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ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

            Με τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν.4186/2013 
(ΦΕΚ 193 Α΄) και με το άρθρο 51 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄), ρυθμίζονται τα θέματα Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4547/2018, όπου στις διατάξεις του 
Ν.3699/2008 αναφέρονται τα ΚΕΔΔΥ, από την παύση της λειτουργίας τους και την έναρξη της λειτουργίας των 
ΚΕΣΥ, νοούνται τα ΚΕΣΥ. 

Με την αριθ.Φ.251/22806/Α5/2021 Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στις 8 Μαρτίου 2021 
στο ΦΕΚ  897 Β΄, καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές 
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ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), καθώς και αυτών που πάσχουν από 
κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις 
πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ  και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σε εφαρμογή αυτών, με την παρούσα εγκύκλιο, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο εξέτασης των 
πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των γνωματεύσεων που 
αφορούν στους υποψηφίους (μαθητές τελευταίας τάξης και αποφοίτους), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις 
πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ  για εισαγωγή στις Σχολές ή τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

Α.  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

1. Εξετάζονται προφορικά, κατόπιν αίτησής τους, οι υποψήφιοι που αδυνατούν να υποστούν γραπτή 
εξέταση επειδή:
i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν.958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους 
τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,
ii) έχουν κινητική αναπηρία μόνιμη ή προσωρινή τουλάχιστον 67%, που συνδέεται με τα άνω άκρα,
iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
iv) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, 
δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.  

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις 
πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευόμενη από γνωμάτευση που χορηγείται από την Υγειονομική Επιτροπή του 
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για τις 
περιπτώσεις (i) έως και (iii). 

Για την περίπτωση (iv) απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων του άρθρου 51 του 
Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) ή τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία θα αναγράφεται ακριβώς η ειδική μαθησιακή δυσκολία του 
υποψηφίου έτσι όπως αναφέρεται στην ως άνω περίπτωση (iv) και η παραπομπή του για προφορική 
εξέταση, καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

2. Επίσης προφορικά εξετάζονται οι υποψήφιοι με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και 
κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και 
εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον υποβάλουν γνωμάτευση ότι έχουν ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση. 

Στην περίπτωση αυτή, η γνωμάτευση χορηγείται από το οικείο Κέντρο Εκπαιδευτικής και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων  ή τα 
Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων, ύστερα από προσκόμιση είτε ιατρικής βεβαίωσης 
Δημόσιου Νοσοκομείου που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές, σε περίπτωση κακοποίησης του υποψηφίου 
λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης από δικαστική 
αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων, σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς. Γνωματεύσεις που έχουν τυχόν 
εκδοθεί από τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών 
(ΚΕΔΔΥ) ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) χωρίς την παραπάνω διαδικασία και ισχύουν, πρέπει να 
επαναξιολογηθούν κατά τα ανωτέρω.

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι στο φάσμα αυτισμού εξετάζονται γραπτά ή προφορικά.  
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Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία ΚΕΣΥ ή τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής 
Υγείας Παιδιών και Εφήβων του άρθρου 51 του Ν.4547/2018 ή τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία θα αναγράφεται ακριβώς η ανωτέρω 
δυσκολία του υποψηφίου, ο προφορικός ή ο γραπτός τρόπος εξέτασης, καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής 
του, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειο κατάθεσης της 
Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση των 
αναφερομένων Κέντρων.

Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΑ

 Εξετάζονται γραπτά οι υποψήφιοι που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, 
βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και άνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, 
τραυλισμός) καθώς και προβλήματα επιληψίας. 

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις 
πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευόμενη από γνωμάτευση η οποία χορηγείται από τις Υγειονομικές Επιτροπές 
των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του ΕΦΚΑ για όσους έχουν προβλήματα ακοής (κωφοί, 
βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και άνω καθώς και προβλήματα επιληψίας, ενώ για τα προβλήματα λόγου και 
ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) απαιτείται γνωμάτευση από τα ΚΕΣΥ ή τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας 
Παιδιών και Εφήβων του άρθρου 51 του Ν.4547/2018 ή τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ).

Δ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΜΑ Ή ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ

Οι υποψήφιοι που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά 
αδύνατη τη χρήση τους για γραφή κατά τη διάρκεια της τακτικής περιόδου των πανελλαδικών εξετάσεων, 
δύνανται να εξετάζονται γραπτά στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του άρθρου 13Α του 
Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) στο σύνολο των μαθημάτων που έχουν δηλώσει στην Αίτηση-Δήλωση. Συνεπώς, 
ο τρόπος εξέτασης που προβλέπεται για τους υποψήφιους της περίπτωσης  Δ  της παρούσας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 της αριθμ.Φ.251/22806/Α5/2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 897 Β΄) είναι μόνο  γραπτός, 
εκτός και αν οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής πιστοποιηθούν με προσωρινή κινητική αναπηρία 
τουλάχιστον 67% που συνδέεται με τα άνω άκρα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 (ii) της περίπτωσης  
Α της παρούσας, οπότε στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά. 

Για την περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις 
του Σεπτεμβρίου, θα πρέπει το αργότερο εντός δύο (2) ημερών, εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία 
εργάσιμη, από την ημέρα λήξης του Προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων είτε των μαθημάτων Γενικής 
Παιδείας και Προσανατολισμού των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων είτε των μαθημάτων Γενικής 
Παιδείας και Ειδικότητας των ημερησίων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων κατά περίπτωση, ανάλογα 
με τη συμμετοχή τους στις αντίστοιχες εξεταστικές διαδικασίες, να καταθέσουν σχετική αίτηση προς την 
ΕΕΔΔΕ που εδρεύει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει το Λύκειο κατάθεσης 
της αίτησης-δήλωσής τους. Στην περίπτωση των Ειδικών Μαθημάτων και των νέων Μουσικών Μαθημάτων η 
προθεσμία κατάθεσης της σχετικής αίτησης είναι το αργότερο εντός δύο ημερών από την ημέρα εξέτασης του 
αντίστοιχου μαθήματος που είχε δηλώσει. Η αίτηση για συμμετοχή στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές 
Εξετάσεις, θα πρέπει να συνοδεύεται από:
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 α) δικαιολογητικά ασθενείας ή ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν 
σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή από Δημόσιο Κέντρο 
Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου, ή 

 β) δικαιολογητικά ασθενείας ή ιατρική γνωμάτευση από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν 
υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής, από 
τα οποία να προκύπτει η αδυναμία του υποψηφίου να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση.

