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ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Αναφορά                                         
                με αριθμ. πρωτ. 1216/20-1-2021»    
        
          

   Απαντώντας στην Αναφορά με αριθμ. πρωτ. 1216/20-1-2021, κάνουμε γνωστά τα 
ακόλουθα: 

 
        Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α’) όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’), την παρ. 2 του άρθρου 
έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α’), το άρθρο 7 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’), την 
παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄), το άρθρο 108 του Ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102 Α΄) καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.153/146145/Α5/20-09-2019 (ΦΕΚ 3557 
Β’) Υ.Α., έχουν καθοριστεί οι σοβαρές παθήσεις που αφορούν στους υποψηφίους οι οποίοι 
εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση το βαθμό του 
απολυτηρίου τους.  

 
        Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες» του 
άρθρου 35 του Ν. 3794/2009, όπως ισχύει, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αριθμό 
θέσεων, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, των Σχολών και των Τμημάτων των 
Πανεπιστημίων, ΑΣΤΕ και της ΑΣΠΑΙΤΕ, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον προηγουμένως α) έχουν απευθυνθεί σε μία από τις 
Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που συστήνονται σε συγκεκριμένα Δημόσια ή 
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό διαπίστωσης 
πάθησης και β) υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, μηχανογραφικό δελτίο από 
οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή έχουν πρόσβαση, σε ημερομηνία που 
ανακοινώνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.253/143554/Β6/12-
11-2010 (ΦΕΚ 1794 Β΄) Υ.Α. με θέμα “Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των 
πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού 
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εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄)” 
όπως ισχύει. 

 
        Μέχρι στιγμής όμως, αν και έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα στο παρελθόν, δεν έχει 
συμπεριληφθεί το σύνδρομο Asperger, η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή και η διαταραχή 
αυτιστικού φάσματος, στον Πίνακα των Σοβαρών Παθήσεων. Για την ένταξη των 
συγκεκριμένων αλλά και νέων παθήσεων στην εν λόγω διαδικασία, αρμόδιο είναι το 
Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, στο οποίο διαβιβάζονται τα σχετικά αιτήματα υποψηφίων 
συνοδευόμενα και από τυχόν σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις. 
 
        Με τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
28 του Ν. 4186/2013, ρυθμίζονται τα θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των 
υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες. Με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544 Β’), 
11586/Γ6/28-1-2011 (ΦΕΚ 262 Β’) και Φ.253/30978/Α5/23-2-2018 (ΦΕΚ 752 Β’) Υ.Α., 
καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

 
        Σε εφαρμογή των ανωτέρω, εκδίδονται κατ’ έτος δύο βασικές αναλυτικές εγκύκλιοι  
για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων καθώς και τη 
διαδικασία χορήγησης των γνωματεύσεων που αφορούν στους/στις υποψηφίους/ες 
(μαθητές/τριες τελευταίας τάξης και αποφοίτους), οι οποίοι/ες θα υποβάλουν αίτηση-
δήλωση για να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για 
εισαγωγή στις σχολές ή τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης [ενδεικτικά 
αναφέρουμε τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.251/41150/Α5/27-3-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΟΙΞ46ΜΤΛΗ-ΦΟ0) 
και Φ.251/69037/Α5/5-6-2020 (Α.Δ.Α.: 63ΥΓ46ΜΤΛΗ-ΓΤ7) εγκυκλίους για το ΓΕΛ, τις υπ’ 
αριθμ. πρωτ. Φ.152/41144/Α5/27-3-2020 (Α.Δ.Α.: 66ΝΩ46ΜΤΛΗ-ΩΔΒ) και 
Φ.152/66842/Α5/2-6-2020 (Α.Δ.Α.: ΨΝΡ846ΜΤΛΗ-749) εγκυκλίους για τα ΕΠΑΛ]. 

 
        Στις προαναφερθείσες διατάξεις και εγκυκλίους ορίζεται ότι οι υποψήφιοι/ες με φάσμα 
αυτισμού εξετάζονται γραπτά ή προφορικά. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται 
γνωμάτευση από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή τα 
ΚΕΔΔΥ ή τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή τα 
Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων τα οποία γνωματεύουν και 
εισηγούνται τον τρόπο εξέτασης υποψηφίων με φάσμα αυτισμού, ο οποίος μπορεί να είναι 
προφορικός ή γραπτός. Εφόσον εισηγηθούν τον προφορικό τρόπο εξέτασης οι 
υποψήφιοι/ες εξετάζονται μόνο προφορικά.  
 
