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Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία 
περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

 

 

Η αρχική μορφή της ΥΑ (ΦΕΚ 897/Β/8-3-2021) 

Όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με  

1. ΥΑ Φ.251/64858/Α5/04-06-2021 (ΦΕΚ 2429/Β/07-06-2021) 

2. ΥΑ Φ.251/41927/Α5/12-04-2022 (ΦΕΚ 1785/Β/12-04-2022) 

 

Αριθμ. Φ.251/22806/Α5/26-02-2021 

Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαι-

δευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν. 

3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’), καθώς και αυτών που πάσχουν από 

κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που κα-

θιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές 

εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκ-

παίδευση 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’) 

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ει-

δικές εκπαιδευτικές ανάγκες». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α') 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοι-

πές διατάξεις» όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρ-

θρου 12 του ν. 4468/2017 (ΦΕΚ 61 Α'). 

3. Τις διατάξεις της περ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του 

Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως η παρ. 1 α-

ντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 

Α’). 

4. Τις διατάξεις της περ. ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του 

Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως η παρ. 1 α-

ντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 

Α’). 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του 

ν.3699/2008, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν 

από το άρθρο 51 περ. α’ του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’). 

6. Τις διατάξεις της αριθμ.Φ.251/25089/Α5/20-02-2020 (ΦΕΚ 

643 Β’) ΥΑ «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δια-

δικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις 

Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύ-

στημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’), όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’) και με το 

άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α’). 

7. Τις διατάξεις της αριθμ.Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ 

1904 Β’ και 1940 Β’) Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση 

αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) σε ποσοστά 

θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων …. και εφεξής» 

όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 

Φ.153/40138/Α5/23-03-2020 (ΦΕΚ 1106 Β’ και 1501 Β’). 

8. Τις διατάξεις του πδ 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α’) «Διορισμός Αντι-

προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υ-

πουργών και Υφυπουργών». 

9. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/119/22240/Β1/25-2-2021 εισήγηση 

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-

γισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθη-

κε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 

(ΦΕΚ 98 Α’). 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ZscBLtaQKD95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQog6Rnixze84fUShxBY4qZhyPsWd971jwib-L9SfbjlA.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FjnGp5F0IbNp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsM0QJLcx1g2Bd7rQ9UwKrjSjOH_W_-RPhPrGCNBxqwc4.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8i61zBD63tiwliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsXNczXysU26StLGdA3uwFBA_6ARcgierLLxll97Z1kzI.
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αποφασίζουμε: 

τον καθορισμό του τρόπου εξέτασης στις πανελλαδικές εξε-

τάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, των υποψηφίων με αναπηρία και με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 

3 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’), καθώς και αυτών που πά-

σχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω ά-

κρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, ως 

ακολούθως: 

«Άρθρο 1 (1) 

Υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανά-

γκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) 

εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 

προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυ-

νατότητές τους, ως ακολούθως: 

Α) Εξετάζονται προφορικά, κατόπιν αίτησής τους, οι υπο-

ψήφιοι που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση 

επειδή: 

i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (Α’ 191) ή έ-

χουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχι-

στον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας 

στην όρασή τους τουλάχιστον 67%, 

ii) έχουν κινητική αναπηρία μόνιμη ή προσωρινή τουλά-

χιστον 67%, που συνδέεται με τα άνω άκρα, 

iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, 

iv) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως 

δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, 

δυσορθογραφία. 

Για τις περιπτώσεις (i) έως και (iii), η σχετική αίτηση 

υποβάλλεται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης - Δήλω-

σης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις συνο-

δευόμενη από απόφαση των οικείων Κέντρων Διεπιστη-

μονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 

(ΚΕΔΑΣΥ) για αντικατάσταση της γραπτής εξέτασης με 

προφορική, με την επιφύλαξη της παρ. Ε του παρόντος 

άρθρου. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται από τα ΚΕΔΑΣΥ. 

