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Αθήνα, 15/2/2021 

  Αρ. Πρωτ.: 64 
 

Προς: - Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως 
           - Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Ζέττα Μακρή 
           - Υφυπουργό Παιδείας &Θρησκευμάτων, κ. Άγγελο Συρίγο 
 
 
Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών 
 
 
 
Θέμα: Ανάγκη οριστικής επίλυσης του προβλήματος που έχει προκύψει με την εισαγωγή 

υποψηφίων με αναπηρία και σοβαρές παθήσεις στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ 
 
 
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αξιότιμοι κ.κ. Υφυπουργοί, 
 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη 
(ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), η οποία είναι μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΕΣΑμεΑ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (IDF), εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία 
των ανθρώπων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα μας, έχοντας κάτω από την 
ομπρέλα της, πανελλαδικά, 26 πρωτοβάθμια σωματεία/συλλόγους. 

  
Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, με περισσότερα από 23 χρόνια αδιάλειπτης και συνεχούς παρουσίας στη 

χώρα μας, έχει ως κύριους στόχους της αφενός την ενημέρωση, πρόληψη και εκπαίδευση των 
ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, αλλά και του γενικότερου πληθυσμού και αφετέρου την 
προστασία και διεκδίκηση των αυτονόητων και νόμιμων δικαιωμάτων των ατόμων με 
Σακχαρώδη Διαβήτη. 

 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, σε συνέχεια της επιστολής του 

Συλλόγου Διαβητικών Αθήνας (Αρ. Πρωτ.: 3/10.2.2021), για την ανάγκη άμεσης επίλυσης του 
ζητήματος που έχει προκύψει με τους υποψηφίους με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, μεταξύ 
των οποίων και ο Σακχαρώδης Διαβήτης, και την εισαγωγή τους στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της 
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του νόμου 
3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. 

 
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για τη εισαγωγή τους στο Τμήμα 

Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), βάσει του ως άνω άρθρου, 
καλούνται, λόγω του ιδιαίτερου αντικειμένου σπουδών να προσέλθουν σε ειδικές εξετάσεις 
(μειωμένου εξεταστικού χρόνου και αριθμού ημερών) στο σχέδιο δια μέσω της φυσικής τους 
παρουσίας.  
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Οι εξετάσεις για την εισαγωγή των υποψηφίων, όπως κάθε έτος, θα γίνονταν τέλη Νοεμβρίου 

του 2020, ενώ με ανακοίνωση που είχε αναρτηθεί από το καλοκαίρι, όλα τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής στις εξετάσεις έπρεπε να κατατεθούν από τις 8 έως 20 Νοεμβρίου, με ταχυμεταφορά 
ή με συστημένο φάκελο από τα ΕΛΤΑ. 

 
Οι ειδικές εξετάσεις που είχαν προγραμματιστεί την 1η Δεκεμβρίου 2020, δυστυχώς 

αναβλήθηκαν για την 7η Δεκεμβρίου 2020, οπότε και αναβλήθηκαν εκ νέου, χωρίς να υπάρχει 
μέχρι και σήμερα καμία ενημέρωση των υποψηφίων για το πότε αυτές τελικά θα 
πραγματοποιηθούν.  

 
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να κινδυνεύουν οι υποψήφιοι να χάσουν το διδακτικό 

έτος 2020-2021, ενώ οι πίνακες επιτυχόντων με σοβαρές παθήσεις των υπολοίπων σχολών έχουν 
αναρτηθεί από τέλος Οκτωβρίου και οι επιτυχόντες (μέσω συμπλήρωσης του μηχανογραφικού 
δελτίου) παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματά τους.  

 
Κυρία Υπουργέ, κ.κ. Υφυπουργοί, 
 
οι ανωτέρω υποψήφιοι έχουν καταβάλλει μεγάλο κόπο και επίμονες προσπάθειες για να 

προετοιμαστούν για τις εξετάσεις και την εισαγωγή τους στο τμήμα εικαστικών της ΑΣΚΤ και για 
τον λόγο αυτό κρίνουμε ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να βρεθεί οριστική λύση για τους 
συγκεκριμένους υποψήφιους μέσω της θέσπισης νομοθετικής διάταξης, λόγω των ιδιαίτερων 
συνθηκών που βιώνουμε εξαιτίας της πανδημίας, προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία που 
υπόκεινται οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι.  

 
Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ υποστηρίζει το αίτημα του Συλλόγου Διαβητικών Αθήνας και αιτείται την κατ’ 

εξαίρεση για το διδακτικό έτος 2020-2021 εισαγωγή των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις των 
ειδικών διατάξεων του νόμου 3491/2009, όπως έχει τροποποιηθεί, στο Τμήμα Εικαστικών της 
ΑΣΚΤ χωρίς αυτοί να προσέλθουν σε εξετάσεις με φυσική παρουσία, λόγω των συνθηκών που 
έχει δημιουργήσει η πανδημία, με την κατάθεση φακέλου των εργασιών τους σε σχέδια 
ασπρόμαυρα ή με χρώμα και με υλικά όπως αυτά ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο για την 
εισαγωγή τους στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ, καθώς και με διαδικτυακή συνέντευξη, 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που θα οριστούν από την Πρυτανεία της ΑΣΚΤ. 

 
Συνημμένα σας αποστέλλουμε την επιστολή του Συλλόγου Διαβητικών Αθήνας για το 

συγκεκριμένο θέμα. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 
Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. 
 
                         O Πρόεδρος                                                                     Η Γενική Γραμματέας                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                      
   

                   Χρήστος ∆αραµήλας                                                            Μαρία Τριανταφύλλου 
                           6941611221                            6943764168 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 

➢ Πρύτανης Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), κ. Νικόλαος Τρανός  
➢ Υπεύθυνη Μονάδας Ακαδημαϊκής Υποστήριξης και Προσβασιμότητας της ΑΣΚΤ, κ. 

Ουρανία Αναστασιάδου   
➢ Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ, κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης 
➢ Μέλη ΔΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 
➢ Φορείς – Μέλη ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 
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