
 1

                                
                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Μαρούσι    8-4-2013 
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                    Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ 
               ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                               Φ.251/ 47798 /B6        
                     ----- 
∆/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ KAI ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ                                  
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ και Β’                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
                                              
Ταχ. ∆/νση: Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr                  
email: t01ode2@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες:  (για ΓΕ.Λ.)   Ε. Γκούφας ,   ∆. Τσόλκα 
                          Τηλέφωνα: 210-3442099, 210-3442072 
                       (για ΕΠΑ.Λ.) Σ.Πέλου, Ε. Γκαβογιαννάκη 
                         Τηλέφωνα:  210-3442651, 210-3442100 
FAX: 210-3442098 

                                                    ΠΡΟΣ:1. Περιφερειακούς ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης   Έδρες τους    
                                                                    2. ∆ιευθυντές των ∆/νσεων ∆.Ε.( Έδρες τους) 

                                                       3.΄Ολα τα Γενικά Λύκεια, ΕΠΑ.Λ. και τα Λύκεια Ειδικής 
Αγωγής  και  Εκπαίδευσης (δια των ∆/νσεων ∆.Ε.)                                                                                    

                                                                    4. ΚΕ∆∆Υ   (πρώην Κ∆ΑΥ) (δια των ∆/νσεων ∆.Ε.) 
                                                                    5. ΚΕΣΥΠ (δια των ∆/νσεων ∆.Ε.) 
 
            ΚΟΙΝ: 1. Υπουργείο Υγείας 
                                                              2. ∆ηµόσια Νοσοκοµεία (δια της Γενικής 
                                                                  ∆ιεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπ. Υγείας) 
                        
 
ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική εξέταση µαθητών και αποφοίτων µε 
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, βάσει του 
Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2013, για εισαγωγή στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση (ΜΟΝΟ για όσους πάσχουν από κάταγµα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω 
άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή). 
 
    Σχετ.: Η µε αριθ. Φ.251/9954/B6/23-1-2013/Α∆Α:ΒΕΙ69-ΥΡ∆ εγκύκλιος µε θέµα «Υποβολή δικαιολογητικών 
για προφορική ή γραπτή εξέταση µαθητών και αποφοίτων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 
ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2013, για εισαγωγή 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.» 
 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου µας και συµπληρώνοντας το ΚΕΦ. Γ 
«ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ», όσον αφορά ΜΟΝΟ την περίπτωση (ιν), σας 
ενηµερώνουµε ότι όσοι µαθητές και απόφοιτοι πάσχουν από κάταγµα ή άλλη προσωρινή βλάβη των 
άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή και θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές 
εξετάσεις 2013, θα πρέπει να προσκοµίσουν στο Λύκειό τους: 

- πρόσφατη σχετική ιατρική γνωµάτευση από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο, η οποία φέρει σφραγίδα 
από:  i) Συντονιστή ∆ιευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόµιµα 
εκτελούντα χρέη Συντονιστή ∆ιευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) 
∆ιευθυντή Πανεπιστηµιακής Κλινικής ή από ∆ηµόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του 
υποψηφίου, η οποία φέρει σφραγίδα του ∆ιευθυντή του Κέντρου, από την οποία προκύπτει η 
αδυναµία του µαθητή να συµµετάσχει σε γραπτή εξέταση. Στη γνωµάτευση, εκτός από το 
κάταγµα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναµία χρήσης του άνω 
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άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστηµα ισχύος της γνωµάτευσης, το οποίο 
πρέπει να συµπίπτει µε την περίοδο των εξετάσεων.  
Επίσης, όσοι µαθητές και απόφοιτοι προσκοµίσουν γνωµάτευση Υγειονοµικής Επιτροπής της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υγειονοµικές Επιτροπές 
Νοµαρχιών), της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή των ΚΕΠΑ που πιστοποιεί τα 
παραπάνω και είναι σε ισχύ, αυτή µπορεί να γίνει δεκτή   

 
 
                                                      ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
       
 1. Οι ανωτέρω υποψήφιοι θα εξετασθούν στις πανελλαδικές εξετάσεις προφορικά, µόνο στα 
Βαθµολογικά Κέντρα ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους 
αποκτήσουν το απολυτήριό τους µόνο µε ενδοσχολικές εξετάσεις. 
      2. Οι υποψήφιοι αυτοί αµέσως µόλις τους προκύψει το κάταγµα ή άλλη προσωρινή βλάβη των 
άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, θα πρέπει να προσκοµίσουν στο Λύκειό 
τους τη σχετική γνωµάτευση  του Νοσοκοµείου ή της Υγειονοµικής Επιτροπής µαζί µε σχετική αίτηση. 

3. Οι ∆/ντές των Λυκείων, αφού ελέγξουν τις σχετικές γνωµατεύσεις για τη νοµιµότητά τους 
βάσει των ανωτέρω, πρέπει να αποστείλουν άµεσα στην ΕΕ∆∆Ε αντίγραφο της σχετικής 
γνωµάτευσης κατά περίπτωση. Η ΕΕ∆∆Ε ελέγχει  τις γνωµατεύσεις για τη νοµιµότητά τους. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης της ΕΕ∆∆Ε σχετικά µε τη νοµιµότητα των γνωµατεύσεων, 
η ΕΕ∆∆Ε έρχεται σε συνεννόηση µε το οικείο Λύκειο σχετικά µε την ισχύ της γνωµάτευσης. Οι 
∆ιευθυντές των Λυκείων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ οφείλουν να ενηµερώσουν προσωπικά  κάθε προφορικά 
εξεταζόµενο του Λυκείου τους για τον χώρο εξέτασής του. 

4. Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι ∆ιευθυντές των Γενικών 
Λυκείων, των ΕΠΑΛ, των Λυκείων της 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 για την ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενου. Ειδικότερα οι 
∆ιευθυντές των Λυκείων πρέπει να ενηµερώσουν όλους τους µαθητές της τελευταίας τάξης 
υπογράφοντας και σε ονοµαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση. 
 
        Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
       
 
       ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. ∆/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
3. ∆/νση Σπουδών Β/θµιας Εκπ/σης                                      
4. ∆/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης και Πληροφοριακών Συστηµάτων 

5. ∆/νση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων/ Τµήµατα Α΄ και  Β΄ 
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