
 

 

Θέμα: Αποστολή Στοιχείων για εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες για τις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2021 

Σχετ: 1. Η αριθ. Φ.251/ 27921/Α5 /9-03-2021 Υ.Α. με θέμα: «Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή 
εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του 
Ν. 3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση». 
2. Η αριθ Φ.251/22806/Α5/08-03-2021 Υ.Α ( ΦΕΚ  897/2021 ) Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών που 
πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή 
στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

Αξιότιμε/ Αξιότιμη Κύριε Διευθυντά, Κυρία Διευθύντρια 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων των υποψηφίων 

Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021, παρακαλούμε για τα παρακάτω: 

1 Σας αποστέλλουμε  ένα συνημμένο φύλλο Excel, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί  και να  σταλεί, 

μόνο ηλεκτρονικά στο εμπιστευτικό email του Δ/ντη της Δ.Ε., ( dieythdde@sch.gr ), έως την 

Κυριακή 11-04-2021, με τα στοιχεία των δικαιολογητικών – γνωματεύσεων των υποψηφίων που 

θα εξεταστούν προφορικά,  αφού ελεγχθούν οι σχετικές γνωματεύσεις για τη νομιμότητα, 

λαμβάνοντας  υπόψη  την  αριθ. Φ.251/ 27921/Α5/9-03-2021 Υ.Α. με θέμα: Υποβολή 

δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν. 3699/2008, στις 

πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

2 Αν κάποιο σχολείο δεν έχει υποψηφίους για προφορική εξέταση, να μας προωθήσει το αρχείο  

excel κενό, με τη σημείωση: ΚΑΝΕΝΑΣ. 

3. Στην ίδια προθεσμία (11-04-2021) να αποσταλούν (με διαβιβαστικό και ψηφιακή 

υπογραφή) στο εμπιστευτικό email του Δ/ντη της Δ.Ε., ( dieythdde@sch.gr ),  τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να προωθηθούν για έλεγχο στους φορείς 
που τα έχουν εκδώσει, καθώς και η αίτηση  του/της υποψηφίου/ας, με την οποία 
δηλώνει την επιθυμία του/της να εξεταστεί προφορικά. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 Οι Διευθυντές των Λυκείων πρέπει να  ενημερώσουν όλους τους μαθητές/τριες της τελευταίας 

τάξης, (αποστέλλοντας την ανωτέρω  σχετική εγκύκλιο με email)  ή με οποιοδήποτε άλλο 

πρόσφορο τρόπο. 

 

  
 
ΠΑΤΡΑ: 22.03.2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 Αριθμ. Πρωτ.:  

TMHMA Α΄ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ    

Διεύθυνση: Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου, 262 23 Πάτρα 
Πληροφορίες: Γραμματεία  
Τηλέφωνο: 2610-465816, 803, 898 
Φαξ:   2610-465860 
Email:  mail@dide.ach.sch.gr 

   

  
 ΠΡΟΣ: 

  

ΓΕΛ ΑΧΑΪΑΣ ( ΔΗΜΟΣΙΑ & 
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ) 

 3334 
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 Ο αρχικός έλεγχος των δικαιολογητικών διεξάγεται σε επίπεδο Λυκείου και μόνο, στοιχείο το 

οποίο καλό είναι να διευκρινίζεται στους υποψηφίους ή και στους γονείς τους/κηδεμόνες, 

προκειμένου,  σ΄ αυτή τη φάση της διαδικασίας, να  μην  απευθύνονται στη  Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, γεγονός που δημιουργεί δυσλειτουργία, λόγω των 

δεδομένων υγειονομικών συνθηκών  και επιπροσθέτως  μη σωστή διαχείριση του χρόνου στην 

υπηρεσία μας, για ζήτημα με το οποίο θα ασχοληθεί  αργότερα, μέσω αυστηρά καθορισμένου 

νομικού πλαισίου ( Αριθμ. Φ.251/22806/Α5/08-03-2021 Υ. Α (  ΦΕΚ 897/2021-AΡΘΡΟ 4 ) 

 Σας εφιστούμε  την προσοχή σας στην προσεκτική μελέτη της  αριθμ.  Φ.251/ 27921/Α5 /9-03-
2021 Υ.Α και ιδιαιτέρως στο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΜΑ Ή ΑΛΛΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ. 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. 

 
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 
 
 
 

ΑΝΔΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ 
 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 

   

 Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ  
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