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                                             ΤΜΗΜΑ A’ 
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Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: 

 
  Μαρούσι, 17‐01‐2013 

Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/6682/Β6 

        
Ταχ. Δ/νση  : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη  : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα  : http://www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες  : Σ.Πέλου 
Τηλέφωνο  : 210 3442651, FAX: 210 3442077 

ΠΡΟΣ : 1) Διευθυντές Δ/νσεων Δ.Ε.  
             2) Δ/ντές Ημερήσιων & Εσπερινών 
                 Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ  
                (δια των Δ/ντών Δ/νσεων Δ.Ε.)  
            3) ΚΕΣΥΠ (δια των Δ/ντών Δ/νσεων Δ.Ε.)  
 
ΚΟΙΝ: Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπαίδευσης  

 

ΘΕΜΑ :  «Σχετικά με την Πιστοποίηση Αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. για την υπαγωγή υποψηφίων πασχόντων από 
σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5%, καθ’υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2013‐2014» 
Σχετ.:  1.  Το  με  αρ.  πρωτ.  Γ23/98/17‐12‐12  έγγραφο  της  Δ/νσης  Αναπηρίας  &  Ιατρικής  της  Εργασίας,  Τμήμα 
Αναπηρίας της Γενικής Δ/νσης Ασφαλιστικών Υπηρεσίων (αρ. πρωτ. ΥΠAΙΘΠΑ 852/03‐01‐13). 
   

 

 Όπως  είναι  ήδη  γνωστό,  η  διαδικασία  εισαγωγής  των  υποψηφίων,  που  πάσχουν  από  σοβαρές 

παθήσεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’/4‐9‐2009), και ο αριθμός 

των  θέσεων  καθορίζεται  με  Υπουργική  Απόφαση,  καθ’  υπέρβαση  του  αριθμού  εισακτέων  στις  σχολές  και  τα 

τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εν λόγω υποψήφιοι σε πρώτη φάση θα κληθούν να απευθυνθούν σε 

μία  από  τις  ειδικές  επταμελείς  επιτροπές,  που  θα  συσταθούν  σε  συγκεκριμένα  Δημόσια  ή  Πανεπιστημιακά 

Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους.  

Συνεπώς,  παρακαλούνται  οι  Διευθυντές  όλων  των  ΓΕΛ  και  ΕΠΑΛ  να  ενημερώσουν  άμεσα  τους 

υποψηφίους,  που  επιθυμούν  να  εισαχθούν  στην  Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση  με  την  ανωτέρω  κατηγορία  το 

ακαδημαϊκό  έτος  2013‐2014,  για  τα  απαραίτητα  ιατρικά  δικαιολογητικά  και  τον  τρόπο  απόκτησής  τους, 

υπογράφοντας  και  σε  ονομαστική  κατάσταση  ότι  έλαβαν  γνώση  και  αναρτώντας  την  παρούσα  εγκύκλιο  στον 

πίνακα ανακοινώσεων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. Φ.151/122732/Β6/1‐10‐2010 (Φ.Ε.Κ. 1612/Β’/4‐
10‐2010): 
«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με 
συστημένη  επιστολή  ή  ταχυμεταφορά  σε  μία  μόνο  από  τις  Επιτροπές  των  Νοσοκομείων  του  άρθρου  1  της 
παρούσης τα δικαιολογητικά, ως ακολούθως: 
α) Αίτηση 
β)  ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή 
Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα και 
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.» 
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Αποκλειστικά και μόνο υποψήφιοι με : α) Μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%) και  
                                                                          β) κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% 

εκτός  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  χρειάζεται  να  καταθέσουν  στις  επιτροπές  των  Νοσοκομείων  και 

πιστοποιητικό  ποσοστού  αναπηρίας  από  τα  ΚΕ.Π.Α.  εφόσον  δεν  διαθέτουν  ήδη  πιστοποιητικό  ποσοστού 

αναπηρίας  σε ισχύ. Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Αναπηρίας & Ιατρικής της Εργασίας,  

μόνο  οι  συγκεκριμένοι  υποψήφιοι  οφείλουν  να  υποβάλουν  αίτηση    στα  ΚΕ.Π.Α.  αποκλειστικά  έως 

28/02/2013.  

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι της Αττικής οφείλουν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

μόνο στο   ΚΕ.Π.Α. Αθηνών‐Πειραιώς 181,  ενώ οι μαθητές  της υπόλοιπης επικράτειας στο ΚΕ.Π.Α.  της  επιλογής 

τους.  Πληροφορίες  σχετικά  με  τις  διευθύνσεις  των  ΚΕ.Π.Α.  μπορείτε  να  βρείτε  στην  ιστοσελίδα  του  ΙΚΑ 

(www.ika.gr). 

Επισημαίνεται ότι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας για τις παραπάνω περιπτώσεις, οι 
οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1‐9‐2011 από τις Α/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας 
ή  των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν  να  χρησιμοποιούνται εφόσον εξακολουθούν να  είναι σε  ισχύ 
(επ΄ αόριστον αν πρόκειται για επ΄ αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους) χωρίς 
να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α.)  

Ο  χρόνος υποβολής αιτήσεων  των υποψηφίων προς  τις  επταμελείς  επιτροπές  των Νοσοκομείων, 
υπόδειγμα  της  αίτησής,  καθώς  και  πίνακας  με  τα  Νοσοκομεία  θα  γνωστοποιηθούν  με  εγκύκλιο  που  θα 
ακολουθήσει. 

 

 

                  

                                                                                                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 
 
                                                                              

                                                                                                ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή:  

Δ/νση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων,  

Τμήματα Α’ και B΄ 

 

 


