
                             
                                                                
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων, σχετικά με τις γνωματεύσεις που 

καθορίζουν τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και με 

ειδικές εκπαιδευτικές 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. 

Σχετ.:  

1. Το άρθρ. 5 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ199/Α/2008) όπως αντικαταστάθηκε 

με την περ. α του άρθρου 51 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-

2018) 

2. Τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 1 της Φ.251/22806/Α5/26/02/2021/Υ.Α. 

(ΦΕΚ 897/Β/08-03-2021).  

            

 

        Σε απάντηση ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με τις 

γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ και ύστερα από επικοινωνία με το 

ΥΠΑΙΘ (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ) σας γνωρίζουμε τα 

ακόλουθα: 

o Σύμφωνα με την παρ. 4 του 1ου σχετικού «Τα ΚΕΣΥ, ανάλογα με το είδος 

και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών 

δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται 
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στην έκθεση αξιολόγησης - γνωμάτευση. Αν δεν αναγράφεται χρόνος 

επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις των ΚΕΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ» 

o Η παρ. 3 του 2ου σχετικού αναφέρει ότι: «Τυχόν γνωματεύσεις που έχουν 

εκδοθεί από τα ΚΕΔΔΥ ……… γίνονται δεκτές με την επιφύλαξη της επόμενης 

παραγράφου» 

o Σύμφωνα με την παρ. 4 του 2ου σχετικού «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 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, 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» 

 

Από τα παραπάνω συνάγεται σαφώς ότι μαθητές που κατέχουν γνωματεύσεις 

οι οποίες έχουν εκδοθεί κατά την φοίτησή τους στην Α/θμια εκπαίδευση, 

πρέπει να επαναξιολογηθούν, λόγω αλλαγής σχολικής βαθμίδας. 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του 2ου σχετικού …. «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». 

 Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες καθώς και την άμεση 

ενημέρωση γονέων – κηδεμόνων και ενηλίκων μαθητών και ιδιαίτερα των 

υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που 

αναφέρονται 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 στις 

πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. 

 

 
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης 

 
 

 
 

Αγάπιος Οικονομίδης 
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