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Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα εδώ 

για μια ακόμα παρέμβαση του ΕΚΠΑ που διευκολύνει 

την προσβασιμότητα: την αναμορφωμένη είσοδο 

για ΑμεΑ της ΦΛΣ. 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, ένας θεσμός με ιστορία και προσφορά 185 ετών, 

είχε και έχει πάντα σε πρώτη προτεραιότητα την ισότιμη 

πρόσβαση στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών 

και φοιτητριών με διαφορετικές ικανότητες και 

απαιτήσεις, χωρίς διακρίσεις. 

Εφαρμόζοντας αυτές τις αρχές, το ΕΚΠΑ με 

απόφαση της Συγκλήτου ίδρυσε και λειτουργεί από το 
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2006 τη  Μονάδα Προσβασιμότητας1 με πολυετή και 

πρωτοποριακή ήδη δράση και προσφορά.  

Αποστολή της Μονάδος Προσβασιμότητας 

είναι «η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης 

πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών 

και των φοιτητριών με διαφορετικές ικανότητες και 

απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο 

περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης». 

Στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης και 

λειτουργίας της Μονάδας Προσβασιμότητας το ΕΚΠΑ 

εισήγαγε σημαντικούς καινοτόμους θεσμούς, όπως: 

• το θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή για 

φοιτητές με αναπηρία. 

• το θεσμό του Αρμοδίου Υπαλλήλου για την 

εξυπηρέτηση των φοιτητών με αναπηρία σε 

κάθε Γραμματεία των Τμημάτων των 

Σχολών 

 
1 <https://access.uoa.gr/> 

https://access.uoa.gr/
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• την Επιτροπή Προσβασιμότητας η οποία 

αποτελεί το ανώτερο επίπεδο διοίκησης και 

λήψης αποφάσεων και στην οποία 

συμμετέχουν και τρεις φοιτητές με 

αναπηρία με τους  αναπληρωτές τους. 

Χαρακτηριστικές καινοτόμες δράσεις που 

προσφέρει η Μονάδα Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ είναι  

• η Υπηρεσία Παραγωγής Προσβάσιμων 

Συγγραμμάτων,  

• η Υπηρεσία Εθελοντισμού,  

• η Υπηρεσία Τηλεδιερμηνείας στην Ελληνική 

Νοηματική Γλώσσα  

• και βεβαίως η Υπηρεσία Μεταφοράς με 4 

οχήματα! 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Το Πανεπιστήμιό μας έχει γίνει σημαντικά πιο 

φιλικό μέσα από τη λειτουργία της Μονάδας 

Προσβασιμότητας.  
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Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών έχουμε ως όραμα μια Μονάδα Προσβασιμότητας 

που να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την 

υποστήριξη στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών 

και των φοιτητριών με διαφορετικές ικανότητες 

και απαιτήσεις. 

Δέσμευση των Πρυτανικών Αρχών είναι το 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών να 

συνεχίσει να πρωτοπορεί στον τομέα αυτό προς 

όφελος των φοιτητών και των φοιτητριών του και 

της κοινωνίας ευρύτερα, με πολιτικές που θα 

διευκολύνουν την πρόσβαση όλων!  

Είμαστε όλοι και όλες μαζί και προχωρούμε όλοι 

και όλες μαζί. 

Σας ευχαριστώ.  


