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Βασικές Απαιτήσεις ΦμεΑ

Οι Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) χρειάζονται πρόσβαση:

– στη διαπροσωπική επικοινωνία με τα μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας,

– στο δομημένο χώρο του Πανεπιστημίου,

– στο έντυπο ή ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό,

– στον πίνακα και τις ανακοινώσεις στις αίθουσες 
διδασκαλίας,

– στις εξετάσεις,

– στις πληροφορίες και το περιεχόμενο του Ιστού



Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών προς ΦμεΑ στο ΕΚΠΑ

Σκοπός: να ικανοποιήσει τις βασικές απαιτήσεις ΦμεΑ

Βασίζεται στις αρχές:

• Καθολική Σχεδίαση / Σχεδίαση για Όλους
Inclusive Education

• Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση
Universal Design for Learning (UDL)

• Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται σε προσωποποιημένο 
επίπεδο μετά από συμφωνία με τον φοιτητή



Υπηρεσίες της Μονάδας Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία του ΕΚΠΑ



• Έχουν άμεσο αντίκτυπο σε μια 
σειρά δραστηριοτήτων των ΦμεΑ:

– συμμετοχή στην εκπαιδευτική 
διαδικασία,

– διαπροσωπική επικοινωνία,

– μεταφορά από/προς χώρο
κατοικίας

– ……

ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Υπηρεσίες Πρόσβασης που Στοχεύουν 
Απευθείας στο Φοιτητή (1/11)



ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Υπηρεσίες Πρόσβασης που Στοχεύουν
Απευθείας στο Φοιτητή (2/11)

ΥΚΠ: Υπηρεσία Καταγραφής Περιορισμών Φοιτητών
• στοχεύει στη συστηματική και 
λεπτομερή προσωποποιημένη 
καταγραφή των αναγκών κάθε ΦμεΑ
και των βασικών εμποδίων που
μπορεί να έχει κατά τη διάρκεια των
σπουδών του
• είναι δυναμική: διαθέσιμη για όλη την περίοδο σπουδών
ενός ΦμεΑ και μπορεί να ενημερωθεί όταν οι ανάγκες του 
αλλάξουν
• συνδεδεμένη ηλεκτρονικά με τα δεδομένα του ΦμεΑ στη
Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος



ΥΑΙ: Υπηρεσία Αξιολόγησης Ικανοτήτων

• Αξιολογήσεις για τον προσδιορισμό των βασικών εμποδίων στις
σπουδές ΦμεΑ, όπως:

• το διάβασμα έντυπων συγγραμμάτων,

• η πρόσβαση στις βιβλιοθήκες,

• η πλοήγηση στην πανεπιστημιούπολη,

• η συμμετοχή στις εξετάσεις,

• ……..
• Στόχος: να εντοπίσει για κάθε ΦμεΑ λεπτομέρειες για τις 

προσωποποιημένες υπηρεσίες υποστήριξης και τις Υποστηρικτικές 
Τεχνολογίες που χρειάζεται

ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Υπηρεσίες Πρόσβασης που Στοχεύουν 
Απευθείας στο Φοιτητή (3/11)



ΥΠΥΤ: Υπηρεσία Προσωπικών Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (ΥΤ)

• Προσφέρει την υποδομή και τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για
τον έλεγχο και την αξιολόγηση μιας ευρείας ποικιλίας Υποστηρικτικών
Τεχνολογιών

• Παρέχει άμεση εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη και
συμβουλευτικές υπηρεσίες για ΥΤ

ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Υπηρεσίες Πρόσβασης που Στοχεύουν 
Απευθείας στο Φοιτητή (4/11)



ΥΠΥΤ: Υπηρεσία Προσωπικών Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (ΥΤ)



Δωρεάν Λογισμικό ΥΤ http://access.uoa.gr/ATHENA/

http://access.uoa.gr/ATHENA/


Δωρεάν Λογισμικό ΥΤ http://access.uoa.gr/mATHENA/

http://access.uoa.gr/mATHENA/


ΥΜ: Υπηρεσία Μεταφοράς
Οργανώνει την καθημερινή μεταφορά προς & από το Πανεπιστήμιο όσων 
χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο ή των ΦμεΑ με σοβαρές
δυσκολίες μετακίνησης

ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Υπηρεσίες Πρόσβασης που Στοχεύουν
Απευθείας στο Φοιτητή (5/11)



ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Υπηρεσίες Πρόσβασης που Στοχεύουν 
Απευθείας στο Φοιτητή (6/11)

ΥΠΕΥ: Υπηρεσία Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού 

Στόχος: η μετατροπή ακαδημαϊκών συγγραμμάτων σε
προσβάσιμη μορφή για όλους τους φοιτητές με
εντυποαναπηρία

Ομάδες χρηστών:
• Φοιτητές με εντυποαναπηρία
• Διαχειριστές Μονάδας Προσβασιμότητας
• Εθελοντές φοιτητές
• Εκδότες συγγραμμάτων



ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Υπηρεσίες Πρόσβασης που Στοχεύουν 
Απευθείας στο Φοιτητή (7/11)

ΥΠΕΥ: Υπηρεσία Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού
Το σύστημα ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ διασυνδέεται με:
• My-Studies: Ηλεκτρονικό Σύστημα Γραμματειών Σχολών/Τμημάτων

• ΕΥΔΟΞΟΣ: Εθνικό σύστημα Διαχείρισης Συγγραμμάτων

• ΠΕΡΓΑΜΟΣ: Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ



ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Υπηρεσίες Πρόσβασης που Στοχεύουν 
Απευθείας στο Φοιτητή (8/11)

ΥΠΕΥ: Υπηρεσία Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού
Μορφότυποι προσβάσιμων ακαδημαϊκών συγγραμμάτων τους οποίους 
υποστηρίζει το σύστημα ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ:

• προσβάσιμο εμπλουτισμένο κείμενο (rich text format - RTF)
• προσβάσιμο επισημειωμένο κείμενο (accessible markup - XML)
• ακουστικό βιβλίο DAISY (Digital Accessible Information SYstem)
• ακουστικό βιβλίο ηχητικής απόδοσης με συνθετική φωνή (audio - MP3)
• ψηφιακή μορφή έτοιμου προς εκτύπωση κειμένου Braille (Braille-ready)
• μορφοποιημένο κείμενο για εκτύπωση σε μεγεθυμένη μορφή (large-

print-ready)
• ψηφιακή μορφή ανάγλυφων σχημάτων (.jpg)
• μουσικά αρχεία (.midi)
• φόρμα φορητού εγγράφου (.pdf)
• μαθηματικά αρχεία LaTeX (.tex)



ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Υπηρεσίες Πρόσβασης που Στοχεύουν 
Απευθείας στο Φοιτητή (9/11)

ΥΨΣ: Υπηρεσία Ψυχολογικής Συμβουλευτικής

• Παρέχει ατομική και ομαδική ψυχολογική
υποστήριξη στους ΦμεΑ

• Οι ΦμεΑ μπορούν να ζητήσουν συμβουλές σχετικά 
με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προβλήματα:
– διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις (δυσκολίες στις

σχέσεις με την οικογένεια, το άλλο φύλο και τους φίλους),

– ακαδημαϊκές δυσκολίες και στρες μέσα από τη μελέτη και στις
περιόδους εξετάσεων,

– χαμηλή αυτοεκτίμηση,

– άγχος και φοβίες,

– διαταραχές στη διάθεση και τη διατροφή κ.ά.



ΥΔ: Υπηρεσία Διαμεταγωγής / Τηλεδιερμηνείας
στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

• απευθύνεται σε φοιτητές:
– με ολική ή μερική απώλεια ακοής,
– με δυσαρθρία και σοβαρές διαταραχές του λόγου και
– που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο για τη 

διαπροσωπική τους επικοινωνία.

