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24. Η παρ. 1 του άρκρου 35 του ν. 3794/2009 (Α` 156) τροποποιείται ωσ εξισ: 

 «1. Οι υποψιφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατθγοριϊν ειςάγονται χωρίσ εξετάςεισ 

ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιςτθμιακισ και Τεχνολογικισ 

Κατεφκυνςθσ πλθν του Τμιματοσ Εικαςτικϊν Τεχνϊν τθσ Α.Σ.Κ.Τ. Ακινασ, του Τμιματοσ 

Πλαςτικϊν Τεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν του Πανεπιςτθμίου 

Ιωαννίνων και των Τμθμάτων Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν των Πανεπιςτθμίων 

Θεςςαλονίκθσ και Δυτικισ Μακεδονίασ κακ` υπζρβαςθ του αρικμοφ ειςακτζων ςε ποςοςτό 

5%, εφόςον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυςθσ από Λφκειο ι αντίςτοιχο Σχολείο τθσ θμεδαπισ 

ι αλλοδαπισ: τυφλοί, με μειωμζνθ οπτικι οξφτθτα (με ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον 

80%), κωφοί, κωφάλαλοι, πάςχοντεσ από μεςογειακι, δρεπανοκυτταρικι ι 

μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία, πάςχοντεσ από ςυγγενι υδροκεφαλία με μόνιμθ τεχνθτι 

παροχζτευςθ του εγκεφαλονωτιαίου υγροφ (shunt), ςυνοδευόμενθ και από άλλεσ 

διαμαρτίεσ, όπωσ αραχνοειδισ κφςτθ με φαινόμενα επιλθπτικισ κρίςθσ, πάςχοντεσ από 

μυϊκι δυςτροφία Duchenne, από βαριά αγγειακι δυςπλαςία του εγκεφαλικοφ ςτελζχουσ, 

από κακοικεισ νεοπλαςίεσ (λευχαιμίεσ, λεμφϊματα, ςυμπαγείσ όγκουσ), από το ςφνδρομο 

του Bund Chiari, από τθ νόςο του Fabry, από βαριά ινοκυςτικι νόςο (παγκρζατοσ, 

πνευμόνων), από ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ, από βαριά μυαςκενεια κεραπευτικϊσ 

αντιμετωπιηόμενθ με φαρμακευτικι αγωγι, νεφροπακείσ που υποβάλλονται ςε 

αιμοκάκαρςθ ι περιτοναϊκι κάκαρςθ, πάςχοντεσ από ςυγγενικι αιμορραγικι διάκεςθ - 

αιμορροφιλίεσ και υποβαλλόμενοι ςε κεραπεία με παράγοντεσ πιξεωσ, υποβλθκζντεσ ςε 

μεταμόςχευςθ μυελοφ των οςτϊν ι μεταμόςχευςθ κερατοειδοφσ χιτϊνοσ, καρδιάσ, ιπατοσ, 

πνευμόνων, νεφροφ, παγκρζατοσ, λεπτοφ εντζρου, πάςχοντεσ από ινςουλινοεξαρτϊμενο 

νεανικό διαβιτθ τφπου 1, πάςχοντεσ από ςφνδρομο Evans, πολυμεταγγιηόμενοι πάςχοντεσ 

από μεςογειακι αναιμία, με κινθτικά προβλιματα οφειλόμενα ςε αναπθρία τουλάχιςτον 

67%, πάςχοντεσ από φαινυλκετονουρία, από ςυγγενι κρομβοφιλία και υποβάλλονται ςε 

κεραπεία αντιπθκτικισ αγωγισ δια βίου, από αρρυκμογόνο δυςπλαςία δεξιάσ κοιλίασ με 

