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ΘΕΜΑ : Πιςτοποίθςθ αναπθρίασ από τα ΚΕ.Π.Α.:
ΚΕΦ. Α: Για τθν υπαγωγι υποψθφίων ςτθν ειδικι περίπτωςθ των κοινωνικϊν κριτθρίων (Γ’
υποπερίπτωςθ) για ειςαγωγι ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ ακ. ζτουσ 2014-2015
ΚΕΦ. Β : Για τθν υπαγωγι των υποψθφίων ςτθν κατθγορία των ατόμων με αναπθρία και ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (όπου απαιτείται) για ειςαγωγι ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ ακ. ζτουσ 20142015
ΚΕΦ. Γ: Για τθν υπαγωγι υποψθφίων παςχόντων από ςοβαρζσ πακιςεισ ςε ποςοςτό 5% (όπου
απαιτείται ποςοςτό αναπθρίασ), κακ’ υπζρβαςθ του αρικμοφ ειςακτζων για ειςαγωγι ςτθν
Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ ακ. ζτουσ 2014-2015
χετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. Γ23/253/09-12-13 ζγγραφο τθσ Γεν. Δ/νςθσ Αςφ/κϊν Υπθρεςιϊν, Δ/νςθσ
Αναπθρίασ & Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ, Τμιμα Αποκατάςταςθσ (αρ. πρωτ. ΥΡAΙΘ 189052/09-12-13).
ΕΙΑΓΩΓΗ
H εγκφκλιοσ αυτι ζχει ςκοπό να ενθμερϊςει τουσ υποψθφίουσ για ειςαγωγι ςτθν Τριτοβάκμια
Εκπαίδευςθ το 2014, ότι οι ίδιοι ι οι οικείοι τουσ (ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν οποία ενδεχομζνωσ
να ανικουν) πρζπει να υποβάλουν άμεςα ςχετικι αίτθςθ προσ τα ΚΕ.Ρ.Α., προκειμζνου να αποκτιςουν
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικό αναπθρίασ από αυτά. Με το πιςτοποιθτικό αυτό και τα επιπλζον
δικαιολογθτικά ο υποψιφιοσ κα μπορεί να υπαχκεί α) ςτθν ειδικι περίπτωςθ των κοινωνικϊν
κριτθρίων, υποπερίπτωςθ Γϋ (βλ. ΚΕΦ. Α’), β) ςε κάποιεσ από τισ υποκατθγορίεσ των ατόμων με
αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ για προφορικι ι γραπτι εξζταςθ ςτισ πανελλαδικζσ
εξετάςεισ (βλ. ΚΕΦ. Βϋ) και γ) ςτθν κατθγορία των παςχόντων από ςοβαρζσ πακιςεισ για ειςαγωγι ςτθν
Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ ςε ποςοςτό 5% (βλ. ΚΕΦ. Γ’).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Η διαδικαςία και τα δικαιολογθτικά υπαγωγισ των υποψθφίων ςτισ ειδικζσ περιπτϊςεισ
(πολφτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτιρια) για ειςαγωγι ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, γίνεται
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ με αρικ. Φ.253/49264/Β6/2-5-2012 Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 1440Β’).
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Ειδικά για τθν υποπερίπτωςθ Γ’ των Κοινωνικϊν Κριτθρίων, τθσ εν λόγω Υπουργικισ Απόφαςθσ, ςτθν
οποία υπάγονται «υποψιφιοι με γονείσ, τζκνα, αδζλφια, ςυηφγουσ που είναι τυφλοί, ι κωφάλαλοι ι
νεφροπακείσ, που υποβάλλονται ςε αιμοκάκαρςθ, ι πάςχουν από μυϊκι δυςτροφία Duchenne ι
ανικουν ςτθν κατθγορία ατόμων ειδικϊν αναγκϊν επειδι ζχουν κινθτικά προβλιματα οφειλόμενα ςε
αναπθρία άνω του 67%», απαιτείται πιςτοποίθςθ αναπθρίασ.
Ο τρόποσ για τθν απόκτθςθ πιςτοποιθτικοφ αναπθρίασ αναφζρεται ςτισ ΓΕΝΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
(βλζπε παρακάτω).