• παρέχει άμεση απομακρυσμένη διαπροσωπική 
επικοινωνία με τους συμφοιτητές, τους καθηγητές και το 
διοικητικό προσωπικό του ΕΚΠΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Υπηρεσίες Πρόσβασης που Στοχεύουν 
Απευθείας στο Φοιτητή (10/11)



Διερμηνέας ΕΝΓ

Video-τηλεφωνία

Υπηρεσία Διαμεταγωγής / Τηλεδιερμηνείας Πανεπιστημίου
Αθηνών

Εξ αποστάσεως τηλεπικοινωνία φοιτητή με κώφωση



ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Υπηρεσίες Πρόσβασης που
Στοχεύουν Απευθείας στο Φοιτητή (11/11)

ΥΕθ: Υπηρεσία Εθελοντισμού
• Κάθε ΦμεΑ που χρειάζεται υποστήριξη σε καθημερινή βάση, μπορεί 

να υποβάλει αίτηση για υποστήριξη από εθελοντές συμφοιτητές του
• Η ΥΕ συντονίζει τους εθελοντές για να βοηθούν και να διευκολύνουν 

ΦμεΑ σε διάφορες δραστηριότητες, όπως:
– μεταφορά / κινητικότητα,

– παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού,

– σημειώσεις στην τάξη

– εκμάθηση υπολογιστή

– βοηθός γραφής στις εξετάσεις

– ………

• Ως το 2018 είχαν εκπαιδευτεί
550 εθελοντές



• Σχετίζονται με προσαρμογές που 
γίνονται στο ακαδημαϊκό περιβάλλον 
και απαιτούνται για τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας

• Έχουν άμεσο αντίκτυπο στη 
συμμετοχή των φοιτητών στην 
ακαδημαϊκή διαδικασία, δεδομένου 
ότι ασχολούνται με:
– τη φυσική πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του

Πανεπιστημίου,

– την εκπαίδευση των εθελοντών και του 
πανεπιστημιακού προσωπικού,

– την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών

– την παροχή προσβάσιμων βιβλιοθηκών και 
εργαστηρίων

ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Υπηρεσίες Πρόσβασης που Εφαρμόζονται
στο Περιβάλλον του Φοιτητή (1/7)



ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Υπηρεσίες Πρόσβασης που Εφαρμόζονται
στο Περιβάλλον του Φοιτητή (2/7)

ΥΠΔΧ: Υπηρεσία Προσβασιμότητας Δομημένου Χώρου 

Σε συνεργασία με την ΤΥΠΑ:

• αξιολογεί τη φυσική προσβασιμότητα του δομημένου
περιβάλλοντος στο χώρο του Πανεπιστημίου

• επιθεωρεί τα κτίρια και το δομημένο εξωτερικό 
περιβάλλον αναφορικά με τη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία περί προσβασιμότητας

• παρακολουθεί την κατασκευή νέων κτιρίων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο φυσικής προσβασιμότητας σε
φοιτητές, εργαζόμενους και επισκέπτες



ΥΠΒ&Ε: Υπηρεσία Προσβάσιμων Βιβλιοθηκών και Εργαστηρίων
• Παρέχει τις προδιαγραφές, την εγκατάσταση και την τεχνική 

υποστήριξη των δημόσιων σταθμών εργασίας στις 
πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες και στα εργαστήρια με υλικό και το 
λογισμικό ΥΤ για τους φοιτητές με αναπηρία.

• Τα εναλλακτικά συστήματα πρόσβασης σε υπολογιστή 
περιλαμβάνουν:
– αναγνώριση φωνής
– συνθέτες φωνής
– αναγνώστες οθόνης
– μεγεθυντές οθόνης
– οθόνες Braille
– σαρωτές και μηχανές ανάγνωσης
– συστήματα μεγέθυνσης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
– ποικιλία από διακόπτες, βάσεις στήριξης, πληκτρολόγια κ.ά.

ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Υπηρεσίες Πρόσβασης που Εφαρμόζονται
στο Περιβάλλον του Φοιτητή (3/7)



ΥΚΟ: Υπηρεσία Κατευθυντήριων Οδηγιών

• Παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και τυποποίηση των 
διαδικασιών και των υπηρεσιών που εφαρμόζονται για τους 
ΦμεΑ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους

• Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την ανάπτυξη:
– κατευθυντήριων οδηγιών για τις «διευκολύνσεις» στις εξετάσεις

– κατευθυντήριες γραμμές για την παραγωγή προσβάσιμου 
εκπαιδευτικού περιεχομένου

– πρότυπα για τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες της Μονάδας 
Προσβασιμότητας

ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Υπηρεσίες Πρόσβασης που Εφαρμόζονται
στο Περιβάλλον του Φοιτητή (4/7)



ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Υπηρεσίες Πρόσβασης που Εφαρμόζονται
στο Περιβάλλον του Φοιτητή (5/7)

ΥΚΟ: Υπηρεσία Κατευθυντήριων Οδηγιών

https://access.uoa.gr/services/exams/



ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Υπηρεσίες Πρόσβασης που Εφαρμόζονται
στο Περιβάλλον του Φοιτητή (6/7)

ΥΚΟ: Υπηρεσία Κατευθυντήριων Οδηγιών

http://access.uoa.gr/DAG/

http://access.uoa.gr/DAG/


στο Περιβάλλον του Φοιτητή (7/7)
ΥΕΠ&Ε: Υπηρεσία Εκπαίδευσης Προσωπικού και

Εθελοντών
• παρέχει εξειδικευμένη κατάρτιση υποστήριξης ΦμεΑ

• απευθύνεται στο ακαδημαϊκό προσωπικό:
– καθηγητές, λοιπό διδακτικό προσωπικό
– υπαλλήλους (Σχολών/Τμημάτων, βιβλιοθηκών, κλπ)
– εθελοντές φοιτητές

ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Υπηρεσίες Πρόσβασης που Εφαρμόζονται



ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Υπηρεσίες Προώθησης της Προσβασιμότητας 
(1/7)

• Υπηρεσίες που διαδίδουν καλές 
πρακτικές ώστε να φθάσουν σε 
περισσότερους ανθρώπους
στην ακαδημαϊκή κοινότητα

• μέσα από μια σειρά
δραστηριοτήτων όπως:
– αξιολογήσεις προσβασιμότητας 

ιστοθέσεων

– συναντήσεις και εκδηλώσεις

– διάδοση τεχνογνωσίας

– ερευνητικά έργα



ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Υπηρεσίες Προώθησης της Προσβασιμότητας 
(2/7)

ΥΑΠΨΠ: Υπηρεσία Αξιολόγησης Προσβασιμότητας Ψηφιακού 
Περιεχομένου

• παρέχει πρότυπα και εργαλεία για την ανάπτυξη προσβάσιμων ιστοσελίδων
του Πανεπιστημίου Αθηνών

• πραγματοποιεί εκθέσεις αξιολόγησης προσβασιμότητας ιστοσελίδων του 
Πανεπιστημίου Αθηνών



ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Υπηρεσίες Προώθησης της Προσβασιμότητας 
(3/7)

ΥΕ: Υπηρεσία Εκδηλώσεων
• Οργανώνει κοινωνικές και άτυπες εκδηλώσεις, όπως ημερίδες, συνέδρια,

συναντήσεις, συνεντεύξεις τύπου, ημέρες κατάρτισης κ.λπ. με στόχο την
προώθηση των Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για ΦμεΑ του
Πανεπιστημίου Αθηνών



http://access.uoa.gr/ICEAPVI-2015/

ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Υπηρεσίες Προώθησης της Προσβασιμότητας 
(4/7)

ΥΕ: Υπηρεσία Εκδηλώσεων

http://access.uoa.gr/ICEAPVI-2015/


ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Υπηρεσίες Προώθησης της Προσβασιμότητας 
(5/7)

ΥΕ: Υπηρεσία Εκδηλώσεων
ICC 2010: 16η Διεθνής Θερινή Συνάντηση σε θέματα Επικοινωνίας και Πληροφορικής
για νέους με τύφλωση και μερική όραση