  Στη γνωμάτευση/δικαιολογητικά ασθενείας, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει 
να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό 
διάστημα ισχύος τους, το οποίο πρέπει να εμπεριέχει την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Δεδομένου ότι η φετινή υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης των αποφοίτων και η υποβολή των σχετικών 
γνωματεύσεων αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή ειδικών μαθησιακών δυσκολιών από τους 
αποφοίτους και τους μαθητές  πραγματοποιείται εν μέσω έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, παρακαλούνται 
οι (Υπο)Διευθυντές των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ να οργανώσουν τη διαδικασία υποδοχής των υποψηφίων, 
κατάθεσης και ελέγχου των σχετικών γνωματεύσεων,  ώστε να υπάρξει χρονική κατανομή των επισκέψεων 
των υποψηφίων  στη σχολική μονάδα  και να τηρηθούν  όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 

1. Οι απόφοιτοι υποβάλουν τις αιτήσεις με τις σχετικές  γνωματεύσεις  αναπηρίας και ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών ή ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά 
περίπτωση,  στο Λύκειο υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης  για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις  μαζί με 
την Αίτηση Δήλωση τους έως και 19 Μαρτίου 2021. Σε περίπτωση που δεν έχουν τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά δίνεται η δυνατότητα υποβολής τους το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου 2021.

Ειδικότερα οι  απόφοιτοι  θα πρέπει να εκδηλώσουν στο email του σχολείου την επιθυμία τους για 
μετάβαση στη σχολική μονάδα για υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης και των σχετικών γνωματεύσεων όπου 
απαιτείται και στη συνέχεια οι (Υπο)Διευθυντές με απαντητικό email να ορίσουν ακριβή ώρα και ημέρα 
μετάβασης στο Λύκειο καθώς και να αποστείλουν στους υποψηφίους συνημμένα την 
αριθμ.Φ.251/22933/Α5/26-02-2021 (ΦΕΚ 826 Β΄) ΥΑ (ορισμός ημερομηνίας υποβολής της αίτησης 
αποφοίτων).

2. Οι μαθητές υποβάλουν τις αιτήσεις με τις σχετικές γνωματεύσεις αναπηρίας και ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών ή ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά 
περίπτωση,  στο Λύκειο που έχουν υποβάλει την Αίτηση-Δήλωση  για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις  
το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου 2021.

Ειδικότερα οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες, εφόσον δεν έχουν ήδη καταθέσει στο Λύκειό τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να 
εκδηλώσουν στο email του σχολείου την επιθυμία τους για μετάβαση στη σχολική μονάδα για υποβολή των 
σχετικών γνωματεύσεων και στη συνέχεια οι (Υπο)Διευθυντές με απαντητικό email να ορίσουν ακριβή ώρα 
και ημέρα μετάβασης στο Λύκειο καθώς και να αποστείλουν στους υποψηφίους συνημμένα την 
αριθμ.Φ.251/22806/Α5/2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 897 Β΄) (Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες…). 

  
Συνεπώς,  οι υποψήφιοι χρησιμοποιώντας  τον κωδικό SMS 3 (μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία) θα 

μεταβαίνουν στη σχολική μονάδα φέροντας μαζί τους το απαντητικό email του σχολείου (σε έντυπη ή  
ηλεκτρονική μορφή) στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής ημέρα και ώρα μετάβασης, το απολυτήριο τους 
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εάν πρόκειται για αποφοίτους, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το αντίστοιχο ΦΕΚ της 
υπουργικής απόφασης όπως αναφέρεται παραπάνω, σε περίπτωση που χρειαστεί να δικαιολογήσουν την 
μετακίνηση τους.

Σε περίπτωση προσφυγής στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) η 
σχετική αίτηση και η γνωμάτευση υποβάλλεται στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι τέλος 
Απριλίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά ισχύουν και για τα τυχόν ειδικά μαθήματα, 
καθώς και για το μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση, στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι των 
πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, δηλαδή η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών αφορά 
υποχρεωτικά και τις πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας για τις οποίες απαιτείται πιστοποίηση 
από ΚΕΠΑ και έχουν εκδοθεί πριν την 1-9-2011 από τις Α/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές των νομαρχιών, 
της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη 
χρήση, εφόσον εξακολουθούν να είναι σε ισχύ (επ΄ αόριστον αν πρόκειται για επ΄ αόριστον κρίση ή 
άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εν προκειμένω οποτεδήποτε μέσα στο 2021, έτος 
υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου) χωρίς να απαιτείται οι υποψήφιοι να εξετάζονται εκ νέου από 
τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ. Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει πιστοποιητικό αναπηρίας 
από τα ΚΕΠΑ, το οποίο είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου (εν προκειμένω 
οποτεδήποτε μέσα στο έτος 2021), δεν απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις 
Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ. Επίσης γίνονται δεκτές και οι γνωματεύσεις αναπηρίας των Ανωτάτων 
Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας καθώς και της Ελληνικής 
Αστυνομίας.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό σε ισχύ, τότε οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν 
αίτηση σε οποιοδήποτε σημείο ΚΕΠΑ τους εξυπηρετεί. Για τη διαδικασία πιστοποίησης από τις 
Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του 
ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). Προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα, οι υποψήφιοι πρέπει να τονίζουν στη 
γραμματεία του ΚΕΠΑ, ότι η αίτησή τους πρέπει να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά με θέμα εγγράφου κωδικός 
013 «αίτημα για πανελλαδικές εξετάσεις».

2. Ειδικά για τους υποψηφίους που είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν.958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν 
ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην 
όρασή τους τουλάχιστον 67% ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφός, βαρήκοος), 
γνωματεύσεις χορηγούνται και από τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου Εκπαίδευσης και 
Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) ή του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών.

