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Στο πλαίσιο της γενικότερης αρµοδιότητάς του για την προστασία των
δικαιωµάτων του ανθρώπου καθώς και της ειδικής αρµοδιότητάς του ως
φορέας

προώθησης

της

αρχής

της

ίσης

µεταχείρισης,

ο

Συνήγορος

διαµεσολάβησε για την εγγραφή ατόµου που πάσχει από σοβαρή πάθηση στο
Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ειδικότερα η ενδιαφερόµενη εισήχθη
για το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 στο Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών,
µε την ειδική κατηγορία ατόµων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (άρθρο 35 του
ν. 3794/2009, όπως ισχύει). Ακολούθως αιτήθηκε τη µεταφορά της θέσης εισαγωγής
της στο αντίστοιχο τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, σύµφωνα µε τον ν. 4186/2013.
Ωστόσο, το τµήµα αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτηµα, µε την αιτιολογία ότι,
σύµφωνα µε την υπ’ αρ. Φ151/123835/Β6/2013 ΥΑ, αποκλείεται η εισαγωγή ατόµων
που πάσχουν από τη συγκεκριµένη κατηγορία πάθησης (κωδικός 03) στο Τµήµα
Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Επιπλέον, υπήρξε εύλογος κατ’ αρχήν,
προβληµατισµός εξαιτίας του γεγονότος ότι το τµήµα δεν διαθέτει την απαραίτητη
υποδοµή για την υποστήριξη φοιτητών µε τη συγκεκριµένη πάθηση.
Ωστόσο, ειδικά στην περίπτωση µεταφοράς θέσης εισαγωγής, δεν προβλέπεται
κανένας περιορισµός σχετικά µε τις αποκλειόµενες παθήσεις, ενώ παρέχεται η
διακριτική ευχέρεια στα τµήµατα να δέχονται φοιτητές, ακόµη και αν πάσχουν από
αποκλειόµενη πάθηση (ΥΑ Φ.151/105965/Β6/2011). Ταυτόχρονα επισηµάνθηκε ότι η
έλλειψη ενιαίας στάσης αντίστοιχων τµηµάτων απέναντι στην ίδια πάθηση είναι
προβληµατική πρακτική.
Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι η άρνηση ικανοποίησης του αιτήµατος της
ενδιαφερόµενης αντίκειται στο εθνικό και διεθνές θεσµικό πλαίσιο για την προστασία
των ατόµων µε αναπηρία (Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες
των Ηνωµένων Εθνών, Σύνταγµα 16, 4, ν. 3699/2008 κ.λπ.). Για τον λόγο αυτό
κάλεσε το Πανεπιστήµιο Αθηνών να λάβει ειδικά µέτρα για τις προσαρµογές που
χρειάζονται ώστε να καταστήσει ευχερή τη φοίτηση της ενδιαφερόµενης, βοηθώντας
την προσπάθειά της µε κάθε πρόσφορο µέσο. Τελικά το τµήµα έκανε δεκτό το αίτηµα
και ενέγραψε την ενδιαφερόµενη.
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