λαμβάνοντας υπόψη τις γνωματεύσεις που χορηγούνται 

από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή τις 

Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπη-

ρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), 

                                                   

(1) Ολόκληρο το άρθ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την 

παρ. 1 της ΥΑ Φ.251/41927/Α5/12-04-2022 (ΦΕΚ 1785/Β/12-04-2022) 

στο πλαίσιο της συνεργασίας των ΚΕΔΑΣΥ με τα ΚΕΠΑ 

και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης 

Αναπηρίας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 

4823/2021 (Α’ 136). 

Για την περ. (iv) απαιτείται απόφαση από τα οικεία Κέ-

ντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και 

Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) για αντικατάσταση της γραπτής 

εξέτασης με προφορική, με την επιφύλαξη της παρ. Ε 

του παρόντος άρθρου, στην οποία αναγράφεται ακριβώς 

η ειδική μαθησιακή δυσκολία του υποψηφίου έτσι, όπως 

αναφέρεται στην περίπτωση Α (iv) καθώς και ο χρόνος 

επαναξιολόγησής του, εφόσον αυτό απαιτείται. 

Β) Επίσης προφορικά εξετάζονται οι υποψήφιοι με σύνθετες 

γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, 

παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής 

παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενεια-

κής βίας, εφόσον υποβάλουν αξιολογική έκθεση ότι έ-

χουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να 

υποστούν γραπτή εξέταση. Στην περίπτωση αυτή, η α-

πόφαση χορηγείται από το οικείο Κέντρο Διεπιστημονι-

κής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ-

ΔΑΣΥ), με την επιφύλαξη της παρ. Ε του παρόντος άρ-

θρου, ύστερα από προσκόμιση είτε ιατρικής βεβαίωσης 

Δημόσιου Νοσοκομείου που κοινοποιήθηκε σε δικαστι-

κές αρχές, σε περίπτωση κακοποίησης του υποψηφίου 

λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοι-

κογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή 

εισαγγελέα ανηλίκων, σε περίπτωση παραβατικής συ-

μπεριφοράς. 

Γ) Οι υποψήφιοι με φάσμα αυτισμού εξετάζονται: 

i) γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα με δυνατότητα παρά-

τασης χρόνου εξέτασης ή 

ii) προφορικά. 

Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται αξιολογική έκθε-

ση/ απόφαση από τα οικεία Κέντρα Διεπιστημονικής Αξι-

ολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), 

με την επιφύλαξη της παρ. Ε του παρόντος άρθρου, στην 

οποία θα αναγράφεται ακριβώς η ανωτέρω δυσκολία 

του υποψηφίου, ο προφορικός ή ο γραπτός τρόπος εξέ-

τασης, καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του, εφό-

σον αυτό απαιτείται. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο 

Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή 
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στις πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευόμενη από την αξι-

ολογική έκθεση/απόφαση των αναφερομένων Κέντρων. 

Δ) Εξετάζονται γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα με δυνατότη-

τα παράτασης χρόνου εξέτασης, οι υποψήφιοι που έχουν 

ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) 

σε ποσοστό 67% και άνω και όσοι παρουσιάζουν προ-

βλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) κα-

θώς και προβλήματα επιληψίας. Ειδικότερα: 

α) Για όσους έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής 

(κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και άνω καθώς και 

προβλήματα επιληψίας, η σχετική αίτηση υποβάλλεται 

στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης-Δήλωσης για συμ-

μετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευόμενη 

από την αξιολογική έκθεση των οικείων Κέντρων Διε-

πιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής  και  Υπο-

στήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), με την επιφύλαξη της παρ. Ε του 

παρόντος άρθρου. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται από 

τα ΚΕΔΑΣΥ λαμβάνοντας υπόψη τις γνωματεύσεις που 

χορηγούνται από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας 

(ΚΕΠΑ) ή τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστο-

ποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 

4058/2012 (Α’ 63) στο πλαίσιο της συνεργασίας των ΚΕ-

ΔΑΣΥ με τα ΚΕΠΑ και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επι-

τροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας σύμφωνα με την παρ. 

4 του άρθρου 11 του ν. 4823/2021 (Α’ 136). 

