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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  
                                       Προς: κ. Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων 
                                                            κ. Ζέττα Μακρή, Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων 
                                                            κ. Άγγελο Συρίγο, Υφυπουργό Παιδείας &Θρησκευμάτων                        

                                  
                  

ΚΟΙΝ:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                        
  
Θέμα : «Ζητείται θεσμική παρέμβαση για να μην χαθεί το σπουδαστικό έτος 2020-2021 για τους 
υποψηφίους  με αναπηρία και  σοβαρές παθήσεις στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ»   
 
Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,  
Αξιότιμοι κ.κ. Υφυπουργοί,  
 
Ο Σύλλογος Διαβητικών Αθήνας , ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Συλλόγων  
ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), έχει ιδρυθεί το έτος 1997 , και από τότε έως και σήμερα 
συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις για την διεκδίκηση των αναφαίρετων δικαιωμάτων των ατόμων με Σ.Δ.,  
σε κάθε τομέα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας, μεταξύ των οποίων είναι  και ο σημαντικός 
τομέας της εκπαίδευσης.  
 
Με την παρούσα επιστολή, ο Σύλλογος Διαβητικών Αθήνας (ΣΥ.Δ.Α), μετά από την ενημέρωση που έλαβε 
από μέλη του   θα ήθελε με τη σειρά του να σας ενημερώσει για την πολύμηνη αναμονή, στην οποία 
βρίσκονται οι υποψήφιοι με αναπηρία και χρόνιεςπαθήσεις για τη εισαγωγή τους στο Τμήμα Εικαστικών 
Τεχνών της  Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 
(ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα,  δεδομένου ότι στο εν λόγω τμήμα οι υποψήφιοι 
καλούνται , λόγω του ιδιαιτέρου αντικειμένου σπουδών να προσέλθουν σε ειδικές εξετάσεις (μειωμένου 
εξεταστικού χρόνου και αριθμού ημερών) στο σχέδιο δια μέσω της φυσικής τους παρουσίας.  
 
 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,  μέσω ταχυμεταφορών ή με συστημένο φάκελο από 
τα ΕΛΤΑ.  
 
Οι υποψήφιοι ειδικών εξετάσεων για την εισαγωγή τους στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, οι οποίοι είχαν 
καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανέμεναν τις εξετάσεις του Νοεμβρίου 2020, προκειμένου 
να ενταχθούν και να παρακολουθήσουν το σπουδαστικό έτος 2020 -2021, όπως οι εισακτέοι άλλων σχολών 
άλλα και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΘΙΣΤΕ).   
Οι ειδικές εξετάσεις που είχαν προγραμματιστεί την 1η Δεκεμβρίου 2020 και αφορούσαν λίγο αριθμό 
υποψηφίων (περίπου 10 τον αριθμό, σύμφωνα με πληροφορίες μας από υποψηφίους χρόνια πάσχοντες) 
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ήταν προγραμματισμένες την 1η Δεκεμβρίου 2020.  Οι εξετάσεις τω υποψηφίων μέσω ειδικών διατάξεων 
θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ήταν ανεξάρτητες με τις κατατακτήριες εξετάσεις και  θα μπορούσαν να 
είχαν πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου 2020 με τις κατάλληλες  μεγάλες αποστάσεις ασφαλείας, όπως 
και τη χρήση όλων των μέσω υγιεινής (μάσκες αντισηπτικά κ.λπ).  
Οι εξετάσεις, όμως, έλαβαν δύο συνεχείς αναβολές μέσω ανακοίνωσης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
ανακοινώσεων της ΑΣΚΤ με τελευταία αναβολή αυτής της 7ης Δεκεμβρίου 2020, ενώ  μέχρι σήμερα οι 
υποψήφιοι αναμένουν νεότερη ανακοίνωση.  
 
Η πολύμηνη αναμονή ,  με δεδομένο ότι ήδη διανύουμε το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Φεβρουαρίου, 
έχει ως αποτέλεσμα 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.  
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί έστω και τώρα οριστική λύση για  τους υποψήφιους στο Τμήμα 
Εικαστικών Τεχνών μέσω  των ειδικών διατάξεων, οι οποίοι όπως προαναφέραμε  είναι εξαιρετικά λίγοι 
στον αριθμό και έχουν καταβάλλει κόπο και προσπάθειες για να προετομαστούν για τις εξετάσεις και 
την  εισαγωγή τους στο τμήμα εικαστικών της ΑΣΚΤ.  
  
Κυρία Υφυπουργέ,  
Για να  αποκατασταθεί αυτή η αδικία, και να μην χαθεί αυτό το διδακτικό έτος, με δεδομένο ότι το τρίτο 
κύμα πανδημία δεν γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέσει όπως και τα συνεχή μέτρα Lock Down, θα ήταν εύλογο 
και δίκαιο να προχωρήσετε σε νομοθετική ρύθμιση με την οποία : κατ’ εξαίρεση για το διδακτικό έτος 2020-
2021   οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις των ειδικών διατάξεων του Ν 3491/2009 όπως έχει τροποποιηθεί 
στο Τμήμα Εικαστικών της ΑΣΚΤ,    μπορούν να  εισαχθούν, χωρίς 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 στην 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 της Πρυτανεία της ΑΣΚΤ.  
 
Μέσω αυτής της θεσμικής παρέμβασης δύναται να αποκατασταθεί η αδικία που έχουν υποστεί οι 
υποψήφιοι που αγωνιούν για την τύχη των σπουδών τους,  και η οποία δεν έχει κανένα κόστος που 
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Σχολής και του Υπουργείου Παιδείας. Ας δοθεί εγκαίρως λύση για να 
μην παραβιαστεί ένα μέτρο θετικής διάκρισης για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις οι οποίοι 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη ένταξη τους στην κοινωνική ζωή της χώρας.  
 Σε αναμονή των ενεργειών σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.  
                                                                                 Με εκτίμηση                                       
              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                              
                  Συμέλα Παπαδοπούλου                                        Δημήτρης Παπαγεωργίου                                                          
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Πίνακας Αποδεκτών:   
 
-Γραφείο Υπουργού κ. Κεραμέως  
-Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας  
-Πρυτανεία ΑΣΚΤ - Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ( ΑΣΚΤ) κ. Νικόλαο Τρανό  
-Υπεύθυνη Μονάδας ΑκαδημαΪκής Υποστήριξης και Προσβασιμότητας της ΑΣΚΤ κ. Ουρανία Αναστασιάδου   
 -Πρόεδρο ΕΣΑμεΑ  
-Πρόεδρο ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ  

mailto:syned.hellas@gmail.com