        Περαιτέρω, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.251/69037/Α5/5-6-2020 και 
Φ.152/66842/Α5/2-6-2020 εγκυκλίους, «Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις για προφορική 
εξέταση επειδή, λόγω της υφιστάμενης φυσικής αδυναμίας τους (δυσλεξία, δυσγραφία, 
δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φάσμα αυτισμού, κινητική αδυναμία άνω 
άκρων ή προβλήματα στην όραση), αδυνατούν να εκφράσουν γραπτά τις γνώσεις τους, 
τους παρέχεται η ευκαιρία να τις διατυπώσουν προφορικά. Κατά τα λοιπά η εξέτασή τους 
δεν διαφέρει από την εξέταση των υπόλοιπων υποψηφίων που εξετάζονται γραπτά. Έτσι 
λοιπόν αυτοί εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια 
εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.  
         Ειδικά ως προς τη συνολική διάρκεια εξέτασης των εξεταζομένων προφορικά, 
πρέπει να διασαφηνιστεί ότι στη συνολική διάρκεια της προφορικής εξέτασης 
συμπεριλαμβάνεται 
       α) ο χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες, 
όπως για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, μετά την παρέλευση του 
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οποίου οι υποψήφιοι/ες κλείνουν τα τετράδια και περιμένουν να κληθούν από την 
επιτροπή 
       β) ο χρόνος αξιολόγησης – βαθμολόγησης που ξεκινά μετά την παρέλευση του 
τρίωρου χρόνου προετοιμασίας ή όταν κάποιος/α υποψήφιος/α (πριν την παρέλευση του 
τρίωρου) δηλώσει έτοιμος/η για αξιολόγηση. Η επιτροπή έχει την δυνατότητα, εφόσον από 
την πορεία αξιολόγησης – βαθμολόγησης του/της εξεταζομένου/ης διαπιστώσει ότι είναι 
βάσιμο το αίτημά του/της για παράταση του χρόνου αξιολόγησης – βαθμολόγησης, να του 
παρέχει αυτή την παράταση χρόνου για εύλογο διάστημα (έως 30 λεπτά), η οποία 
συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της αξιολόγησης – βαθμολόγησης του κάθε 
εξεταζόμενου/ης και την εκτίμηση της επιτροπής.  
       Όσον αφορά στη διαδικασία της εξέτασης, επισημαίνουμε ότι οι εξεταζόμενοι/ες 
υποψήφιοι/ες εισέρχονται στις αίθουσες εξέτασης την ίδια ώρα που εισέρχονται και οι 
λοιποί εξεταζόμενοι στα εξεταστικά κέντρα, τους χορηγείται το τετράδιο και αναγράφουν τα 
ατομικά τους στοιχεία στους οικείους χώρους (αν αδυνατούν από μόνοι τους βοηθούνται 
από τους επιτηρητές). Μετά τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και της ορθής αναγραφής 
των ατομικών στοιχείων, αυτά καλύπτονται από τους επιτηρητές με αδιαφανές 
αυτοκόλλητο ώστε να καθίσταται ανώνυμο το κάθε τετράδιο. […] 
       Αμέσως μετά τη λήψη των θεμάτων ο Πρόεδρος της επιτροπής μεριμνά για: 
         α) τη διανομή αντιγράφου των θεμάτων σε κάθε εξεταζόμενο/η, οπότε αρχίζει και ο 
χρόνος έναρξης της εξέτασης. Ο/Η επιτηρητής/τρια μπορεί να αναγνώσει τα θέματα αν 
ζητηθεί από τον εξεταζόμενο. Είναι αυτονόητο ότι οι διατάξεις για τις υποχρεώσεις των 
εξεταζομένων ισχύουν και για τους/τις υποψηφίους/ες αυτούς από την στιγμή που θα 
εισέλθουν στο εξεταστικό κέντρο και μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασής τους. Την ευθύνη 
για την τήρηση της τάξης και της ομαλότητας διεξαγωγής της εξέτασης για όσο χρόνο οι 
εξεταζόμενοι/ες μελετούν τα θέματα και προετοιμάζονται για να παρουσιαστούν στην 
επιτροπή έχουν οι επιτηρητές. Κατά την διάρκεια της εξέτασης η ευθύνη αυτή βαρύνει την 
επιτροπή. Η αρμοδιότητα τυχόν επιβολής στους εξεταζομένους των προβλεπομένων 