β) Για όσους παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομι-

λίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) η σχετική αίτηση υπο-

βάλλεται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης-Δήλωσης 

για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευό-

μενη από την αξιολογική έκθεση των οικείων Κέντρων 

Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υ-

ποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), με την επιφύλαξη της παρ. Ε του 

παρόντος άρθρου. 

Ε) i. Σύμφωνα με το άρθρο 234 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) οι 

διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου δεν θίγουν την ι-

σχύ των αξιολογικών εκθέσεων-γνωματεύσεων που 

έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του (3-8-2021). Ο 

επανακαθορισμός των αξιολογικών εκθέσεων-

γνωματεύσεων ως προς τα ζητήματα, για τα οποία ε-

πιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα Κέντρα 

Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υ-

ποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) γίνεται από τα ΚΕΔΑΣΥ. Επομέ-

νως, όσες αξιολογικές εκθέσεις-γνωματεύσεις, αποφά-

σεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί έως την 

έναρξη ισχύος του ν. 4823/2021 (3-8-2021) από τα Κέ-

ντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

(ΚΕΣΥ), τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), τις 

Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Ανα-

πηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 

63), τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και 

Εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.), τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τις 

Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου  Εκπαίδευ-

σης  και  Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) ή του Εθνι-

κού Ιδρύματος Κωφών, εξακολουθούν να ισχύουν για 

τη συμμετοχή του υποψηφίου στις πανελλαδικές εξε-

τάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέ-

χρι τη λήξη της ισχύος τους. Στις περιπτώσεις αξιολογι-

κών εκθέσεων - γνωματεύσεων και πιστοποιητικών 

που εκδίδονται μεταγενέστερα από τις 3-8-2021, απαι-

τείται  αξιολογική έκθεση από τα ΚΕΔΑΣΥ, ως έχοντα 

την αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης της απόφασης. 

ii. Όταν οι γονείς ή κηδεμόνες του υποψηφίου διαφω-

νούν με την αξιολογική έκθεση του ΚΕΔΑΣΥ, δύνανται 

να προσφύγουν εντός 30 ημερών από τη λήψη της αξι-

ολογικής έκθεσης του ΚΕΔΑΣΥ στην Ειδική Διαγνωστι-

κή Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ), η οποία συγκροτεί-

ται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-

δευσης. Η απόφαση της ΕΔΕΑ είναι οριστική. 

iii. Οι περιπτώσεις των υποψηφίων που δεν εντάσσονται 

σε αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους Α, Β, Γ 

και Δ του παρόντος άρθρου εξετάζονται με την προ-

βλεπόμενη διαδικασία των γραπτών πανελλαδικών ε-

ξετάσεων. Δεν γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις, οι ο-

ποίες αναφέρουν αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες 

διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στο πα-

ρόν άρθρο». 

Άρθρο 2  

Υποψήφιοι που πάσχουν από κάταγμα 

ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων 

Οι υποψήφιοι που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή 

βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους 

για γραφή κατά τη διάρκεια της τακτικής περιόδου των πα-

νελλαδικών εξετάσεων, δύνανται να εξετάζονται γραπτά 

στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του άρθρου 13Α 
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του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) στο σύνολο των μαθημάτων 

που έχουν δηλώσει στην Αίτηση-Δήλωση. 

Για την περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμ-

μετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, 

θα πρέπει το αργότερο εντός δύο (2) ημερών, εκ των οποίων 

τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη, από την ημέρα λήξης 

του Προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων είτε των μα-

θημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού των ημε-

ρησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων είτε των μαθημάτων 

Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας των ημερησίων και εσπερι-

νών Επαγγελματικών Λυκείων κατά περίπτωση, ανάλογα με 

τη συμμετοχή τους στις αντίστοιχες εξεταστικές διαδικασίες, 

να καταθέσουν σχετική αίτηση προς την ΕΕΔΔΕ που εδρεύει 

στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία 

ανήκει το Λύκειο κατάθεσης της αίτησης-δήλωσής τους. 

Στην περίπτωση των Ειδικών Μαθημάτων και των νέων 

Μουσικών Μαθημάτων η προθεσμία κατάθεσης της σχετι-

κής αίτησης είναι το αργότερο εντός δύο ημερών από την 

ημέρα εξέτασης του αντίστοιχου μαθήματος που είχε δηλώ-

σει. 