3. Από τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 20 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) προκύπτει ότι τυχόν 
γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από τα ΚΕΔΔΥ και αναφέρονται στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των 
κεφαλαίων Α, Β και Γ της παρούσας (άρθρο 1 της αριθμ.Φ.251/22806/Α5/2021 Υπουργικής Απόφασης 
(ΦΕΚ 897 Β΄), γίνονται δεκτές, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

4. Όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για οποιοδήποτε λόγο, έχουν μόνιμη ισχύ σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 17 του αρ. 28 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9-2013), εφόσον βρίσκονταν σε ισχύ 
κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω Νόμου. Όσον αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΣΥ, ανάλογα με το 
είδος και τον βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, 
προσδιορίζεται ο χρόνος επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης - 
γνωμάτευσης. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις των ΚΕΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ, 

http://www.efka.gov.gr/
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 51 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄). Σημειώνεται ότι επαναξιολόγηση απαιτείται στις περιπτώσεις 
αλλαγής σχολικής βαθμίδας. 
Ο σχετικός πίνακας με τα στοιχεία των ΚΕΣΥ ανά περιφέρεια και ο κατάλογος Ιατροπαιδαγωγικών 
Κέντρων αναγνωρισμένων από το ΥΠΑΙΘ, βρίσκονται αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ 
(www.minedu.gov.gr ) στο σύνδεσμο “Ειδική Αγωγή \ ΚΕΣΥ ΕΔΕΑΥ”.

5. Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης - γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των 
Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο μαθητή ή όταν οι γονείς και 
κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης - γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ, οι γονείς ή 
κηδεμόνες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής 
Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η 
απόφαση της ΔΕΔΑ είναι οριστική. Αν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης - 
γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο 
μαθητή και οι γονείς ή κηδεμόνες δεν προσφύγουν στην πενταμελή ΔΕΔΑ, υπερισχύει η έκθεση 
αξιολόγησης - γνωμάτευσης των ΚΕΣΥ. 

6. Οι περιπτώσεις των υποψηφίων που δεν εντάσσονται σε αυτές που αναφέρονται στις  παραγράφους Α, 
Β, Γ και Δ του άρθρου 1 της αριθ.Φ.251/22806/Α5/2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 897 Β΄) εξετάζονται 
με την προβλεπόμενη διαδικασία των τακτικών γραπτών πανελλαδικών εξετάσεων.  Δεν γίνονται δεκτές 
οι γνωματεύσεις, οι οποίες αναφέρουν αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες διαφορετικές από εκείνες που 
αναγράφονται στο άρθρο 1 της ανωτέρω ΥΑ. Οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών, των ΚΕΣΥ, 
των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων καθώς και των Ιατροπαιδαγωγικών 
Κέντρων (ΙΠΔ) εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου. 

7. α) Όσοι υποψήφιοι με αναπηρία ή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες θα εξετασθούν στις πανελλαδικές 
εξετάσεις 2021 προφορικά, η εξέτασή τους θα γίνει μόνο στα Βαθμολογικά Κέντρα ή στα Ειδικά 
Εξεταστικά Κέντρα. 
β) Αντίθετα, όσοι υποψήφιοι  έχουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και 
πάνω, προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) ή προβλήματα επιληψίας εξετάζονται 
στις πανελλαδικές εξετάσεις γραπτά στα εξεταστικά κέντρα που εξετάζονται και οι υπόλοιποι μαθητές 
του Λυκείου τους. Με τον ίδιο τρόπο θα εξετασθούν και οι υποψήφιοι στο φάσμα αυτισμού για τους 
οποίους τα ΚΕΣΥ, τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και τα Ιατροπαιδαγωγικά 
Κέντρα άλλων Υπουργείων έχουν εισηγηθεί τον γραπτό τρόπο εξέτασης. Η εξέταση των υποψηφίων 
αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση της 
Λυκειακής/ Εξεταστικής Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου. Ο χρόνος παράτασης της γραπτής εξέτασής 
τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30’) λεπτά.

8. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές των ΓΕΛ , των ΕΠΑΛ και των 
Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και κάθε άλλος φορέας στον οποίο κοινοποιείται η 
εγκύκλιος αυτή, πρέπει να μεριμνήσουν για την ανάρτησή της στους οικείους πίνακες των ανακοινώσεων 
καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. Ειδικότερα οι 
Διευθυντές των Λυκείων πρέπει να αποστείλουν την εγκύκλιο αυτή με email σε όλους τους μαθητές της 
τελευταίας τάξης για να λάβουν γνώση. 

9. Τέλος, με νέα εγκύκλιο που θα σας αποσταλεί θα σας ενημερώσουμε για την διαδικασία αποστολής των 
γνωματεύσεων των υποψηφίων οι οποίοι θα εξεταστούν πανελλαδικά στα Βαθμολογικά και τα Ειδικά 
Εξεταστικά Κέντρα.

    
                                                                              Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                                  

                                                                                                           ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ  ΜΑΡΟΥΓΚΑ

http://(www.minedu.gov.gr
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Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
3. Γραφείο Γεν. Γραμ. Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
4. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5. Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων 
6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
8. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
9. Δ/νση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Ε΄
10. Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α΄ και Β΄



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ει-
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και 
αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσω-
ρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη 
τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση.

2 Κατανομή στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Mα-
κεδονίας επτά (7) θέσεων ΔΕΠ.

3 Έγκριση α) υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερι-
νής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας με αμοι-
βή, του μόνιμου προσωπικού και του προσω-
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και 
β) εφημεριών με αποζημίωση, του επιστημονικού 
προσωπικού (πλην ιατρών) του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», έτους 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    

 Αριθμ. Φ.251/22806/Α5 (1)
Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδι-

κές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο 

άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυ-

τών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσω-

ρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνα-

τη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές 

εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τρι-

τοβάθμια εκπαίδευση.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3699/2008 «Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α’ 199).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 «Ανα-
διάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 12 του ν. 4468/2017 (Α’ 61).

3. Τις διατάξεις της περ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ 
του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως η παρ. 1 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν.  4777/2021 
(Α’ 25).

4. Τις διατάξεις της περ. ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ 
του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως η παρ. 1 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και των παρ. 1, 2, 3, 4 και 
5 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008, όπως τα άρθρα αυτά 
αντικαταστάθηκαν από την περ. α’ του άρθρου 51 του 
ν. 4547/2018 (Α’ 102).

6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/
Α5/20.02.2020 (Β’ 643) υπουργικής απόφασης «Πρό-
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και 
όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού 
Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα 
του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 
του ν. 4635/2019 (Α’ 167)».