πειθαρχικών ποινών ανήκει στην επιτροπή εξέτασης, στην οποία αναφέρουν οι επιτηρητές 
οποιοδήποτε πρόβλημα ήθελε ανακύψει. 
         β) τη συγκέντρωση των βαθμολογητών και αναβαθμολογητών – μελών της 
επιτροπής του κάθε μαθήματος πριν την έναρξη της εξέτασης και αμέσως μετά την λήψη 
των θεμάτων, προκειμένου να συζητήσουν και να ομογενοποιήσουν την κρίση τους ώστε 
να επιτύχουν σύγκλιση των απόψεων τους για τις ζητούμενες απαντήσεις. Η επιτροπή 
δηλαδή λειτουργεί κατά ανάλογο τρόπο που λειτουργεί και η ομάδα βαθμολογητών στο 
Βαθμολογικό Κέντρο. Με αυτό τον τρόπο όλοι οι εξεταστές θα είναι προετοιμασμένοι όταν 
θα προσέλθουν οι εξεταζόμενοι/ες ενώπιόν τους για την προφορική εξέταση και η κρίση 
τους θα είναι πιο αντικειμενική και άμεση. 
         Στους εξεταζόμενους παρέχεται ο χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος είναι τουλάχιστον 
ίσος με το χρόνο δυνατής αποχώρησης και δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις ώρες, 
προκειμένου να μελετήσουν, να κατανοήσουν τα θέματα και να κρατήσουν, εφόσον το 
επιθυμούν, σημειώσεις στο τετράδιο τους για να τις χρησιμοποιήσουν όταν θα 
προσέλθουν στην επιτροπή προκειμένου να εξεταστούν. Όταν είναι έτοιμοι ή όταν 
παρέλθει ο τρίωρος χρόνος προετοιμασίας, προσέρχεται ο κάθε ένας ξεχωριστά στην 
αίθουσα όπου παρευρίσκονται τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης. Στην αίθουσα αυτή 
παρευρίσκονται υποχρεωτικά τα τρία μέλη (οι δύο βαθμολογητές και ο τρίτος 
βαθμολογητής) και δυνητικά, εφόσον ο αριθμός των επιτροπών το επιτρέπει, ο/η 
Πρόεδρος ή ο/η γραμματέας της επιτροπής ή και οι δύο. 
        Επίσης στην επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Συντονιστής 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 διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, την 
ενημέρωση των μελών των επιτροπών πριν την παράδοση των θεμάτων για τη φύση των 
δυσκολιών των μαθητών και όποτε άλλοτε ζητηθεί από την επιτροπή. Οι εκπαιδευτικοί, ο/η 
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ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και ο/η Προϊστάμενος/μένη ΚΕΣΥ δεν μπαίνουν στις αίθουσες αφού 
δοθούν τα θέματα και σε καμία περίπτωση δεν αναπτύσσουν συζήτηση με τους/τις 
εξεταζόμενους/νες σχετικά με αυτά και τις απαντήσεις τους. Αν παραστεί ανάγκη 
οποιασδήποτε εξατομικευμένης βοήθειας (π.χ. να διαβάσει κάποιος ξανά τα θέματα στον 
εξεταζόμενο), οι επιτηρητές/τριες την παρέχουν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί 
στην αρχική ενημέρωση από τους ειδικούς. Αν ο/η μαθητής/τρια συνοδεύεται από 
εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης, αυτός/ή μπορεί να παρίσταται κατά την εξέταση, 
χωρίς να συμμετέχει στη διαδικασία. 
        Ο εξεταζόμενος αναπτύσσει προφορικά στα τρία (3) μέλη – εξεταστές τις απαντήσεις 
του στα θέματα, με όποια σειρά επιθυμεί. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των 
απαντήσεών του μπορεί να συμβουλεύεται τις σημειώσεις του στο τετράδιο. Στην 
περίπτωση που επιθυμεί να απαντήσει γραπτά σε κάποια ερωτήματα, εκφράζει αυτή την 
επιθυμία του στους βαθμολογητές, όταν προσέρχεται ενώπιον της επιτροπής, και το 
δηλώνει εγγράφως στο γραπτό του δοκίμιο, ώστε οι σχετικές απαντήσεις να αξιολογηθούν 
γραπτά και όχι προφορικά. […]». 

 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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