Η αίτηση για συμμετοχή στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές 

Εξετάσεις, θα πρέπει να συνοδεύεται από 

α) δικαιολογητικά ασθενείας ή ιατρική γνωμάτευση από Δη-

μόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή 

είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμή-

ματος ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας, τα οποία φέρουν 

σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου, ή 

β) δικαιολογητικά ασθενείας ή ιατρική γνωμάτευση από Ιδι-

ωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφρα-

γίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυ-

ντή της ιδιωτικής Κλινικής, από τα οποία να προκύπτει η 

αδυναμία του υποψηφίου να συμμετάσχει σε γραπτή εξέ-

ταση. 

Στη γνωμάτευση/ δικαιολογητικά ασθενείας, 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 τους, το οποίο 

πρέπει να εμπεριέχει την περίοδο των πανελλαδικών εξετά-

σεων. 

Άρθρο 3 

Ορισμός Επιτροπών Εξέτασης και Διαδικασία εξέτασης 

1. Οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ των α-

νωτέρω περιπτώσεων Α, Β και Γ ii) του άρθρου 1 της πα-

ρούσης, για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ε-

ξετάζονται ως ακολούθως:  

α) Στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο (Β.Κ.) που λειτουργεί 

στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην 

οποία ανήκει οργανικά το σχολείο υποβολής της αίτη-

σης - δήλωσης τους για συμμετοχή στις πανελλαδικές 

εξετάσεις, ενώπιον Επιτροπής Εξέτασης. Για τον χώρο 

λειτουργίας της Επιτροπής Εξέτασης μπορεί να ορίζε-

ται με απόφαση του οικείου Διευθυντή της Διεύθυνσης 

ΔΕ Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο, ως παράρτημα του ΒΚ. Η 

Επιτροπή Εξέτασης του εδαφίου αυτού ορίζεται από 

τον Πρόεδρο του οικείου ΒΚ και αποτελείται από:  

i. Τον Πρόεδρο ή ένα μέλος της Επιτροπής του οικείου 

ΒΚ ως Πρόεδρο. 

ii. Δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς ΔΕ για κάθε εξε-

ταζόμενο μάθημα από αυτούς που το δίδαξαν ένα 

τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία τριε-

τία, ως εξεταστές-βαθμολογητές. 

iii. Έναν (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) ή 

εκπαιδευτικό λειτουργό ΔΕ με βαθμό Α΄, της ίδιας ή 

συγγενούς με το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας ως 

εξεταστή – τρίτο βαθμολογητή. Ο καθηγητής πρέπει 

να έχει διδάξει το εξεταζόμενο μάθημα κατά προτί-

μηση ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευ-

ταία διετία.  

iv. «Έναν εκπαιδευτικό λειτουργό ΔΕ ή διοικητικό υ-

πάλληλο ως γραμματέα της Επιτροπής και ένα χειρι-

στή του συστήματος λήψης των θεμάτων, εφόσον το 

κέντρο διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής μετάδοσης 

θεμάτων». (2) Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι υ-

ποψήφιοι είναι περισσότεροι από είκοσι (20) ορίζεται 

και ένας βοηθός γραμματέας. Για κάθε είκοσι (20) ε-

πιπλέον εξεταζομένους ορίζεται ένας ακόμη βοηθός 

γραμματέας.  

                                                   

(2) Η εντός «» πρώτη περίοδος του εδαφίου iv της παρ. 1α του άρθ. 3, 

αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της 

Φ.251/64858/Α5/04-06-2021 (ΦΕΚ 2429/Β/07-06-2021) 
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Στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Συ-

ντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Ειδικής Αγωγής 

και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οι-

κείου ΚΕΣΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΣΥ, για την παροχή 

διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκ-

παιδευτικών αναγκών. 

Με την ίδια απόφαση ορίζονται επιπλέον μέχρι δύο (2) 

άτομα από το βοηθητικό προσωπικό. 

