσαλονίκη,  
τκ. 54636 
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ) 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
(αρ. 35 του ν.3794/09)  

        (Υπ΄όψιν κας Περδίκη  Μαρίας 
                       τηλ 2310993486) 

3) ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» 
Περιφερειακή Οδός - Νέα Ευκαρπία, 
Θεσσαλονίκη, τκ. 56429  
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ) 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
(αρ. 35 του ν.3794/09) 

(Υπ΄όψιν κας Πρωτόπαπα Ελένης, 
τηλ. 2310693124, 2310693125, 
2313323124) 

4) ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 
 Κωνσταντινουπόλεως49,  
 Θεσσαλονίκη, τκ. 54642 
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ) 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
                      (αρ. 35 του ν.3794/09)  
(Υπ΄ όψιν κου Παχίδη Κυριάκου  
                    τηλ 2310892016   
και κας Ξεπαπαδάκη Μαρίας  
      τηλ 2310892262) 

5) ΠΓΝ Ιωαννίνων 
Λεωφ. Πανεπιστηµίου  
(Σταύρου Νιάρχου),  
Ιωάννινα, τ.κ. 45500  
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ) 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
(αρ. 35 του ν.3794/09) 

        (Υπ΄όψιν κας Τσιλίκα Κυριακής  
           τηλ 2651099539, 2651099743) 

6) ΠΓΝ Λάρισας 
Τ.Θ. 1425, Περιοχή Μεζούρλο,  
Λάρισα, τκ. 41110 
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ) 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
(αρ. 35 του ν.3794/09) 

  (Υπ΄ όψιν κου Κουκούλη Γεωργίου  
               τηλ 2413501459) 

7) ΠΓΝ Πατρών  
Ρίο Πατρών, τκ. 26504 
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ) 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
(αρ. 35 του ν.3794/09) 

         (Υπ΄όψιν κας Γιαννίκα Αντωνίας 
           τηλ  2613603898, 2610997873)  

8) ΠΓΝ Ηρακλείου 
Τ.Θ. 1352, Ηράκλειο, τκ. 71110  
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
(αρ. 35 του ν.3794/09) 

          (Υπ΄όψιν κας Κλινάκη Μαρίας  
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                        τηλ 2810392478) 

9) ΓΝΑ «Γ. Γεννηµατάς» 
Μεσογείων 154, Χολαργός, τκ. 11527 
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ) 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
                    (αρ. 35 του ν.3794/09)  
                          τηλ 2132032000 

 
 
10) ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» 
ΕΕΣ 
Ερυθρού Σταυρού 1, Αθήνα, τκ. 11526 
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ) 

 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
(αρ. 35 του ν.3794/09) 

(Υπ’οψιν κας Ευδοξίας Βαφειά- ∆/νση 
∆ιοικητικού, Τµήµα Γραµµατείας, τηλ. 

επικοινωνίας: 2106414919,-360) 

 
11) ΓΝΑ «Λαϊκό» 
Αγ. Θωµά 17, Αθήνα, τκ. 11527 
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ) 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

(αρ. 35 του ν.3794/09) 

   (Υπ΄όψιν κας Γεµελιάρη Καλλιόπης 
                         τηλ  2107456237) 

12) ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός»  
Υψηλάντου 45-47, Αθήνα, τκ. 10676 
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ) 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
                    (αρ. 35 του ν.3794/09)  
(Υπ΄όψιν κας Φλώρου Αικατερίνης  
                     τηλ 2132041315) 

13) ΓΝΝ «Ο Άγιος Παντελεήµων» 
Μαντούβαλου 3, Νίκαια, τκ. 18454 
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ) 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
(αρ. 35 του ν.3794/09) 

(Υπ΄όψιν κας Χαραλάµπους Βασιλική 
                       τηλ   2132077605) 

14) ΠΓΝ «Αττικόν» 
Ρίµινι 1, Χαϊδάρι, τκ. 12462   
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ) 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
(αρ. 35 του ν.3794/09) 

(Υπ΄όψιν κας Βράτιµου Γεωργίας  
             τηλ 2105832244) 

 
 