εμφυτευμζνο απινιδωτι, κακϊσ και από τθ νόςο Gaucher, πάςχοντεσ από ςυμπλοκζσ 

ςυγγενείσ καρδιοπάκειεσ χειρουργθκείςεσ ι μθ με πνευμονικι υπζρταςθ άνω των 50mm 

Hg, από μονιρθ κοιλία, από κοινό αρτθριακό κορμό, από πακιςεισ του μυοκαρδίου 

οποιαςδιποτε φφςθσ που προκαλοφν μόνιμθ διαταραχι τθσ λειτουργίασ τθσ καρδιάσ 

(κλάςμα εξϊκθςθσ < 35%), τεκμθριωμζνο από εξειδικευμζνεσ νοςοκομειακζσ μονάδεσ 

θχωκαρδιολογίασ και επιβεβαιωμζνο ςε μαγνθτικι τομογραφία καρδιάσ, από 

υπερτροφικοφ τφπου μυοκαρδιοπάκεια, από πρωτοπακι πνευμονικι υπζρταςθ, από 

ςοβαρι πνευμονικι ίνωςθ οποιαςδιποτε αιτιολογίασ, από το ςφνδρομο Brugada, από 

ιδιοπακι κοιλιακι ταχυκαρδία με τοποκζτθςθ απινιδωτι, πάςχοντεσ από γλυκογονιάςεισ, 

από κίρρωςθ ιπατοσ, από πυλαία υπζρταςθ λόγω υποπλαςίασ πυλαίασ φλζβασ, πάςχοντεσ 

από τθ νόςο του Crohn, πάςχοντεσ από ελκϊδθ κολίτιδα που λαμβάνουν 

ανοςοκαταςταλτικι αγωγι ι ζχουν λάβει ανοςοκαταςταλτικι αγωγι ςτο παρελκόν και 

ςυνεχίηουν με διαφορετικι φαρμακευτικι αγωγι, «,κακϊσ και αςκενείσ με ελκϊδθ 



κολίτιδα που ζχουν υποβλθκεί ςε ολικι πρωκτοκολεκτομι και μόνιμθ ειλεοςτομία ι 

υφολικι κολεκτομι με ειλεοπρωκτικι αναςτόμωςθ απευκείασ ι με δθμιουργία ειλεεικισ 

νεολθκφκου, πάςχοντεσ από κρομβοπενία, από το ςφνδρομο Klippel Feil,» πάςχοντεσ από 

τθ νόςο Wilson, από το ςφνδρομο πολλαπλισ νευρινωμάτωςθσ (Recklinchausen), από 

πολλαπλοφν μυζλωμα, από ςαρκοείδωςθ υπό μείηονα ανοςοκαταςταλτικι κεραπεία λόγω 

προςβολισ πνεφμονοσ ι / και ΚΝΣ, από ςυςτθματικι ςκλθροδερμία με διάχυτθ δερματικι 

προςβολι, από ςυςτθματικό ερυκθματϊδθ λφκο υπό μείηονα ανοςοκαταςταλτικι 

κεραπεία λόγω προςβολισ νεφρϊν ι / και ΚΝΣ ι / και ορογόνων υμζνων ι / και αίματοσ, 

από αυτοάνοςθ θπατίτιδα, από νεανικι ιδιοπακι αρκρίτιδα με ςυνεχι ενεργότθτα μετά 

τθν θλικία των 14 ετϊν παρά τθ βιολογικι κεραπεία, υποβλθκζντεσ ςε λαρυγγεκτομι ολικι, 

από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου, από ςφνδρομο επίκτθτθσ ανοςολογικισ 

ανεπάρκειασ (AIDS) υπό αντιρετροϊκι κεραπεία, από νυκτερινι παροξυςμικθ 

αιμοςφαιρινουρια με ανάγκθ τακτικϊν μεταγγίςεων ςε χρόνια βάςθ, από ιδιοπακι 

κρομβοπενικι πορφφρα υπό μείηονα ανοςοκαταςταλτικι κεραπεία, από αυτοάνοςθ 

αιμολυτικι αναιμία υπό μείηονα ανοςοκαταςταλτικι κεραπεία, κακώσ και οι πάςχοντεσ 

από διάφορα ςπάνια ςυγγενι, κλθρονομικά ι επίκτθτα ςφνδρομα - νοςιματα όταν 

εκφράηονται με ςοβαρζσ κλινικζσ εκδθλώςεισ που προςδίδουν αναπθρία τουλάχιςτον 

80% εξεταηόμενοι κατά περίπτωςθ. 

 

*** Η μέζα ζε « » θπάζη ηηρ παπαγπάθος 24 πποζηέθηκε ωρ άνω με ηο άπθπο έκηο παπ.2 

      ηος ν. 4218/2013,ΦΕΚ Α 268/10.12.2013, με έναπξη ιζσύορ από 9/8/2013 ζύμθωνα 
με ηο έβδομο άπθπο ηος αςηού νόμος. 
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