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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Α΄  

----- 

Βαθμός Ασφαλείας:  

Να διατηρηθεί μέχρι: 

Βαθμός Προτεραιότητας: 

 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 

Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 

Email  : t01ode2@minedu.gov.gr  

Πληροφορίες : Κολλαϊτη Μ., Νικητοπούλου Θ.  

                         (για ΕΠΑ.Λ. και 5%) 

                        210-3442661, 210-3442688 

                         Γκούφας Ε., Τσακαλάκη Σ. 

                         (για ΓΕ.Λ.) 

                        210-3442099, 210-3442689 

FAX: 210 3442098, 2103442077 

Μαρούσι        18 /10/2016 

Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.251/174041/Α5 

           

ΠΡΟΣ :  1. Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης  
                2. Δ/νσεις Δ.Ε.  
                3. Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια  
                     (μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.)  
                4. ΚΕΣΥΠ (μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε)  

 

                     

                                                                

ΘΕΜΑ : Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.  
 
           Η εγκύκλιος αυτή έχει σκοπό να ενημερώσει τους υποψηφίους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, σχετικά με την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης 
Αναπηρίας), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Με το πιστοποιητικό αυτό και τα επιπλέον δικαιολογητικά 
οι υποψήφιοι θα μπορούν να υπαχθούν:  
α) σε κάποιες από τις υποκατηγορίες των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για 
προφορική ή γραπτή εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις (βλ. ΚΕΦ. Α΄) και  
β) ως πάσχοντες από κάποιες από τις παθήσεις της κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις 
για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5%. (βλ. ΚΕΦ. Β’).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
           Όπως είναι ήδη γνωστό, οι μαθητές και απόφοιτοι με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως 
δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εξετάζονται προφορικά. Οι 
έχοντες προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμό) εξετάζονται γραπτά. Οι μαθητές και οι 
απόφοιτοι με φάσμα αυτισμού εξετάζονται γραπτά ή προφορικά. Αυτό πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης 
των υποψηφίων και εφόσον διαθέτουν γνωματεύσεις από ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΔ (θα ακολουθήσει ξεχωριστή 
εγκύκλιος για υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες). Άρα για τις ανωτέρω 
περιπτώσεις δεν απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας.  
 
Πιστοποίηση αναπηρίας απαιτείται ειδικά:  
α) για τους υποψηφίους, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση και πρέπει να εξεταστούν 
προφορικά, επειδή:  
i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ. 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 τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,  
iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, 

      β) για τους υποψηφίους που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), σε ποσοστό 
67% και άνω, καθώς και προβλήματα επιληψίας και οι οποίοι εξετάζονται γραπτά, σε ξεχωριστή αίθουσα.                              
Ο τρόπος για την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας αναφέρεται στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (βλέπε 
παρακάτω).                                                                                                                                                                                                                                                        
Το πιστοποιητικό αναπηρίας, προκειμένου να υπαχθούν οι υποψήφιοι σε μία από τις παραπάνω 
κατηγορίες, θα κατατεθεί στο σχολείο τους εντός του μήνα Φεβρουαρίου.  

Θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος.  

http://www.minedu.gov.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
            Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε ποσοστό 5%, των υποψηφίων που 
πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 
τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με βάση τα Πιστοποιητικά διαπίστωσης Πάθησης που εκδίδονται 
από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων.  
 
Αποκλειστικά και μόνο για τους πάσχοντες από τις παρακάτω παθήσεις απαιτείται και πιστοποίηση 
αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Πάθησης από ειδική επταμελή 
επιτροπή Νοσοκομείου:  
α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%),  
β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%,  
γ) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα-νοσήματα όταν 
εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% 
εξεταζόμενοι κατά περίπτωση.  
            Το πιστοποιητικό αναπηρίας, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, θα κατατεθεί στις ειδικές 
επταμελείς επιτροπές νοσοκομείων μέσα στο μήνα Νοέμβριο, προκειμένου οι υποψήφιοι να αποκτήσουν 
το πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 5%.  
            Ο ακριβής χρόνος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων προς τις ειδικές επταμελείς επιτροπές των 
Νοσοκομείων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν, καθώς και ο πίνακας με τις 
σοβαρές παθήσεις και τα Νοσοκομεία θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο που θα ακολουθήσει άμεσα.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πάσχοντες από κάποια από τις υπόλοιπες παθήσεις του άρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 
τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν χρειάζεται να αποκτήσουν πιστοποίηση αναπηρίας από 
ΚΕ.Π.Α.  
 

Ο τρόπος για την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας αναφέρεται στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
(βλέπε παρακάτω).  
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (που αφορούν ΚΕΦ Α’ & Β’) 
  

1) Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει γνωμάτευση Α/μιας ή Β/μιας Υγειονομικής Επιτροπής, 
των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/11 
και 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 2017, έτος υποβολής του μηχανογραφικού 
δελτίου), τότε αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να γίνει δεκτή, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι 
να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α..  

2) Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει πιστοποιητικό αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α., το οποίο είναι 
σε ισχύ κατά το έτος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου (εν προκειμένω οποτεδήποτε μέσα στο έτος 
2017), δεν απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των 
ΚΕ.Π.Α..   

3) Επίσης, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120/τ.Α’) 
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου που προβλέπουν 
δικαιοδοσία των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού, (Α.Ν.Υ.Ε.) Αεροπορίας 
(Α.Α.Υ.Ε.) και της Ανώτατης Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας. Συνεπώς, πιστοποιητικά ποσοστού 
αναπηρίας από τις ανωτέρω επιτροπές γίνονται δεκτά. 

4) Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες δεν υπάρχει πιστοποιητικό σε ισχύ, τότε οι ενδιαφερόμενοι 
οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε ΚΕ.Π.Α.. Προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα, οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να τονίζουν στην γραμματεία των ΚΕ.Π.Α., ότι η αίτησή τους πρέπει να 
καταχωρηθεί ηλεκτρονικά με θέμα εγγράφου: κωδικός 013 «αίτημα για πανελλαδικές εξετάσεις» 
(συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι για το 5%, χωρίς εξετάσεις).                                                                                                                                 
 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, κρίνεται σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν άμεσα την 
αίτησή τους στα ΚΕ.Π.Α., ώστε να μπορέσουν να πιστοποιηθούν εγκαίρως. Για τη διαδικασία πιστοποίησης 
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από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την 
ιστοσελίδα www.ika.gr.  
                                                                                                        
 
                                                                                                           
                                                                                                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 
 
                                                                                                                    
                                                                                                                    ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ  
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή:  
1) Γραφείο κ. Υπουργού  

2) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  

3) Γενική Δ/νση Στρ/κού Σχ/σμού, Πρ/σμού και Ηλ/κής Διακ/σης  

4) Γενική Δ/νση Σπουδών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης  

5) Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης  

6) Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμ. Α’  
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