Στον χώρο λειτουργίας της επιτροπής εξέτασης παρευ-

ρίσκεται ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο ο-

ποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη 

μετά από αίτηση του οικείου Διευθυντή Διεύθυνσης ΔΕ 

για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανά-

γκης των εξεταζομένων. Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει 

να είναι παρών μισή τουλάχιστον ώρα πριν την έναρξη 

των εξετάσεων και να παραμένει σ’ όλη τη διάρκεια 

των εξετάσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού ια-

τρού δύναται να ορίζεται νοσηλευτής του δημοσίου. 

Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι 

από πέντε (5) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, με από-

φασή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αυξά-

νει τον αριθμό των μελών - εξεταστών ανάλογα με τον 

αριθμό των υποψηφίων και τα μαθήματα, στα οποία 

προσέρχονται να εξεταστούν. 

Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολό-

γηση σε κάθε μάθημα των υποψηφίων των ανωτέρω 

περιπτώσεων Α, Β και Γ (ii) του άρθρου 1 της παρού-

σης. 

Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται ο 

τρόπος εξέτασης του υποψηφίου και υπογράφεται 

από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 

Κατά την εξέταση παρευρίσκεται και ο τρίτος βαθμο-

λογητής για να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περί-

πτωση διαφοράς βαθμολογίας. 

Με απόφαση του Διευθυντή ΔΕ ορίζεται ο απαραίτητος 

αριθμός επιτηρητών για τους υποψηφίους που εξετά-

ζονται στα Βαθμολογικά ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέ-

ντρα. 

β) Στις Διευθύνσεις ΔΕ στις οποίες δεν λειτουργούν ΒΚ ο-

ρίζεται Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο (ΕΕΚ) με απόφαση 

του οικείου Διευθυντή της Διεύθυνσης ΔΕ. Με την ίδια 

απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτα-

σης από τους έχοντες τα προβλεπόμενα για τους 

Προέδρους Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα. 

«Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης ορίζει τα υπό-

λοιπα μέλη της επιτροπής, τον γραμματέα και τον βο-

ηθό γραμματέα όπου απαιτείται, τον χειριστή του συ-

στήματος λήψης των θεμάτων εφόσον το κέντρο δια-

θέτει σύστημα ηλεκτρονικής μετάδοσης θεμάτων, το 

βοηθητικό προσωπικό, εφαρμοζομένων κατά τα λοι-

πά των διατάξεων του εδαφίου α του παρόντος άρ-

θρου». (3) 

γ) Στις Διευθύνσεις ΔΕ, στις οποίες θα λειτουργήσει Βαθ-

μολογικό Κέντρο αλλά οι εξεταζόμενοι είναι περισσό-

τεροι από ογδόντα (80), συγκροτείται Ειδικό Εξετα-

στικό Κέντρο για τους υπεράριθμους υποψηφίους (ά-

νω των 80). Σε περίπτωση υποψηφίων άνω των 160 

μπορεί να ορίζεται και επιπλέον Ειδικό Εξεταστικό Κέ-

ντρο, άνω των 240 δύο επιπλέον Ειδικά Εξεταστικά 

Κέντρα κ.ο.κ. 

Στις Διευθύνσεις ΔΕ όπου λειτουργούν δύο (2) Βαθμο-

λογικά Κέντρα αλλά οι εξεταζόμενοι είναι περισσότε-

ροι από 160 συγκροτείται Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο, 

άνω των 240 δύο επιπλέον Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα 

κ.ο.κ. 

Για τον ορισμό των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων ε-

φαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου β του παρόντος 

άρθρου. 

Στις Διευθύνσεις όπου λειτουργούν τρία (3) Β.Κ., τα 

παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα. 

Σε περίπτωση που το πλήθος των υποψηφίων είναι 

άνω των 80 και όχι μεγαλύτερο των 90, για λόγους κα-

λύτερης στελέχωσης και εύρυθμης λειτουργίας των 

Κέντρων, μπορεί να μην δημιουργηθεί επιπλέον ΕΕΚ. 

Στις Διευθύνσεις ΔΕ, στις οποίες λειτουργούν περισσό-

τερα από ένα κέντρα εξέτασης υποψηφίων με αναπη-

ρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η κατανομή των 

υποψηφίων σε αυτά γίνεται με απόφαση του οικείου 

Διευθυντή ΔΕ κατά Λύκειο προέλευσης. 