7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.153/79899/
Α5/21.05.2019 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση απο-
φοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά 
θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων …. και εφε-
ξής» (Β’ 1904 και Β’1940), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία Φ.153/40138/Α5/23.03.2020 υπουργική 
απόφαση (Β’ 1106 και Β’ 1501).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/119/22240/Β1/25-2-2021 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του τρόπου εξέτασης στις πανελλαδι-
κές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, των υποψηφίων με αναπη-
ρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρο-
νται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και 
αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή 
βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση 
τους για γραφή, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Υποψήφιοι με αναπηρία και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 
(Α’ 199) εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και 
ΕΠΑΛ προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα 
με τις δυνατότητές τους, ως ακολούθως:

Α) Εξετάζονται προφορικά, κατόπιν αίτησής τους, οι 
υποψήφιοι που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέ-
ταση επειδή:

i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (Α’ 191) 
ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλά-
χιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας 
στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,

ii) έχουν κινητική αναπηρία μόνιμη ή προσωρινή του-
λάχιστον 67%, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
iv) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως 

δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, 
δυσορθογραφία.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειο κατάθεσης 
της Αίτησης Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές 
εξετάσεις συνοδευόμενη από γνωμάτευση που χορηγεί-
ται από την Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για τις περιπτώσεις (i) έως και (iii).

Για την περίπτωση (iv) απαιτείται γνωμάτευση από τα 
οικεία Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υπο-
στήριξης (ΚΕΣΥ) ή τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας 
Παιδιών και Εφήβων του άρθρου 51 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102) ή τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), 
στην οποία θα αναγράφεται ακριβώς η ειδική μαθησιακή 
δυσκολία του υποψηφίου έτσι, όπως αναφέρεται στην 
περίπτωση Α (iv) και η παραπομπή του για προφορική 
εξέταση, καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του, εφό-
σον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

Β) Επίσης προφορικά εξετάζονται οι υποψήφιοι με 
σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυ-
σκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, 
γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδο-
οικογενειακής βίας, εφόσον υποβάλουν γνωμάτευση ότι 
έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να 
υποστούν γραπτή εξέταση. Στην περίπτωση αυτή, η γνω-
μάτευση χορηγείται από το οικείο Κέντρο Εκπαιδευτικής 

και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή τα Κοινοτικά 
Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή τα Ιατρο-
παιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων, ύστερα 
από προσκόμιση είτε ιατρικής βεβαίωσης Δημόσιου Νο-
σοκομείου που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές, σε 
περίπτωση κακοποίησης του υποψηφίου λόγω γονεϊκής 
παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής 
βίας, είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα 
ανηλίκων, σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς. 
Γνωματεύσεις που έχουν τυχόν εκδοθεί από τα Κέντρα 
Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδι-
κών Εκπαιδευτικών

Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) 
χωρίς την παραπάνω διαδικασία και ισχύουν, πρέπει να 
επαναξιολογηθούν κατά τα ανωτέρω.

Γ) Οι υποψήφιοι με φάσμα αυτισμού εξετάζονται:
i) γραπτά ή
ii) προφορικά.
Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται γνωμάτευση από 

τα οικεία ΚΕΣΥ ή τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παι-
διών και Εφήβων του άρθρου 51 του ν. 4547/2018 ή τα 
πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία θα 
αναγράφεται ακριβώς η ανωτέρω δυσκολία του υποψη-
φίου, ο προφορικός ή ο γραπτός τρόπος εξέτασης, καθώς 
και ο χρόνος επαναξιολόγησής του, εφόσον απαιτείται 
από την κείμενη νομοθεσία. Η σχετική αίτηση υποβάλ-
λεται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης Δήλωσης για 
συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευόμενη 
από τη γνωμάτευση των αναφερομένων Κέντρων.

Δ) Εξετάζονται γραπτά οι υποψήφιοι που έχουν ιδιαί-
τερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε 
ποσοστό 67% και άνω και όσοι παρουσιάζουν προβλή-
ματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς 
και προβλήματα επιληψίας. Η σχετική αίτηση υποβάλ-
λεται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης Δήλωσης για 
συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευόμενη 
από γνωμάτευση η οποία χορηγείται από τις Υγειονομι-
κές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕΠΑ) του ΕΦΚΑ για όσους έχουν προβλήματα ακοής 
(κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και άνω καθώς και 
προβλήματα επιληψίας, ενώ για τα προβλήματα λόγου 
και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) απαιτείται γνωμά-
τευση από τα ΚΕΣΥ ή τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας 
Παιδιών και Εφήβων του άρθρου 51 του ν. 4547/2018 ή 
τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ).

Ε) Περαιτέρω επισημάνσεις:
1. Ειδικά για τους υποψηφίους που είναι τυφλοί, 

σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (Α’ 191) ή έχουν ποσοστό 
αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι 
αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους 
τουλάχιστον 67% ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα 
ακοής (κωφός, βαρήκοος), γνωματεύσεις χορηγούνται 
και από τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου 
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) ή του 
Εθνικού Ιδρύματος Κωφών.

2. Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέ-
σεων αξιολόγησης - γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των 
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Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων 
για τον ίδιο μαθητή ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες δια-
φωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης - 
γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ, οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν 
δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια 
Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), η οποία 
συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 
Εκπαίδευσης. Η απόφαση της ΔΕΔΑ είναι οριστική. Αν 
υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιο-
λόγησης - γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών 
Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον 
ίδιο μαθητή και οι γονείς ή κηδεμόνες δεν προσφύγουν 
στην πενταμελή ΔΕΔΑ, υπερισχύει η έκθεση αξιολόγη-
σης - γνωμάτευσης των ΚΕΣΥ.

3. Τυχόν γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από τα ΚΕΔ-
ΔΥ και αναφέρονται στις ανωτέρω ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες γίνονται δεκτές με την επιφύλαξη της επόμε-
νης παραγράφου.

4. Όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για 
οποιοδήποτε λόγο, έχουν μόνιμη ισχύ σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 
(Α’ 193), εφόσον βρίσκονταν σε ισχύ κατά την έναρξη 
ισχύος του ως άνω Νόμου. Όσον αφορά στις γνωμα-
τεύσεις των ΚΕΣΥ, ανάλογα με το είδος και τον βαθμό 
των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησι-
ακών δυσκολιών, προσδιορίζεται ο χρόνος επαναξι-
ολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην έκθεση αξιο-
λόγησης - γνωμάτευσης. Αν δεν αναγράφεται χρόνος 
επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις των ΚΕΣΥ έχουν μόνι-
μη ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
ν. 3699/2008 (Α’ 199), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 51 του ν. 4547/2018 (Α’ 102). Σημειώνεται ότι 
επαναξιολόγηση απαιτείται στις περιπτώσεις αλλαγής 
σχολικής βαθμίδας.

5. Οι περιπτώσεις των υποψηφίων που δεν εντάσσο-
νται σε αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους Α, Β, 
Γ και Δ του άρθρου 1 της παρούσας υπουργικής από-
φασης εξετάζονται με την προβλεπόμενη διαδικασία 
των γραπτών πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν γίνονται 
δεκτές οι γνωματεύσεις, οι οποίες αναφέρουν αναπηρίες 
ή μαθησιακές δυσκολίες διαφορετικές από εκείνες που 
αναγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας υπουργικής 
απόφασης. Οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτρο-
πών, των ΚΕΣΥ, των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας 
Παιδιών και Εφήβων καθώς και των Ιατροπαιδαγωγικών 
Κέντρων (ΙΠΔ) εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά από 
σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 2
Υποψήφιοι που πάσχουν από κάταγμα 
ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων

Οι υποψήφιοι που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προ-
σωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη 
τη χρήση τους για γραφή κατά τη διάρκεια της τακτικής 
περιόδου των πανελλαδικών εξετάσεων, δύνανται να 
εξετάζονται γραπτά στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές 
Εξετάσεις του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193) 
στο σύνολο των μαθημάτων που έχουν δηλώσει στην 
Αίτηση - Δήλωση.

Για την περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι, προκειμένου 
να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σε-
πτεμβρίου, θα πρέπει το αργότερο εντός δύο (2) ημερών, 
εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη, από 
την ημέρα λήξης του Προγράμματος πανελλαδικών εξε-
τάσεων είτε των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προ-
σανατολισμού των ημερησίων και εσπερινών Γενικών 
Λυκείων είτε των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ει-
δικότητας των ημερησίων και εσπερινών Επαγγελματι-
κών Λυκείων κατά περίπτωση, ανάλογα με τη συμμετοχή 
τους στις αντίστοιχες εξεταστικές διαδικασίες, να κατα-
θέσουν σχετική αίτηση προς την ΕΕΔΔΕ που εδρεύει στη 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία 
ανήκει το Λύκειο κατάθεσης της αίτησης-δήλωσής τους. 
Στην περίπτωση των Ειδικών Μαθημάτων και των νέων 
Μουσικών Μαθημάτων η προθεσμία κατάθεσης της σχε-
τικής αίτησης είναι το αργότερο εντός δύο ημερών από 
την ημέρα εξέτασης του αντίστοιχου μαθήματος που 
είχε δηλώσει. Η αίτηση για συμμετοχή στις Επαναληπτι-
κές Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα πρέπει να συνοδεύεται 
από α) δικαιολογητικά ασθενείας ή ιατρική γνωμάτευση 
από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα 
Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπι-
στημιακού Τμήματος ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας, τα 
οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου, 
ή β) δικαιολογητικά ασθενείας ή ιατρική γνωμάτευση 
από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή 
και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητι-
κού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής, από τα οποία να 
προκύπτει η αδυναμία του υποψηφίου να συμμετάσχει 
σε γραπτή εξέταση. Στη γνωμάτευση/δικαιολογητικά 
ασθενείας, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλά-
βη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης 
του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό 
διάστημα ισχύος τους, το οποίο πρέπει να εμπεριέχει την 
περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων.

Άρθρο 3
Ορισμός Επιτροπών Εξέτασης 
και Διαδικασία εξέτασης

1. Οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ των 
ανωτέρω περιπτώσεων Α, Β και Γ ii) του άρθρου 1 της 
παρούσης, για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, 
εξετάζονται ως ακολούθως:

α) Στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο (Β.Κ.) που λειτουρ-
γεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην 
οποία ανήκει οργανικά το σχολείο υποβολής της αίτη-
σης - δήλωσης τους για συμμετοχή στις πανελλαδικές 
εξετάσεις, ενώπιον Επιτροπής Εξέτασης. Για τον χώρο 
λειτουργίας της Επιτροπής Εξέτασης μπορεί να ορίζε-
ται με απόφαση του οικείου Διευθυντή της Διεύθυνσης 
ΔΕ Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο, ως παράρτημα του Β.Κ. 
Η Επιτροπή Εξέτασης του εδαφίου αυτού ορίζεται από 
τον Πρόεδρο του οικείου Β.Κ. και αποτελείται από:

i. Τον Πρόεδρο ή ένα μέλος της Επιτροπής του οικείου 
Β.Κ. ως Πρόεδρο.

ii. Δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς ΔΕ για κάθε 
εξεταζόμενο μάθημα από αυτούς που το δίδαξαν ένα 
τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία, 
ως εξεταστές-βαθμολογητές.
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iii. Έναν (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) 
ή εκπαιδευτικό λειτουργό ΔΕ με βαθμό Α’, της ίδιας ή 
συγγενούς με το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας ως 
εξεταστή - τρίτο βαθμολογητή. Ο καθηγητής πρέπει να 
έχει διδάξει το εξεταζόμενο μάθημα κατά προτίμηση 
ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία διετία.

iv. Έναν εκπαιδευτικό λειτουργό ΔΕ ή διοικητικό υπάλ-
ληλο ως γραμματέα της Επιτροπής. Σε περίπτωση που οι 
εξεταζόμενοι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από είκοσι 
(20) ορίζεται και ένας βοηθός γραμματέας. Για κάθε εί-
κοσι (20) επιπλέον εξεταζομένους ορίζεται ένας ακόμη 
βοηθός γραμματέας.

Στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Συ-
ντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Ειδικής Αγωγής και 
Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου 
ΚΕΣΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο 
οποίος υπηρετεί στο ΚΕΣΥ, για την παροχή διευκρινίσε-
ων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται επιπλέον μέχρι δύο 
(2) άτομα από το βοηθητικό προσωπικό.

