Υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Φυσικώς
Αδύνατοι)
Υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Φυσικώς Αδύνατοι), οι οποίοι
δηλώνουν ότι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στο θεωρητικό μέρος των
εξετάσεων οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, ανά
περίπτωση:
1. Για υποψήφιο με κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή
που συνδέεται με τα άνω άκρα, απαιτούνται γνωματεύσεις, σύμφωνα με το
ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής
επιτροπής από την οποία προκύπτει ότι η επίδοσή του δεν είναι δυνατό να
ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η
παραπάνω γνωμάτευση, οι ως άνω αναπηρίες πιστοποιούνται από τις
υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. Για υποψήφιο με κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που
καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, απαιτείται γνωμάτευση
Δημόσιου Νοσοκομείου, η οποία φέρει υπογραφή και σφραγίδα από:
- Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Ε.ΣΥ. ή
- Νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Δ/ντή Κλινικής ή
- Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην
περιοχή του υποψηφίου.
Στη γνωμάτευση, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να
πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να
αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος της γνωμάτευσης, το οποίο πρέπει
να συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων.
3. Για υποψήφιο, του οποίου η επίδοση δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με γραπτές
εξετάσεις λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών όπως δυσλεξία, δυσγραφία,
δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, απαιτείται γνωμάτευση που
χορηγείται από τα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υ.Π.Ε.Θ.)
ή από Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα άλλων Υπουργείων, με την οποία να

πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων

με γραπτή

εξέταση, λόγω μαθησιακών δυσκολιών. Οι γνωματεύσεις των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και
των Ι.Π.Δ. έχουν μόνιμη ισχύ, εφόσον βρίσκονταν σε ισχύ την 17/9/2013
ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4186/2013. Γνωματεύσεις από τις οποίες δεν
προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω των πιστοποιούμενων
μαθησιακών δυσκολιών δεν γίνονται δεκτές.
4. Για υποψήφιο με ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε
ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας
(δυσαρθρία, τραυλισμός) απαιτείται πιστοποιητικό από τις υγειονομικές
επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Όλες οι ως άνω γνωματεύσεις θα πρέπει να κατατίθενται σε έντυπη μορφή, μαζί με
όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.
Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων συνεδριάζει για τον έλεγχο των αιτήσεων των
υποψηφίων που αιτούνται προφορικής εξέτασης στο θεωρητικό μέρος των
εξετάσεων πιστοποίησης, καθώς και των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι οι
υποψήφιοι παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και αποφαίνεται σχετικά
για τον τρόπο εξέτασής τους (προφορικά ή γραπτά).
Κανένας άλλος υποψήφιος και για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν επιτρέπεται να
εξετάζεται προφορικά.