                                                   

(3) Η εντός «»τελευταία περίοδος της παρ. 1β του άρθ. 3, αντικατα-

στάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 2 της Φ.251/64858/Α5/04-

06-2021 (ΦΕΚ 2429/Β/07-06-2021) 
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Εφόσον ο αριθμός των προφορικά εξεταζόμενων υ-

ποψηφίων είναι σχετικά μικρός, συνεκτιμώντας τις συ-

γκοινωνιακές και λοιπές συνθήκες μπορεί οι υποψήφι-

οι να εξετάζονται σε Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο άλλης 

Διεύθυνσης ΔΕ, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τον οικείο 

Περιφερειακό Επόπτη Εξετάσεων ΓΕΛ. 

Δεν μπορεί να συμμετέχει στις Επιτροπές του Βαθμο-

λογικού και του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου όποιος 

έχει σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 

και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται σ’ αυ-

τήν ή καθηγητής που δίδασκε στο Λύκειο στο οποίο 

φοιτούσε ο εξεταζόμενος υποψήφιος. 

2. Οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ των 

ανωτέρω περιπτώσεων Α, Β και Γ (ii) του άρθρου 1 της 

παρούσης, για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, 

εξετάζονται ως ακολούθως:  

α) Στα Βαθμολογικά κέντρα (ΒΚ) που έχουν οριστεί με 

Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι που εξετάζονται σε 

ένα ΒΚ είναι περισσότεροι από 80 με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να 

ορίζονται Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (ΕΕΚ) στην έδρα 

Περιφερειακής Εκπαίδευσης συνεκτιμώντας τις ιδιαί-

τερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής. Με 

την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

ΕΕΚ από τους έχοντες τα προβλεπόμενα για τους 

Προέδρους των Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα.  

H Επιτροπή εξέτασης του Βαθμολογικού Κέντρου ή του 

Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου αποτελείται από:  

i. Τον Πρόεδρο ή ένα (1) μέλος της Επιτροπής του οικεί-

ου ΒΚ ή τον Πρόεδρο του Ειδικού Εξεταστικού Κέ-

ντρου (ΕΕΚ), ως Πρόεδρο.  

ii. Δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς ΔΕ ΕΠΑΛ για κά-

θε εξεταζόμενο μάθημα από αυτούς που το δίδαξαν 

ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία 

τριετία ως εξεταστές-βαθμολογητές. Σε περίπτωση 

έλλειψης εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν Γενικού Λυκείου της ίδιας ή άλλης Διεύθυν-

σης Εκπαίδευσης. 

iii. Ένα (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή εκπαι-

δευτικό λειτουργό ΔΕ, με βαθμό Α΄, της ίδιας ή συγγε-

νούς με το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας ως εξε-

ταστή – τρίτο βαθμολογητή. Ο καθηγητής πρέπει να 

έχει διδάξει το εξεταζόμενο μάθημα κατά προτίμηση 

ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία 

διετία. 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται εκπαιδευτικός λει-

τουργός ΔΕ ή διοικητικός υπάλληλος. 

Τα μέλη και η γραμματεία της Επιτροπής ορίζονται με 

απόφαση του Προέδρου Β.Κ ή του ΕΕΚ. 

«Με απόφαση του Προέδρου της επιτροπής του ΕΕΚ ή 

του ΒΚ μπορούν να ορίζονται ένας χειριστής του συ-

στήματος λήψης των θεμάτων εφόσον το κέντρο δια-

θέτει σύστημα ηλεκτρονικής μετάδοσης θεμάτων, μέ-

χρι εννέα (9) υπάλληλοι από το εκπαιδευτικό ή διοικη-

τικό προσωπικό για την επικουρία του ΕΕΚ ή του ΒΚ 

και δύο (2) άτομα βοηθητικό προσωπικό». (4) 

Στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Συ-

ντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Ειδικής Αγωγής 

και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οι-

κείου ΚΕΣΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΣΥ, για την παροχή δι-

ευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαι-

δευτικών αναγκών. 