Το πιςτοποιθτικό αναπθρίασ, μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά, προκειμζνου να υπαχκοφν οι
υποψιφιοι ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ περιπτϊςεισ, κα κατατεκοφν ςτο ςχολείο τουσ τον μινα Απρίλιο με
εγκφκλιο θ οποία κα ενθμερϊνει για τθν ακριβι προκεςμία κατάκεςθσ αυτϊν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Ππωσ είναι ιδθ γνωςτό οι μακθτζσ και απόφοιτοι με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, όπωσ
δυςλεξία, δυςγραφία, δυςαρικμθςία, δυςαναγνωςία, δυςορκογραφία, εξετάηονται προφορικά. Οι
ζχοντεσ προβλιματα λόγου και ομιλίασ (δυςαρκρία, τραυλιςμό) εξετάηονται γραπτά. Αυτό
πραγματοποιείται κατόπιν αίτθςθσ των υποψθφίων και εφόςον διακζτουν γνωματεφςεισ από ΚΕΔΔΥ ι
ΙΡΔ (κα ακολουκιςει ξεχωριςτι εγκφκλιοσ για υποψθφίουσ με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ). Άρα για τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ δεν απαιτείται πιςτοποίθςθ αναπθρίασ από τα ΚΕ.Π.Α.
Ειδικά όμωσ για τουσ υποψθφίουσ, οι οποίοι αδυνατοφν να υποςτοφν γραπτι εξζταςθ, οπότε και
εξετάηονται προφορικά, επειδι:
ι) είναι τυφλοί, ςφμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ. Α) ι ζχουν ποςοςτό αναπθρίασ ςτθν όραςι τουσ
τουλάχιςτον 67% ι είναι αμβλφωπεσ με ποςοςτό αναπθρίασ ςτθν όραςι τουσ τουλάχιςτον 67% .
ιι) ζχουν κινθτικι αναπθρία τουλάχιςτον 67% μόνιμθ ι προςωρινι, που ςυνδζεται με τα άνω άκρα,
ιιι) πάςχουν από ςπαςτικότθτα των άνω άκρων,
απαιτείται πιςτοποίθςθ αναπθρίασ.
Επίςθσ υποψιφιοι που παρουςιάηουν ςοβαρά προβλιματα ακοισ (κωφοί, βαρικοοι), ςε ποςοςτό
67% και πάνω, κακϊσ και προβλιματα επιλθψίασ, εξετάηονται γραπτά, ςε ξεχωριςτι αίκουςα και
απαιτείται πιςτοποίθςθ αναπθρίασ.
Ο τρόποσ για τθν απόκτθςθ πιςτοποιθτικοφ αναπθρίασ αναφζρεται ςτισ ΓΕΝΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
(βλζπε παρακάτω).
Το πιςτοποιθτικό αναπθρίασ, προκειμζνου να υπαχκοφν οι υποψιφιοι ςε μία από τισ παραπάνω
κατθγορίεσ, κα κατατεκεί ςτο ςχολείο τουσ μαηί με τθν Αίτθςθ – Διλωςθ τον Φεβρουάριο.
Θα ακολουκιςει αναλυτικι εγκφκλιοσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
H διαδικαςία ειςαγωγισ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, ςε ποςοςτό 5%, των υποψθφίων που
πάςχουν από ςοβαρζσ πακιςεισ, γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρ. 35 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ
156/Α’), όπωσ τροποποιικθκε με το αρ. 39 παρ. 24 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α’).
Αποκλειςτικά και μόνο για τουσ πάςχοντεσ από τισ παρακάτω πακιςεισ:
α) με μειωμζνθ οπτικι οξφτθτα (με ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον 80%),
β) με κινθτικά προβλιματα οφειλόμενα ςε αναπθρία τουλάχιςτον 67%,
γ) πάςχοντεσ από διάφορα ςπάνια ςυγγενι, κλθρονομικά ι επίκτθτα ςφνδρομα-νοςιματα όταν
εκφράηονται με ςοβαρζσ κλινικζσ εκδθλϊςεισ που προςδίδουν αναπθρία τουλάχιςτον 80%,
απαιτείται πιςτοποίθςθ αναπθρίασ.
