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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις Βουλευτών. 

 

 Σε απάντηση των με αριθμ. πρωτ. 5476/26-4-2018 και 5462/26-4-2018 

ερωτήσεων, που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Νικόλαο Νικολόπουλο και 

Βασίλειο Γιόγαικα, με θέμα σχετικά με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων με 

σοβαρές παθήσεις, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  

 

            Για την εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, στις Ανώτατες 

Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, 

του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%, με την αρ. 5330/25-10-2016 απόφαση του Κεντρικού 

Συμβουλίου Υγείας (Κε. Σ.Υ.), επικαιροποιήθηκαν οι παθήσεις και κατόπιν προέκυψε ο Νόμος 

4452/2017, άρθρο 13 (ΦΕΚ 17/Α΄/15-2-2017), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το σχολικό έτος 

2017-2018. Προηγούμενη επικαιροποίηση είχε γίνει το 2013 με το Νόμο 4186/2013 (ΦΕΚ 

193/Α΄/17-9-2013). Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι τον Ιούνιο του 2018 θα ολοκληρωθεί η 

νέα επικαιροποίηση των ανωτέρω παθήσεων από το Κε.Σ.Υ. 

 

            Οι περιπτώσεις υποψηφίων με κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, 

συμπαγείς όγκους), μετά παρέλευση 5ετίας από τον τελευταίο αρνητικό έλεγχο για παραμονή ή 

υποτροπή της νόσου, θεωρούνται ιαθείσες ως βασικές νόσοι αφού έχει μεσολαβήσει ικανό 

διάστημα για την αποκατάστασή τους. Υπενθυμίζεται ότι, η φιλοσοφία του νομοθέτη για την 

ευεργετική διάταξη στηρίζεται στην προβληματική, λόγω νόσου, άμεση προετοιμασία των 

υποψηφίων. 

            Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται προφανής η καλύτερη κατάσταση των ανωτέρω 

αναφερομένων υποψηφίων σε σχέση επί παραδείγματι με υποψήφιους οι οποίοι βίωσαν κάποιο 

σοβαρό τραυματικό γεγονός (όπως απώλεια γονέων, διαζύγιο γονέων, κ.ά.) ένα ή δύο έτη προ 

της εξεταστικής διαδικασίας ή ακόμα και άμεσα προεξεταστικά των Πανελλαδικών εξετάσεων 

και για τις περιπτώσεις των οποίων δεν υφίστανται αντίστοιχες ευεργετικές διατάξεις, ως 

προς την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  
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            Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να αποστείλει στοιχεία στην Βουλή των Ελλήνων είναι το 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο οποίο διαβιβάζεται το παρόν με 

συνημμένη την ερώτηση.                             
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