Αθήνα 20 Ιουλίου- 5 Αυγούστου 2010



ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Υπηρεσίες Προώθησης της Προσβασιμότητας 
(6/7)

ΥΔΤ: Υπηρεσία Διάδοσης Τεχνογνωσίας

• αναπτύσσει και διατηρεί την ιστοσελίδα της Μονάδας 
Προσβασιμότητας, το μοντέλο παροχής υπηρεσιών καθώς και 
πληροφορίες σχετικές με τις διαθέσιμες ΥΤ

• τυπώνει φυλλάδια, αφίσες και άλλο υλικό διάδοσης, χρήσιμο σε άλλα
θεσμικά όργανα και οργανισμούς ή σε παρόμοιες μονάδες
προσβασιμότητας

• είναι υπεύθυνη για τη συμμετοχή σε ημερίδες, σεμινάρια και επιστημονικά
συνέδρια στον τομέα της προσβασιμότητας, των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Υπολογιστών, των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και
της συμμετοχικής εκπαίδευσης



ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Υπηρεσίες Προώθησης της Προσβασιμότητας 
(7/7)

ΥΕ&Α: Υπηρεσία Έρευνας και Ανάπτυξης
• ασχολείται με τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και

εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα που
σχετίζονται με την ισότητα της πρόσβασης στη
μάθηση και τη διδασκαλία για τους φοιτητές με
αναπηρία



Αλληλεπίδραση όσων συμμετέχουν
στην Υποστήριξη των ΦμεΑ στο ΕΚΠΑ



Οργάνωση και Διαχείριση Μονάδας Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ (1/2)

Σύμβουλοι Καθηγητές Προσβασιμότητας ΦμεΑ
• Έχει οριστεί σε κάθε Τμήμα των Σχολών του

Πανεπιστημίου ένας Σύμβουλος Καθηγητής
Προσβασιμότητας και ο Αναπληρωτής (τα στοιχεία
επικοινωνίας τους βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Μονάδας 
Προσβασιμότητας)

• Αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ των:
• ΦμεΑ στο Τμήμα
• Καθηγητών του Τμήματος/Σχολής
• Μονάδας Προσβασιμότητας



Οργάνωση και Διαχείριση Μονάδας Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ (2/2)

Εντεταλμένοι Υπάλληλοι Γραμματειών
• Έχει οριστεί σε κάθε Γραμματεία Τμήματος των Σχολών

του Πανεπιστημίου ένας Υπάλληλος και ο Αναπληρωτής
για την εξυπηρέτηση των ΦμεΑ μέσω εναλλακτικών
τρόπων επικοινωνίας (τα στοιχεία επικοινωνίας τους 
βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Μονάδας Προσβασιμότητας)

• Έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα από τη Μονάδα 
Προσβασιμότητας
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Σύμβουλοι Καθηγητές Προσβασιμότητας ΦμεΑ

Αρμοδιότητες
1. Συνεργασία με φοιτητές

1.1 Πρώτη συνάντηση
1. Συζήτηση των περιορισμών που συναντά ο ΦμεΑ στις σπουδές του (εργαλείο για την συνάντηση αυτή η συμπληρωμένη από τον ΦμεΑ
φόρμα Καταγραφής Περιορισμών (ΚαΠ) Δραστηριότητας και Συμμετοχής Φοιτητή). Ενδεικτικά θέματα συζήτησης:

• Λειτουργικά εμπόδια που αντιμετωπίζει ο ΦμεΑ κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 
• Τρόποι παρακολούθησης, συμμετοχής και αξιολόγησης σε προηγούμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες.
• Προτεινόμενες εξατομικευμένες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη συμμετοχή του ΦμεΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία
• Προτεινόμενες Υπηρεσίες της ΜοΠρο που θα μπορούσε να αξιοποιήσει ο ΦμεΑ (π.χ. Υπηρεσία Εθελοντικής Υποστήριξης) .
• Στάση του φοιτητή ως προς το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος, π.χ. το Τμήμα ήταν η πρώτη του επιλογή; τον ενδιαφέρει το 

αντικείμενο σπουδών; υπάρχουν άλλες επιλογές σταδιοδρομίας (ειδικά σε περιπτώσεις που ο φοιτητής δεν ανταποκρίνεται επαρκώς);
κ.α..