Ο τρόποσ για τθν απόκτθςθ πιςτοποιθτικοφ αναπθρίασ αναφζρεται ςτισ ΓΕΝΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
(βλζπε παρακάτω).
Το πιςτοποιθτικό αναπθρίασ, μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά, κα κατατεκεί ςτισ ειδικζσ
επταμελείσ επιτροπζσ νοςοκομείων περί τα μζςα Φεβρουαρίου, προκειμζνου οι υποψιφιοι να
αποκτιςουν το πιςτοποιθτικό διαπίςτωςθσ πάκθςθσ για τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν Τριτοβάκμια
Εκπαίδευςθ με το 5%.
Ο ακριβισ χρόνοσ υποβολισ αιτιςεων των υποψθφίων προσ τισ επταμελείσ επιτροπζσ των
Νοςοκομείων, τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που οφείλουν να προςκομίςουν, κακϊσ και ο πίνακασ με
τα Νοςοκομεία κα γνωςτοποιθκοφν με εγκφκλιο που κα ακολουκιςει.
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ΓΕΝΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ (που αφοροφν ΚΕΦ Α’ & Β’ & Γ’)
1) Αν για τισ ανωτζρω αναπθρίεσ υπάρχει γνωμάτευςθ Α/μιασ ι Β/μιασ Υγειονομικισ Επιτροπισ,
των νομαρχιϊν, τθσ περιφζρειασ ι των φορζων κοινωνικισ αςφάλιςθσ, που ζχει εκδοκεί πριν τθν 1/9/11
και είναι ςε ιςχφ (επϋ αόριςτον αν πρόκειται για επϋ αόριςτον κρίςθ ι άλλωσ μζχρι τθν θμερομθνία που
λιγει θ ιςχφσ τουσ, εν προκειμζνω οποτεδιποτε μζςα ςτο 2014, ζτοσ υποβολισ του μθχανογραφικοφ
δελτίου), τότε αυτι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και να γίνει δεκτι, χωρίσ να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι
να εξετάηονται εκ νζου από τισ Υγειονομικζσ Επιτροπζσ των ΚΕ.Ρ.Α..
2) Αν για τισ ανωτζρω αναπθρίεσ υπάρχει πιςτοποιθτικό αναπθρίασ από τα ΚΕ.Ρ.Α., το οποίο είναι
ςε ιςχφ κατά το ζτοσ υποβολισ του μθχανογραφικοφ δελτίου (εν προκειμζνω οποτεδιποτε μζςα ςτο
ζτοσ 2014), δεν απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάηονται εκ νζου από τισ Υγειονομικζσ Επιτροπζσ
των ΚΕ.Ρ.Α..
3) Αν για τισ ανωτζρω αναπθρίεσ δεν υπάρχει πιςτοποιθτικό ςε ιςχφ, τότε οι ενδιαφερόμενοι
οφείλουν να υποβάλουν αίτθςθ ςε οποιοδιποτε ςθμείο ΚΕ.Ρ.Α. τουσ εξυπθρετεί ζωσ 14/02/2014.
Ρροκειμζνου να δοκεί προτεραιότθτα, οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να τονίηουν ςτθν γραμματεία των
ΚΕ.Ρ.Α., ότι θ αίτθςι τουσ πρζπει να καταχωρθκεί θλεκτρονικά με κζμα εγγράφου: κωδικόσ 013
«αίτθμα για πανελλινιεσ εξετάςεισ» (ςυμπεριλαμβάνονται και οι υποψιφιοι για το 5%, χωρίσ
εξετάςεισ).
Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ, κρίνεται ςκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν άμεςα τθν
αίτθςι τουσ ςτα ΚΕ.Ρ.Α., ϊςτε να μπορζςουν να πιςτοποιθκοφν εγκαίρωσ. Για τθ διαδικαςία
πιςτοποίθςθσ από τισ υγειονομικζσ επιτροπζσ των ΚΕ.Ρ.Α., οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να
ενθμερϊνονται από τθν ιςτοςελίδα www.ika.gr.
Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΤΡΙΑΖΗ

Εςωτερικι διανομι:
1) Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα
2) Δ/νςθ Οργάνωςθσ & Διεξαγωγισ Εξετάςεων, Τμιματα Α’ και Bϋ