Στον χώρο λειτουργίας της επιτροπής εξέτασης παρευ-
ρίσκεται ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος 
ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά 
από αίτηση του οικείου Διευθυντή Διεύθυνσης ΔΕ για την 
αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξε-
ταζομένων. Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών 
μισή τουλάχιστον ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων 
και να παραμένει σ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Σε 
περίπτωση αδυναμίας ορισμού ιατρού δύναται να ορί-
ζεται νοσηλευτής του δημοσίου.

Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι 
από πέντε (5) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, με απόφασή 
του ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αυξάνει τον 
αριθμό των μελών - εξεταστών ανάλογα με τον αριθμό 
των υποψηφίων και τα μαθήματα, στα οποία προσέρχο-
νται να εξεταστούν.

Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμο-
λόγηση σε κάθε μάθημα των υποψηφίων των ανωτέρω 
περιπτώσεων Α, Β και Γ (ii) του άρθρου 1 της παρούσης.

Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται ο 
τρόπος εξέτασης του υποψηφίου και υπογράφεται από 
τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Κατά την 
εξέταση παρευρίσκεται και ο τρίτος βαθμολογητής για 
να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περίπτωση διαφοράς 
βαθμολογίας.

Με απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. ορίζεται ο απαραί-
τητος αριθμός επιτηρητών για τους υποψηφίους που 
εξετάζονται στα Βαθμολογικά ή στα Ειδικά Εξεταστικά 
Κέντρα.

β) Στις Διευθύνσεις ΔΕ στις οποίες δεν λειτουργούν Β.Κ. 
ορίζεται Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο (Ε.Ε.Κ.) με απόφαση 
του οικείου Διευθυντή της Διεύθυνσης ΔΕ. Με την ίδια 
απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης 
από τους έχοντες τα προβλεπόμενα για τους Προέδρους 
Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα. Ο Πρόεδρος της Επι-
τροπής Εξέτασης ορίζει τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, 
τον γραμματέα και τον βοηθό γραμματέα όπου απαι-
τείται, το βοηθητικό προσωπικό, εφαρμοζομένων κατά 

τα λοιπά των διατάξεων του εδαφίου α του παρόντος 
άρθρου.

γ) Στις Διευθύνσεις ΔΕ, στις οποίες θα λειτουργήσει 
Βαθμολογικό Κέντρο αλλά οι εξεταζόμενοι είναι περισ-
σότεροι από ογδόντα (80), συγκροτείται Ειδικό Εξεταστι-
κό Κέντρο για τους υπεράριθμους υποψηφίους (άνω των 
80). Σε περίπτωση υποψηφίων άνω των 160 μπορεί να 
ορίζεται και επιπλέον Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο, άνω των 
240 δύο επιπλέον Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα κ.ο.κ. Στις 
Διευθύνσεις ΔΕ όπου λειτουργούν δύο (2) Βαθμολογικά 
Κέντρα αλλά οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από 160 
συγκροτείται Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο, άνω των 240 
δύο επιπλέον Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα κ.ο.κ. Για τον 
ορισμό των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του εδαφίου β του παρόντος άρθρου. Στις 
Διευθύνσεις όπου λειτουργούν τρία (3) Β.Κ., τα παραπά-
νω εφαρμόζονται ανάλογα.

Σε περίπτωση που το πλήθος των υποψηφίων είναι 
άνω των 80 και όχι μεγαλύτερο των 90, για λόγους κα-
λύτερης στελέχωσης και εύρυθμης λειτουργίας των 
Κέντρων, μπορεί να μην δημιουργηθεί επιπλέον Ε.Ε.Κ.

Στις Διευθύνσεις ΔΕ, στις οποίες λειτουργούν περισ-
σότερα από ένα κέντρα εξέτασης υποψηφίων με ανα-
πηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η κατανομή 
των υποψηφίων σε αυτά γίνεται με απόφαση του οικείου 
Διευθυντή ΔΕ κατά Λύκειο προέλευσης.

Εφόσον ο αριθμός των προφορικά εξεταζόμενων 
υποψηφίων είναι σχετικά μικρός, συνεκτιμώντας τις 
συγκοινωνιακές και λοιπές συνθήκες μπορεί οι υποψή-
φιοι να εξετάζονται σε Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο άλλης 
Διεύθυνσης Δ.Ε., εφόσον κριθεί αναγκαίο από τον οικείο 
Περιφερειακό Επόπτη Εξετάσεων ΓΕΛ.

Δεν μπορεί να συμμετέχει στις Επιτροπές του Βαθμο-
λογικού και του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου όποιος έχει 
σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και 
τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται σ’ αυτήν ή 
καθηγητής που δίδασκε στο Λύκειο στο οποίο φοιτούσε 
ο εξεταζόμενος υποψήφιος.

2. Οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ 
των ανωτέρω περιπτώσεων Α, Β και Γ (ii) του άρθρου 1 
της παρούσης, για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθή-
ματα, εξετάζονται ως ακολούθως:

α) Στα Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.) που έχουν οριστεί 
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι που εξετάζονται 
σε ένα Β.Κ. είναι περισσότεροι από 80 με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να 
ορίζονται Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Ε.Κ.) στην έδρα 
Περιφερειακής Εκπ/σης συνεκτιμώντας τις ιδιαίτερες 
συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής. Με την ίδια 
απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ε.Ε.Κ. από 
τους έχοντες τα προβλεπόμενα για τους Προέδρους των 
Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα.

H Επιτροπή εξέτασης του Βαθμολογικού Κέντρου ή 
του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου αποτελείται από:

i. Τον Πρόεδρο ή ένα (1) μέλος της Επιτροπής του οικεί-
ου Β.Κ. ή τον Πρόεδρο του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου 
(Ε.Ε.Κ), ως Πρόεδρο.
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ii. Δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. ΕΠΑΛ για 
κάθε εξεταζόμενο μάθημα από αυτούς που το δίδαξαν 
ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία 
ως εξεταστές-βαθμολογητές. Σε περίπτωση έλλειψης 
εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ μπορούν να χρησιμοποιηθούν Γε-
νικού Λυκείου της ίδιας ή άλλης Δ/νσης Εκπ/σης.

iii. Ένα (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή εκπαι-
δευτικό λειτουργό Δ.Ε., με βαθμό Α’, της ίδιας ή συγγε-
νούς με το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας ως εξετα-
στή - τρίτο βαθμολογητή. Ο καθηγητής πρέπει να έχει 
διδάξει το εξεταζόμενο μάθημα κατά προτίμηση ένα 
τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία διετία.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται εκπαιδευτικός 
λειτουργός Δ.Ε. ή διοικητικός υπάλληλος. Τα μέλη και η 
γραμματεία της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του 
Προέδρου Β.Κ ή του Ε.Ε.Κ.