Στον χώρο λειτουργίας της επιτροπής εξέτασης παρευ-

ρίσκεται ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο ο-

ποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη 

μετά από αίτηση του οικείου Διευθυντή Διεύθυνσης ΔΕ 

για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανά-

γκης των εξεταζομένων. Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει 

να είναι παρών μισή τουλάχιστον ώρα πριν την έναρξη 

των εξετάσεων και να παραμένει σ’ όλη τη διάρκεια 

των εξετάσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού ια-

τρού δύναται να ορίζεται νοσηλευτής του δημοσίου. 

Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι 

από πέντε (5) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, με από-

φασή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αυξάνει 

τον αριθμό των μελών - εξεταστών ανάλογα με τον α-

ριθμό των υποψηφίων και τα μαθήματα, στα οποία 

προσέρχονται να εξεταστούν. 

                                                   

(4) Η εντός «»τρίτη περίοδος που ακολουθεί μετά το εδάφιο iii της 

παρ. 2α του άρθ. 3, αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την 

παρ. 3 της Φ.251/64858/Α5/04-06-2021 (ΦΕΚ 2429/Β/07-06-2021) 
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Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολό-

γηση σε κάθε μάθημα των υποψηφίων των ανωτέρω 

περιπτώσεων Α, Β και Γ (ii) του άρθρου 1 της παρούσης. 

Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται ο 

τρόπος εξέτασης του υποψηφίου και υπογράφεται 

από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 

Κατά την εξέταση παρευρίσκεται και ο τρίτος βαθμο-

λογητής για να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περί-

πτωση διαφοράς βαθμολογίας. 

Με απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε ορίζεται ο απαραίτη-

τος αριθμός επιτηρητών για τους υποψηφίους που ε-

ξετάζονται στα Βαθμολογικά ή στα Ειδικά Εξεταστικά 

Κέντρα. 

3. Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των ανωτέρω περιπτώσεων 

Α, Β και Γ (ii) του άρθρου 1 της παρούσης, για τα πανελλα-

δικώς εξεταζόμενα μαθήματα, εξετάζονται προφορικά 

στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρ-

κεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά, ενώπι-

ον Επιτροπής Εξέτασης που ορίζεται από τον Πρόεδρο 

του οικείου ΒΚ ή του ΕΕΚ. 

Ειδικότερα ο χρόνος προετοιμασίας δεν μπορεί να υπερ-

βαίνει τις τρεις (3) ώρες, και ο χρόνος αξιολόγησης – βαθ-

μολόγησης ξεκινά μετά την παρέλευση του τρίωρου χρό-

νου προετοιμασίας ή όταν κάποιος υποψήφιος (πριν την 

παρέλευση του τρίωρου) δηλώσει έτοιμος για αξιολόγη-

ση. Η επιτροπή έχει τη δυνατότητα, εφόσον από την πο-

ρεία αξιολόγησης – βαθμολόγησης του εξεταζομένου δι-

απιστώσει ότι είναι βάσιμο το αίτημά του για παράταση 

του χρόνου αξιολόγησης – βαθμολόγησης, να του παρέχει 

κάποια παράταση χρόνου η οποία δεν μπορεί να υπερ-

βαίνει τα τριάντα (30’) λεπτά. 

4. Όσοι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ υπάγονται στις ανωτέρω 

περιπτώσεις Γ (i) και Δ του άρθρου 1 της παρούσης, εξετά-

ζονται γραπτά στο ίδιο Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο εξε-

τάζονται και οι μαθητές του Λυκείου στο οποίο υπέβαλαν 

την αίτηση – δήλωση συμμετοχής τους στις πανελλαδικές 

εξετάσεις. Η εξέταση των υποψηφίων αυτών γίνεται σε 

ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους μπορεί να 

παραταθεί με απόφαση της Λυκειακής ή Εξεταστικής Επι-

τροπής αντίστοιχα. Ο χρόνος παράτασης της γραπτής ε-

ξέτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30’) λεπτά. 

Τα γραπτά τους συγκεντρώνονται μαζί με τα γραπτά των 

λοιπών υποψηφίων και διαβιβάζονται για βαθμολόγηση 

στο οικείο ΒΚ. 

