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Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας - HELLESCC 
 
Το 2006 μία μικρή ομάδα ασθενών ίδρυσε τον Σύλλογο Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη 
Κολίτιδα Αττικής προκειμένου να “σπάσει” την απομόνωση των πασχόντων, να δημιουργήσει ένα 
δίκτυο από, συμπάσχοντες και μη, εθελοντές που θα ήθελαν να προσφέρουν τη συμπαράστασή τους 
σε όποιον το χρειάζεται, να λειτουργήσει ως φορέας που θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για τα ΙΦΝΕ, 
να γνωστοποιήσει τα προβλήματα των ασθενών και να τους αντιπροσωπεύσει επίσημα. 
Στην πορεία έγινε επιτακτική η ανάγκη για τη μετατροπή του αρχικού συλλόγου από περιφερειακό σε 
πανελλήνιο. Έτσι, το 2015, μετά τις απαραίτητες καταστατικές αλλαγές, μετονομάστηκε και λειτουργεί 
πλέον ως Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας - HELLESCC, και έκτοτε 
αποτελεί και επίσημο μέλος της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συλλόγων Ατόμων με Νόσο του 
Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA). 
 
Facebook page: www.facebook.com/Hellescc/ 
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Προς: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων            Αθήνα, 10/05/2022 

1. Υπουργό κ. Νίκη Κεραμέως           Αρ. πρωτ.: 8 
E-mail: minister@minedu.gov.gr  

2. Υφυπουργός κ. Ζέττα Μακρή 
E-mail: depmin1@minedu.gov.gr  

3. Γενικός Γραμματεας κ. Κόπτσης 
E-mail: gengram.abe@minedu.gov.gr  

 
Θέμα: Άνιση μεταχείριση των μαθητών διαδικτυακού λυκείου που ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες κατά τις εξετάσεις. 
 
Αξιότιμη κ. Υπουργέ, 
 
Ο Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας έχει δεχτεί 
παράπονα από γονείς παιδιών της 2ης Λυκείου που παρακολούθησαν τα μαθήματα 
της τάξης τους μέσω του Διαδικτυακού Σχολείου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, 
σχετικά με την άνιση εξέτασή τους για την προβίβασή τους στην 3η Λυκείου σε θέματα 
που θα μπουν από τράπεζα θεμάτων επί ύλης που δεν έχουν διδαχθεί. 
 
Δεδομένου ότι: 
 πολλά παιδιά της 2ας Λυκείου που ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία, λόγω 

καθυστέρησης στην έναρξη των διαδικτυακών μαθημάτων, έλλειψης καθηγητών 
ή/και τεχνικών προβλημάτων δεν διδάχτηκαν την ίδια ύλη που διδάχτηκαν οι 
συμμαθητές τους που παρακολούθησαν δια ζώσης τα μαθήματα της τάξης τους, 

 με την απόφαση με αριθμ. 102474/Δ2/20-08-2021 (ΦΕΚ 4134/Β’/09-09-2021) 
ορίζεται ότι «οι μαθητές πρόκειται να εξεταστούν σε 4 θέματα εκ των οποίων τα 2 
ορίζονται από την Τράπεζα Θεμάτων και τα αλλά δυο από τους/τις διδάσκοντες/-
ουσες του μαθήματος» χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν ότι οι διδάσκοντες των 
μαθητών του Διαδικτυακού Σχολείου είναι διαφορετικοί και οι διδαχθείσα ύλη είναι 
διαφορετική, 

 η υγεία και η ποιότητα ζωής των παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας δεν πρέπει 
να διαταράσσεται από εξωγενείς παράγοντες άγχους, 

 
θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη για τον τρόπο της εξέτασης αυτών 
των παιδιών. 
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Ως εκ τούτου, και για λόγους ισότητας, καθώς οι μαθητές αυτοί δεν φέρουν καμία 
ευθύνη για τα προαναφερθέντα, σας καλούμε να επανεκτιμήσετε άμεσα των τρόπο 
εξέτασης των μαθητών της 2ης Λυκείου με σοβαρά προβλήματα υγείας που 
παρακολούθησαν τα μαθήματα της τάξης τους μέσω του Διαδικτυακού Σχολείου με 
ένα από τους κάτωθι εναλλακτικούς  τρόπους: 
 
1. Να δώσουν τις εξετάσεις τους ενδοσχολικά ή μέσω τηλεδιάσκεψης και μόνο στην 

ύλη που καλύφτηκε από το σχολείο τους με θέματα που έχουν οριστεί από τους 
διδάσκοντες καθηγητές τους. 

2. Να εξαιρεθούν από την εξεταστική διαδικασία και να προαχθούν με τον μέσο όρο 
τον δυο τετράμηνων όπως συνέβη τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 στο 
σύνολο τον μαθητών της δευτεροβάθμιας οι οποίοι συμμετείχαν στην online 
διεξαγωγή μαθημάτων. 

 
Ευελπιστούμε στην άμεση θετική σας ανταπόκριση στο παραπάνω αίτημα μας προς 

όφελος των ανήλικων ασθενών, διότι οποιαδήποτε άλλη επιλογή τους αδικεί 
κατάφορα. 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συνάντηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ 
Μπάμπη Ρωμαίο στο 693 263 7618. 
 

Με εκτίμηση, 
Για τον Σύλλογο Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας 

 
 
 
Κοιν.: Ένωση Ασθενών Ελλάδας, E-mail info@greekpatient.gr  