Με απόφαση του Προέδρου της επιτροπής του Ε.Ε.Κ. 
ή του Β.Κ. μπορούν να ορίζονται μέχρι εννέα (9) υπάλ-
ληλοι από το εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό για 
την επικουρία του Ε.Ε.Κ. ή του Β.Κ. και δύο (2) άτομα 
βοηθητικό προσωπικό.

Στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Συ-
ντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Ειδικής Αγωγής και 
Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου 
ΚΕΣΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο 
οποίος υπηρετεί στο ΚΕΣΥ, για την παροχή διευκρινίσε-
ων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών.

Στον χώρο λειτουργίας της επιτροπής εξέτασης παρευ-
ρίσκεται ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος 
ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά 
από αίτηση του οικείου Διευθυντή Διεύθυνσης ΔΕ για την 
αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξε-
ταζομένων. Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών 
μισή τουλάχιστον ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων 
και να παραμένει σ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Σε 
περίπτωση αδυναμίας ορισμού ιατρού δύναται να ορί-
ζεται νοσηλευτής του δημοσίου.

Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι 
από πέντε (5) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, με απόφασή 
του ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αυξάνει τον 
αριθμό των μελών - εξεταστών ανάλογα με τον αριθμό 
των υποψηφίων και τα μαθήματα, στα οποία προσέρχο-
νται να εξεταστούν.

Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμο-
λόγηση σε κάθε μάθημα των υποψηφίων των ανωτέρω 
περιπτώσεων Α, Β και Γ (ii) του άρθρου 1 της παρούσης.

Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται ο 
τρόπος εξέτασης του υποψηφίου και υπογράφεται από 
τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Κατά την 
εξέταση παρευρίσκεται και ο τρίτος βαθμολογητής για 
να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περίπτωση διαφοράς 
βαθμολογίας.

Με απόφαση του Δ/ντή Δ.Ε. ορίζεται ο απαραίτητος 
αριθμός επιτηρητών για τους υποψηφίους που εξετάζο-
νται στα Βαθμολογικά ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα.

3. Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των ανωτέρω περι-
πτώσεων Α, Β και Γ (ii) του άρθρου 1 της παρούσης, για 
τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, εξετάζονται 

προφορικά στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και 
την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται 
γραπτά, ενώπιον Επιτροπής Εξέτασης που ορίζεται από 
τον Πρόεδρο του οικείου Β.Κ. ή του Ε.Ε.Κ.

Ειδικότερα ο χρόνος προετοιμασίας δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες, και ο χρόνος αξιολόγησης - 
βαθμολόγησης ξεκινά μετά την παρέλευση του τρίωρου 
χρόνου προετοιμασίας ή όταν κάποιος υποψήφιος (πριν 
την παρέλευση του τρίωρου) δηλώσει έτοιμος για αξιο-
λόγηση. Η επιτροπή έχει τη δυνατότητα, εφόσον από την 
πορεία αξιολόγησης - βαθμολόγησης του εξεταζομένου 
διαπιστώσει ότι είναι βάσιμο το αίτημά του για παράτα-
ση του χρόνου αξιολόγησης - βαθμολόγησης, να του 
παρέχει κάποια παράταση χρόνου η οποία δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα τριάντα (30’) λεπτά.

4. Όσοι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ υπάγονται στις ανω-
τέρω περιπτώσεις Γ (i) και Δ του άρθρου 1 της παρού-
σης, εξετάζονται γραπτά στο ίδιο Εξεταστικό Κέντρο στο 
οποίο εξετάζονται και οι μαθητές του Λυκείου στο οποίο 
υπέβαλαν την αίτηση - δήλωση συμμετοχής τους στις 
πανελλαδικές εξετάσεις. Η εξέταση των υποψηφίων αυ-
τών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής 
τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Λυκειακής ή 
Εξεταστικής Επιτροπής αντίστοιχα. Ο χρόνος παράτασης 
της γραπτής εξέτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριά-
ντα (30’) λεπτά. Τα γραπτά τους συγκεντρώνονται μαζί με 
τα γραπτά των λοιπών υποψηφίων και διαβιβάζονται για 
βαθμολόγηση στο οικείο Β.Κ. Ανάμεσα στους οριζόμε-
νους επιτηρητές πρέπει κάποιος να είναι εκπαιδευτικός 
κλάδου ΠΕ87.01(ΠΕ14) ή ΠΕ87.02 (ΠΕ18.10), λόγω της 
αναπηρίας κάποιων υποψηφίων.

Άρθρο 4
Οι αιτήσεις και οι σχετικές γνωματεύσεις που αναφέ-

ρονται στο άρθρο 1 υποβάλλονται στον Διευθυντή του 
οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθε-
σμίας υποβολής της αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή 
στις πανελλαδικές εξετάσεις κάθε έτους. Ειδικά για τις 
πανελλαδικές εξετάσεις του 2021 μπορούν να υποβλη-
θούν μέχρι τέλος Μαρτίου 2021.

Σε περίπτωση προσφυγής στην ΔΕΔΑ η σχετική αίτη-
ση και η γνωμάτευση υποβάλλεται στον Διευθυντή του 
οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου 
έτους. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2021 μπο-
ρούν να υποβληθούν μέχρι τέλος Απριλίου 2021.

Οι Διευθυντές των Λυκείων αφού ελέγξουν την ορθό-
τητα των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι υποψήφι-
οι, τα αποστέλλουν στην οικεία ΕΕΔΔΕ/Διεύθυνση Δ.Ε. 
κατά περίπτωση προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα 
των σχετικών γνωματεύσεων βάσει των ισχυουσών δι-
ατάξεων.

Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2, οι αιτήσεις και οι 
σχετικές γνωματεύσεις υποβάλλονται στην ΕΕΔΔΕ έτσι, 
όπως περιγράφεται στο συγκεκριμένο άρθρο.

