
 

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

 

Αθήνα: 7.7.2014  

                     Αρ.Πρωτ:2532

                        Προς: Β Ο Υ Λ Η  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν 

                                      ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

                                                           ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ 

                   ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΡΟΣ 2014 

ΚΟΙΝ: «Πίνακας Αποδεκτών»  

 

Θέμα: «Το σύστημα μετεγγραφών των φοιτητών δεν προστατεύει τις οικογένειες  που 

έχουν στη φροντίδα τους ένα τουλάχιστον μέλος με αναπηρία. Απαιτείται εδώ και τώρα 

η τροποποίησή της περ. γγ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014»  

 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,  
Αξιότιμες κυρίες/κύριοι Βουλευτές,  
 

Η Ε.Σ.ΑμεΑ έχει εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία της για τις ρυθμίσεις του 

συστήματος μετεγγραφών των φοιτητών, διότι από το έτος 2004 έως και σήμερα 

ουδεμία νομοθετική ρύθμιση δεν έχει λάβει υπόψη της τις πραγματικές ανάγκες των 

φοιτητών με αναπηρία και κυρίως των φοιτητών που στην οικογένειά τους υπάρχει  

ένα τουλάχιστον μέλος με αναπηρία.  

Το δίκαιο του αιτήματός μας και την αναγκαιότητα τροποποίησης της διάταξης του 

άρθρου 53 του ν. 4264/2014 αναγνώρισε και ο Υπουργός Παιδείας κ. Αν. Λοβέρδος. Με 

έκπληξή μας όμως διαπιστώνουμε ότι σε σχετική τροπολογία με αρ. 1549/82 

4.7.2014που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ρυθμίσεις του 

ποινικού και σωφρονιστικού κώδικα» δεν υπάρχει ουδεμία τροποποίηση – 

συμπλήρωση της περ. γγ του άρθρου 53 του ν. 4264/2014.  

Η περ. γγ του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 αποτελεί πιστή αντιγραφή ελλιπούς 

διάταξης που αναπαράγεται συνεχώς από το  2004 έως και σήμερα. Η διάταξη έχει ως 

εξής:  

«γ.γ.) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, 

που  υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή 



 

 

ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα 

οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%»  

Η διάταξη δεν προστατεύει σχεδόν το σύνολο των φοιτητών που οι οικογένειές τους 

έχουν στη φροντίδα τους ένα μέλος (γονέα, σύζυγο ή αδελφό) με αναπηρία. Ειδικότερα, 

τονίζουμε ότι ο νομοθέτης ποτέ δεν μερίμνησε για τους φοιτητές που στην οικογένειά 

τους υπάρχει άλλο παιδί με βαριά αναπηρία (σύνδρομο down, νοητική αναπηρία, 

αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση βαριές κινητικές και πολλαπλές αναπηρίες).  

Η περ. γγ έχει σοβαρές ελλείψεις αλλά και σοβαρά λάθη στην ορολογία που 

χρησιμοποιείται για την αναπηρία στη σύγχρονη εποχή. Η ορολογία αυτή δε 

συνάδει με την ορολογία που χρησιμοποιούν τα ΚΕΠΑ στις γνωματεύσεις 

αναπηρίας.  

Συνοπτικά αναφέρουμε τα παρακάτω σχετικά με τη διάταξη:  

 Προστατεύει φοιτητές που οι γονείς τους ανήκουν σε εξαιρετικά περιορισμένο 
αριθμό κατηγοριών αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, δημιουργώντας ανισότητες 
μεταξύ των μελών της ευπαθούς κοινωνικά ομάδας των ατόμων με αναπηρία.  

 Χρησιμοποιεί  ορολογίες που έρχονται σε αντίθεση με σύγχρονους και δόκιμους 
όρους, οι οποίοι έχουν υιοθετηθεί και από τον ισχύον Πίνακα Προσδιορισμού 
των ποσοστών αναπηρίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι κωφοί αναφέρονται 
ως κωφάλαλοι. Η   διάταξη εντάσσει τους νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση 
αγνοώντας ότι η χρόνια νεφροπάθεια τελικού σταδίου αφορά 
νεφροπαθείς που υπόκεινται εκτός της αιμοκάθαρσης και σε 
περιτοναϊκή κάθαρση και  σε μεταμόσχευση νεφρού. Δηλαδή δημιουργεί 
άνιση μεταχείριση μεταξύ της ίδιας κατηγορίας αναπηρίας αυτής των 
νεφροπαθών.  

 Δεν προστατεύει φοιτητές που οι γονείς τους πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 
όπως Θαλασσαιμία (ομόζυγος μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, 
μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία , καρκινοπαθείς, βαριές ψυχικές παθήσεις, 
μεταμοσχευθέντες συμπαγών οργάνων κ.λπ) αλλά προστατεύει τους φοιτητές 
που οι γονείς τους πάσχουν από τη νόσο Duchenne. Το γεγονός αυτό 
αποδεικνύει το φωτογραφικό χαρακτήρα μιας διάταξης που αναπαράγεται επί 
σειρά ετών.  

 Δεν προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για φοιτητές των οποίων οι 
οικογένειες έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές αναπηρίες και 
πολλαπλές αναπηρίες όπως νοητική υστέρηση, σύνδρομο down, αυτισμό, 
εγκεφαλική παράλυση βαριές κινητικές και πολλαπλές αναπηρίες, παρόλο που 
είναι γνωστό σε όλη την κοινωνία ότι αυτές οι οικογένειες επιβαρύνονται με 
δυσβάστακτα έξοδα για να καλύψουν τις ανάγκες της αναπηρίας του παιδιού 
τους. Αυτές τις οικογένειες ο νομοθέτης ουδέποτε δεν τις προστάτεψε με 
αποτέλεσμα οι φοιτητές που έχουν αδέλφια με αναπηρία να εγκαταλείπουν τις 
σπουδές τους.  

 

Βάσει των ανωτέρω προτείνεται η τροποποίηση της περ. γγ της παρ. 1 του 
άρθρου 53 του ν. 4264/2014  ως εξής:  
 
Άρθρο …………………………….. 
γγ) Φοιτητές που είναι οι ίδιοι άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση με ποσοστό 

αναπηρίας 50% ανεξαρτήτως εάν η αναπηρία εμφανίστηκε προ ή μετά το χρόνο 



 

 

εισαγωγής τους στη σχολή που εισήχθησαν, φοιτητές με γονείς, συζύγους που έχουν 

ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ανεξαρτήτου κατηγορίας αναπηρίας και 

φοιτητές που η οικογένειά τους έχει προστατευόμενο μέλος άτομο με νοητική 

αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση βαριές και πολλαπλές 

αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.  

Κύριε Πρόεδρε,  

Κυρίες Κύριοι Βουλευτές,  

 

Η Πολιτεία οφείλει να πράξει τα δέοντα για την ανακούφιση των ατόμων με αναπηρία 

και των οικογενειών τους, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ζουν σε ιδιαίτερες συνθήκες 

οικονομικής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.  

 

Με εκτίμηση 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                                                                         ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ  

Πίνακας Αποδεκτών  

-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά 
-Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Ευ. Βενιζέλο  
-κ. Αν. Λοβέρδο, Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων  
-κ. Μπαλασόπουλο, Γραφείο Νομικού Συμβούλου Υπουργού  
-κ. Κ. Κουκοδήμο, Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων  
-κ. Αλ. Δερμεντζόπουλο,  Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων                                         
-κ. Αθ. Κυριαζή, Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας 
-Φορείς Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ 