• Απαιτήσεις του Τμήματος.
• Ακαδημαϊκά ζητήματα σχετικά με επιλογές μαθημάτων, μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, κ.α..

2. Αποφασίζει, με τη σύμφωνη γνώμη του ΦμεΑ, για εξατομικευμένες ρυθμίσεις σχετικά με την απρόσκοπτη συμμετοχή του ΦμεΑ στην
εκπαιδευτική διαδικασία.

3. Αποφασίζει, με τη σύμφωνη γνώμη του ΦμεΑ, για τις ρυθμίσεις που συνιστώνται στις εξετάσεις με γνώμονα τις Κατευθυντήριες Οδηγίες
Εξέτασης Φοιτητών με Αναπηρία και τις απαιτήσεις του Τμήματος.

https://access.uoa.gr/wp-content/uploads/2021/02/%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%a0%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8e%ce%bd.pdf
https://access.uoa.gr/wp-content/uploads/2021/03/Leaflet_Consult_Examination.pdf
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Αρμοδιότητες
1.2 Περιοδική επικοινωνία:

1. Ο ΦμεΑ ενημερώνει το Σύμβουλο Καθηγητή Προσβασιμότητας στην αρχή κάθε εξαμήνου ποια μαθήματα προτίθεται να
παρακολουθήσει. Στη συνέχεια ο Σύμβουλος Καθηγητής Προσβασιμότητας ενημερώνει τους αντίστοιχους διδάσκοντες για
τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις (που έχουν συμφωνηθεί) σχετικά με την απρόσκοπτη συμμετοχή του ΦμεΑ στην εκπαιδευτική
διαδικασία*.

2. Ο ΦμεΑ ενημερώνει το Σύμβουλο Καθηγητή Προσβασιμότητας τουλάχιστον 10 μέρες πριν από κάθε εξεταστική σε ποια
μαθήματα προτίθεται να εξεταστεί. Στη συνέχεια ο Σύμβουλος Καθηγητής Προσβασιμότητας ενημερώνει τους αντίστοιχους
διδάσκοντες για τις ρυθμίσεις συμμετοχής του φοιτητή στις εξετάσεις (που έχουν συμφωνηθεί).

3. Μετά την επικοινωνία με τους διδάσκοντες, ο Σύμβουλος Καθηγητής Προσβασιμότητας ειδοποιεί τον ΦμεΑ ότι οι καθηγητές
του έλαβαν γνώση των περιορισμών και των διευθετήσεων.
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Αρμοδιότητες

2. Συνεργασία με διδάσκοντες του Τμήματος

1. Ενημέρωση των διδασκόντων, με σωστή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, για τους περιορισμούς
του ΦμεΑ ως προς τη συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία και τους τρόπους αντιμετώπισής τους:

• στην αρχή κάθε εξαμήνου.
• πριν από κάθε εξεταστική περίοδο.

1. Συνεργασία για επίλυση αποριών και προβλημάτων των διδασκόντων κατά την υλοποίηση από πλευράς
τους των προτεινόμενων ρυθμίσεων για την συμμετοχή του ΦμεΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία ή στις
εξετάσεις.

2. Ενημέρωση των διδασκόντων για ζητήματα προσβασιμότητας στο εκπαιδευτικό υλικό από φοιτητές με
εντυποαναπηρία και για την ύπαρξη σύντομων και αναλυτικών οδηγιών για τη δημιουργία προσβάσιμου
εκπαιδευτικού υλικού και παρουσιάσεων.

https://access.uoa.gr/DAG/
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3. Συνεργασία με Αρμόδιο Υπάλληλο Γραμματείας για ΦμεΑ

1. Ο Αρμόδιος Υπάλληλος της Γραμματείας κοινοποιεί στον Σύμβουλο Καθηγητή
Προσβασιμότητας τα στοιχεία επικοινωνίας ΦμεΑ που επιθυμεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί
του.