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσης τίθεται σε εφαρ-
μογή για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2021 και εφεξής.

Με την παρούσα καταργείται κάθε άλλη διάταξη που 
ρυθμίζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέματα που αφορούν 
εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 26 Φεβρουαρίου 2021

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

      Αριθμ. 2454 (2)
Κατανομή στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Mα-

κεδονίας επτά (7) θέσεων ΔΕΠ.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  5α του άρθρου 14 του 

ν. 2817/2000 (Α’ 78) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2001 (Α’ 195).

2. Τις διατάξεις της περ. η’ της παρ. 2 του άρθρου 14  
του ν. 4485/2017 (Α’ 114), καθώς και της παρ. 3 του άρ-
θρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει.

3. Την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25.11.2020 απόφαση 
(ΑΔΑ: 9ΓΠΦ46ΜΤΛΗ-9ΝΟ) της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία έχουν διατεθεί 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας επτά (7) θέσεις για την 
πρόσληψη μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια.

4. Την απόφαση/εισήγηση της υπ’ αρ. 17/8.2.2021 συ-
νεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας, σχετικά με την κατανομή των επτά (7) 
θέσεων μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του Ιδρύματος.

5. Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας ούτε του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζει ομόφωνα:

Τον καταμερισμό των ΕΠΤΑ (7) θέσεων για την πρόσλη-
ψη μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια, που κατανεμήθηκαν 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με βάση την υπό στοι-
χεία Φ/161844/Ζ2/25.11.2020 απόφαση της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, από το Α.Ε.Ι. στα παρακάτω 
Τμήματα, ως εξής:

- Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μία 
(1) θέσεις

- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Δύο (2) 
θέση

- Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μία (1) θέση
- Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Μία (1) 

θέση
- Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μία 

(1) θέση
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μία (1) θέση 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 26 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 6/2/10.2.2021 (3)
Έγκριση α) υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερι-

νής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας με αμοι-

βή, του μόνιμου προσωπικού και του προσω-

πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και 

β) εφημεριών με αποζημίωση, του επιστημονι-

κού προσωπικού (πλην ιατρών) του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», έτους 2021.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
(ΓΟΝΚ) «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

σήμερα:
1. Του Οργανισμού του Νοσοκομείου [υπό στοιχεία 

Υ4α/20074/15-02-2013 απόφαση (Β’ 557)].
2. Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) σύμφωνα 

με τις οποίες «Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., 
η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδε-
ται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο Διοίκησης 
ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο. Στις αποφάσεις 
αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό 
διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους 
μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
τους μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του προϋπο-
λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφά-
σεις δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

3. Του άρθρου 7 του ν. 3329/2005.
4. Του άρθρου 13 του ν. 3204/2003.
5. Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
6. Του άρθρου 12 του ν. 4316/2014.
Β. 1. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 νέα 

ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων 
του κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176)» στην οποία 
μεταξύ άλλων ορίζονται οι ώρες της απασχόλησης καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ανά εξάμηνο, 
χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ 
των εξαμήνων μέσα στο έτος ως εξής: μέχρι εκατόν εί-
κοσι (120) ώρες για απογευματινή υπερωριακή εργασία, 
μέχρι ενενήντα έξι (96) για τις νυχτερινές και μέχρι ενε-
νήντα έξι (96) για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
ανά υπάλληλο.

2. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.83703/28-12-2020
απόφαση του Υφυπουργού Υγείας «Εφημερίες Χημικών, 
Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποι-
ών - Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσι-
κών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των 
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. ανά Υγειονομική Περιφέρεια για 
το έτος 2021» (Β’ 5880).

3. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.83707/28-12-2020 από-
φαση του Υφυπουργού Υγείας «Καθιέρωση με αμοιβή υπε-
ρωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 
ανά Υγειονομική Περιφέρεια για το έτος 2021» (Β’ 5881).

4. Την υπ’ αρ. 4808/1-2-2021 απόφαση του Διοικητή της 
1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, περί κατανομής 
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ποσού για αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρε-
σίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και 
του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 1ης Υγειονομικής Πε-
ριφέρειας Αττικής, έτους 2021.

5. Την υπ’ αρ. 4806/1-2-2021 απόφαση του Διοικητή 
της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, περί κατα-
νομής ποσού για αποζημίωση εφημεριών Χημικών, Βι-
οχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, 
Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών 
Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νο-
σοκομείων αρμοδιότητας 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Αττικής, έτους 2021.

6. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο μας α) εφημερεύει 
κάθε 4η ημέρα από 08:00 έως 14:30 και κάθε τέσσερις 
(4) ημέρες (την επόμενη της προηγούμενης εφημερίας) 
από 20:00 έως 08:00 η Πνευμονολογική Κλινική β) έχει 
αυξημένες ανάγκες στις εφημερίες λόγω covid-19 καθώς 
και λόγω ελλείψεως προσωπικού, μετά την συνταξιοδό-
τηση πολλών υπαλλήλων, απουσία προσωπικού λόγω 
χρήσης αδειών ειδικού σκοπού, repo, μετακινήσεων 
απαιτείται η απασχόληση προσωπικού πέραν του κα-

νονικού ωραρίου καθώς και κατά τις Κυριακές και Αργίες, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και ασφα-
λής λειτουργία του Νοσοκομείου, αποφασίζει:

Την έγκριση καταβολής αποζημίωσης:
- Υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινής και εξαι-

ρέσιμων ημερών εργασίας με αμοιβή των υπαλλήλων 
του Νοσοκομείου μας, μονίμων και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2021. Συνολικός αριθμός 
υπαλλήλων 520 καθώς και σύνολο ωρών 162.024 (81.012 
ώρες ανά εξάμηνο) με κόστος 260.000€ στον ΚΑΕ 0261 
για υπερωριακή απασχόληση (130.000€ ανά εξάμηνο) 
και 410.000€ (205.000€ ανά εξάμηνο) στον ΚΑΕ 0263 για 
νυχτερινή και εξαιρέσιμες ημέρες εργασία.

- Εφημεριών λοιπού επιστημονικού προσωπικού (πλην 
ιατρών) συνολικού αριθμού υπαλλήλων 16 και σύνολο 
εφημεριών 1440 με κόστος 132.000€ στον ΚΑΕ 0261.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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