Ανάμεσα στους οριζόμενους επιτηρητές πρέπει κάποιος 

να είναι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ87.01 (ΠΕ14) ή ΠΕ87.02 

(ΠΕ18.10), λόγω της αναπηρίας κάποιων υποψηφίων. 

«5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. αη της παρ. 3 του άρ-

θρου 11 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) η σύνταξη αξιολογικής 

έκθεσης για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης σχετικά με την παροχή περισσότερου χρό-

νου είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των ΚΕΔΑΣΥ. 

Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2022, η 

παράταση του χρόνου εξέτασης των υποψήφιων με ανα-

πηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του άρθρου 3 

του ν. 3699/2008 (Α’ 199) αποτελεί αρμοδιότητα των συλ-

λογικών οργάνων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 της πα-

ρούσας, του άρθρου 12 της υπό στοιχεία Φ.253/69990/Α5/ 

7-5-2019 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (Β’ 1736), της παρ. 8 του άρθρου 13 της 

υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/20-2-2007 απόφασης της Υ-

πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 272) και 

του άρθρου 13 της υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/29.11.2002 

απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 

1538)». (5) 

Άρθρο 4 

«Οι αιτήσεις και οι σχετικές αξιολογικές εκθέσεις, αποφά-

σεις, γνωματεύσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά που αναφέ-

ρονται στο άρθρο 1 υποβάλλονται στον Διευθυντή του οι-

κείου Λυκείου το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής της Αίτησης - Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελ-

λαδικές εξετάσεις κάθε έτους. Ειδικά για τις πανελλαδικές 

εξετάσεις του 2022 μπορούν να υποβληθούν έως 5 Μαΐου 

2022. 

Σε περίπτωση προσφυγής στην ΕΔΕΑ η σχετική αίτηση και η 

αξιολογική έκθεση υποβάλλεται στον Διευθυντή του οικείου 

Λυκείου το αργότερο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έ-

τους. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2022 μπορούν να 

υποβληθούν έως 5 Μαΐου 2022». (6) 

                                                   

(5) Η εντός «» παρ. 5 προστέθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 2 

της ΥΑ Φ.251/41927/Α5/12-04-2022 (ΦΕΚ 1785/Β/12-04-2022) 

(6) Οι εντός «» δύο πρώτες παρ. του άρθ. 4 αντικαταστάθηκαν ως 

άνω σύμφωνα με την παρ. 3 της ΥΑ Φ.251/41927/Α5/12-04-2022 

(ΦΕΚ 1785/Β/12-04-2022) 
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Οι αιτήσεις και οι σχετικές γνωματεύσεις που αναφέρονται 

στο άρθρο 1 υποβάλλονται στον Διευθυντή του οικείου Λυ-

κείου το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

της αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξε-

τάσεις κάθε έτους. 

Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021 μπορούν να 

υποβληθούν μέχρι τέλος Μαρτίου 2021. 

Σε περίπτωση προσφυγής στην ΔΕΔΑ η σχετική αίτηση και η 

γνωμάτευση υποβάλλεται στον Διευθυντή του οικείου Λυ-

κείου το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους. Ειδικά 

για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2021 μπορούν να υποβληθούν 

μέχρι τέλος Απριλίου 2021. 

Οι Διευθυντές των Λυκείων αφού ελέγξουν την ορθότητα 

των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, τα 

αποστέλλουν στην οικεία ΕΕΔΔΕ / Διεύθυνση ΔΕ κατά περί-

πτωση προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα των σχετικών 

γνωματεύσεων βάσει των ισχυουσών διατάξεων. 

Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2, οι αιτήσεις και οι σχετικές 

γνωματεύσεις υποβάλλονται στην ΕΕΔΔΕ έτσι όπως περι-

γράφεται στο συγκεκριμένο άρθρο. 

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσης τίθεται σε εφαρμογή 

για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2021 και εφεξής. 

Με την παρούσα καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμί-

ζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέματα που αφορούν εισαγω-

γή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως. 

Μαρούσι, 26 Φεβρουαρίου 2021 

Η Υπουργός 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 