2. Ο Αρμόδιος Υπάλληλος της Γραμματείας υποστηρίζει τη διαδικασία υλοποίησης των
προτεινόμενων ρυθμίσεων για ΦμεΑ ως προς την παρακολούθηση μαθημάτων και τη
συμμετοχή στις εξετάσεις, με τήρηση των ορίων και των αρμοδιοτήτων.
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4. Συνεργασία και Υποστήριξη από τη Μονάδα Προσβασιμότητας (ΜοΠρο)

1. Στήριξη στο Σύμβουλο Καθηγητή Προσβασιμότητας για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του με την παροχή ενημερωτικών
εντύπων, προτύπων επικοινωνίας και ενδεδειγμένων διαδικασιών και επίλυση αποριών ή προβληματισμών του κατά τη
συνεργασία του με κάποιον ΦμεΑ.

2. Παροχή των κατάλληλων προτύπων διαπροσωπικής επικοινωνίας με ΦμεΑ.
3. Γνωστοποίηση της ΚαΠ κάθε ΦμεΑ και προώθηση υποστηρικτικού υλικού με προτεινόμενες κατευθύνσεις. Αν ο Σύμβουλος

Καθηγητής Προσβασιμότητας έρθει σε επικοινωνία με φοιτητή που δεν έχει συμπληρώσει ΚαΠ, τότε ο ίδιος εξηγεί στον
φοιτητή ότι προκειμένου να μπορέσει να λάβει οποιαδήποτε υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία, απαιτείται πρώτα η
συμπλήρωση από μέρους του της ΚαΠ και τον παραπέμπει στη ΜοΠρο.

4. Παροχή προτύπων και κατευθύνσεων για την λήψη ρυθμίσεων σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικά για ρυθμίσεις
σε εξετάσεις, συστήνεται και η χρήση των Κατευθυντήριων Οδηγιών Εξέτασης Φοιτητών με Αναπηρία.

5. Στήριξη στη διεκπεραίωση ρυθμίσεων που αφορούν τη συμμετοχή του φοιτητή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
6. Παροχή οδηγιών δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων και την μετατροπή εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική

προσβάσιμη μορφή.
7. Συνεργασία με Σύμβουλο Καθηγητή Προσβασιμότητας για τη διαχείριση ιδιαίτερων περιπτώσεων ΦμεΑ για τις οποίες δεν

υπάρχει αντίστοιχο υποστηρικτικό υλικό και τυποποιημένες διαδικασίες.

https://access.uoa.gr/wp-content/uploads/2021/03/Leaflet_Consult_Examination.pdf
https://access.uoa.gr/DAG/


Η Μονάδα Προσβασιμότητας ιδρύθηκε επίσημα το 2006

Στατιστικά Στοιχεία ΦμεΑ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καταγεγραμμένοι από τις Γραμματείες των Τμημάτων 1.948

Φοιτητές με τύφλωση ή με χαμηλή όραση 79

Φοιτητές με κώφωση ή βαρηκοΐα 78

Φοιτητές με κινητικές αναπηρίες 225

Φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες 240

Φοιτητές με σοβαρές ασθένειες 1.326

Μονάδα Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ
• 44.658 ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές
• 13.257 μεταπτυχιακοί φοιτητές
• 8.015 υποψήφιοι διδάκτορες
• 1.703 καθηγητές
• 1.500 βοηθητικό ακαδημαϊκό 

προσωπικό
• 1.095 υπάλληλοι
• 43 Τμήματα/Σχολές

Η Μονάδα υποστηρίζει κυρίως φοιτητές με:
• κώφωση / βαρηκοΐα,
• τύφλωση / χαμηλή όραση, 
• κινητικές αναπηρίες
• μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία, 

διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές) 
• χρόνιες παθήσεις,
• σύνθετες ή πολλαπλές σωματικές,
• πνευματικές ή συναισθηματικές διαταραχές
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