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Διαδικασία διευκόλυνσης σε φοιτητές/τριες με Ειδικές 
Μαθησιακές Δυσκολίες  και Αναπηρίες 
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1. Σκοπός 

    

Σκοπός της διαδικασίας είναι η επίλυση/διευκόλυνση θεμάτων που παρουσιάζουν 
οι φοιτητές/τριες με διαγνωσμένες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  όπως δυσλεξία, 
δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εφόσον το επιθυμούν, 
καθώς και των φοιτητών/τριών με αναπηρίες.  
 

2. Συνεργαζόμενες Υπηρεσίες 

   

1. Γραμματεία Τμήματος 
2. Συνέλευση Τμήματος 
3. Πρόεδρος Τμήματος 
4. Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων  
5. Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
 

3. Νομοθεσία 

 

1. Π.Δ. 57/1990 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/7-3-1990) «Εισαγωγή στο πρώτο έτος 
σπουδών των σχολών ή τμημάτων της παραγρ. 1 του άρθρου  1 του Ν. 
1351/1983 με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, διενέργεια γενικών 
εξετάσεων, ορισμός βασικών μαθημάτων», άρθρο 17 παρ. 2 «Φυσικώς 
αδύνατοι υποψήφιοι» 

2. Νόμος 3699/2008 (ΦΕΚ τ.Α΄199/2-10-2008) «Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 

3. Π.Δ. 12/2009 (ΦΕΚ τ.Α’ 22/13-02-2009) «Τροποποίηση του π.δ. 60/2006 
«Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 65 Α΄)» 

4. Νόμος 4186/2013 (άρθρο 28-Θέματα Ειδικής Αγωγής, παρ. 17) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 

5. Νόμος 958/1979 (ΦΕΚ 191/τ. Α’/ 23-8-1979) «Περί αντικαταστάσεως των 
άρθρων 1, 2 και 5 του Ν. 1904/1951 «περί προστασίας και 
αποκαταστάσεως των τυφλών» » 

 

4. Σχετικά έγγραφα / Δεδομένα 

1. Ηλεκτρονική υποβολή ερωτήματος 
2. Διαβιβαστικό Έγγραφο από το Τμήμα με την καταγραφή του 

προβλήματος/ερωτήματος 
3. Διαβιβαστικό Έγγραφο του Τμήματος Ακαδημαϊκών Θεμάτων 
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5. Περιγραφή  

 
1. Η Γραμματεία του κάθε Τμήματος του Ιδρύματος υποβάλλει στο Τμήμα 

Ακαδημαϊκών Θεμάτων το ερώτημα σχετικά με την καταγραφή του 
προβλήματος. 

2. Το έγγραφο πρωτοκολλείται από το κεντρικό πρωτόκολλο, χαρακτηρίζεται 
από το Διευθυντή Διοικητικού και αποστέλλεται στο Τμήμα Ακαδημαϊκών 
Θεμάτων για ενέργεια. 

3. Το Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων συντάσσει έγγραφο και βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας παραθέτει/καταγράφει τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος στο Τμήμα 
φοίτησής του για την προφορική του εξέταση και τη διαδικασία που πρέπει 
να ακολουθήσει το Τμήμα. 

• Αίτηση φοιτητή/τριας 

• Πιστοποιητικό/Έκθεση Αξιολόγησης-Γνωμάτευση από τα  Κέντρα 
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) πρώην 
ΚΕΔΔΥ ή πρώην ΚΔΑΥ (ΦΕΚ τ. Β’ 5314/13-12-2018) ή από τα Κοινοτικά 
Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και τα 
Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων. 

• Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕΠΑ (Κέντρο 
Πιστοποίησης Αναπηρίας) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για άτομα με αναπηρίες τα οποία:  

i) είναι τυφλοί ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όραση 
τουλάχιστον 67%, αμβλύωπες ή έχουν ποσοστό αναπηρίας 
στην όραση τουλάχιστον 67%, 
ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή 
προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα και  
iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων.  

4. Το Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων διαβιβάζει το εν λόγω έγγραφο, 
υπογεγραμμένο από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, στη Γραμματεία του 
Τμήματος. 
 

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

 
 

7. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ  

 
Αίτηση 


