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Άρθρο 3 - Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης –
Αποστολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

5. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Α.Ε.Ι. οργανώνονται και 
λειτουργούν με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και 
προάσπιση ιδίως των αρχών:

η) …………….του καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της 
αρμοδιότητας ή δραστηριοποίησής τους προκειμένου να 
διασφαλίζουν για το διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό και 
τους φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες την 
προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών, φυσικών 
και ψηφιακών, του εξοπλισμού και του εκπαιδευτικού υλικού.



Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες Πρύτανη

1. Ο Πρύτανης έχει τις αρμοδιότητες του παρόντος και όσες άλλες προβλέπονται 
από τον εσωτερικό κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), 
εφόσον αυτές δεν έχουν ανατεθεί από τον νόμο σε άλλα όργανα του Α.Ε.Ι. 
Ειδικότερα ο Πρύτανης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
κη) Μεριμνά για τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν την ισότιμη 
πρόσβαση του διδακτικού προσωπικού, ερευνητικού, διοικητικού και 
λοιπού προσωπικού με αναπηρία στους χώρους του Α.Ε.Ι., καθώς και 
την πρόσβαση των φοιτητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες στη διδασκαλία και την έρευνα και όλες τις δραστηριότητες 
που αναπτύσσονται εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας.



Άρθρο 209 - Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία 
και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες   (1/3)

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) συνιστάται διοικητική δομή, το επίπεδο και η 
διοικητική διάρθρωση της οποίας καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος, με ονομασία 
«Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
2. Αποστολή της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης είναι η εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των 
μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, που είναι άτομα με αναπηρία και άτομα με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων 
που διεξάγονται από το Α.Ε.Ι. Ειδικότερα, αρμοδιότητες της Μονάδας είναι:

α) η υλοποίηση του σχεδίου ισότιμης πρόσβασης του Α.Ε.Ι.,
β) η υποστήριξη της Επιτροπής Ισότιμης Πρόσβασης του άρθρου 220 κατά την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της,
γ) η παρακολούθηση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της στρατηγικής για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,
δ) η υποστήριξη της πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως με κατάλληλα προσβάσιμα

συγγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό και διερμηνεία,
ε) η υποστήριξη εναλλακτικών μεθόδων εξέτασης των φοιτητών με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, ανάλογα με τις ανάγκες και τις εκπαιδευτικές δυνατότητές τους,



Άρθρο 209 - Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία 
και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες    (2/3) 

στ) η παροχή ατομικών υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής και η διευκόλυνση της 
ηλεκτρονικής προσβασιμότητας,
ζ) η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη συμμετοχή 
τους στην έρευνα, σε έργα/προγράμματα που διεξάγονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), συνέδρια και ημερίδες, συνεδριάσεις οργάνων, φοιτητικές συνελεύσεις, 
καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες,
η) η διασφάλιση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την επίλυση διοικητικών θεμάτων ατόμων με αναπηρία 
και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
θ) η διασφάλιση και η διευκόλυνση της φυσικής πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία, ιδίως με την παροχή 
υπηρεσίας μεταφοράς και συνοδείας,
ι) η ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη και καθοδήγηση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης,
ια) η συνεργασία με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης για την υποστήριξη των φοιτητών με αναπηρία και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
ιβ) η τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικών με την αναπηρία και την προσβασιμότητα υποδομών και 
υπηρεσιών του Ιδρύματος,
ιγ) η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που καθορίζεται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. και σχετίζεται με το 
αντικείμενο της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης.



Άρθρο 209 - Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία 
και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες    (3/3)

• Η μονάδα στελεχώνεται κατά προτεραιότητα από επιστημονικό 
προσωπικό με εμπειρία σε ζητήματα φυσικής 
προσβασιμότητας, ψηφιακής προσβασιμότητας και αναπηρίας, 
άλλως με προσωπικό που εκπαιδεύεται καταλλήλως στα ως άνω 
ζητήματα.

• Οι άλλες μονάδες του Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να συνεργάζονται με 
τη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για θέματα που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητές της.



Άρθρο 220 - Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με 
Αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  (1/2)

1. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης συγκροτείται η Επιτροπή Ισότιμης 
Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Η Επιτροπή είναι εννεαμελής 
και αποτελείται από 

• πέντε (5) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), τα οποία 
προέρχονται, κατά το δυνατόν, από διαφορετικές σχολές του Α.Ε.Ι. και κατά 
προτίμηση είναι άτομα με αναπηρία ή διαθέτουν σχετική εξειδίκευση ή πείρα σε 
θέματα ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

• τον προϊστάμενο της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης, 
• τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι., 
• έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, κατά προτίμηση φοιτητή με αναπηρία,  
• τον επικεφαλής του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του 

άρθρου 129.



Άρθρο 220 - Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με 
Αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες   (2/2)

2. Η Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Α.Ε.Ι. και έχει ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων στα 
αρμόδια όργανα για τη χάραξη και την εφαρμογή της πολιτικής ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και 
ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:
α) η κατάρτιση και υποβολή προς έγκριση στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. σχεδίου ισότιμης πρόσβασης ατόμων με 

αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Α.Ε.Ι., στο οποίο περιλαμβάνονται τα τεχνικά και μη 
μέτρα ισότιμης πρόσβασης που προτείνονται και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, καθώς και εισηγήσεις για 
τη βελτίωση αυτού,

β) η υποβολή εισηγήσεων προς τον Πρύτανη για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια ειδών ή την 
παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για την υλοποίηση του σχεδίου της περ. α),

γ) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα 
εκδηλώσεων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του 
δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή 
κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των 
φοιτητών για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
στην ανώτατη εκπαίδευση,

δ) η εκπόνηση μελετών και η σύσταση υποεπιτροπών ή ομάδων που υποστηρίζουν το έργο της Επιτροπής 
για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως ομάδων εθελοντών,

ε) η κατάρτιση σχεδίου εσωτερικού κανονισμού για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με 
αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η υποβολή του προς τη Σύγκλητο για έγκριση, 

στ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι. και εμπίπτει στο αντικείμενο της 
Επιτροπής.



Άρθρο 471 - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΕ’

2. Η Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η Επιτροπή Μεταφοράς, 
Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας συγκροτούνται, 
σύμφωνα με τα άρθρα 220 και 222, αντίστοιχα εντός τριών (3) μηνών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.



Άρθρο 226 - Σχέδιο για την Ισότιμη Πρόσβαση των ατόμων με 
αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) εφαρμόζουν όλα τα αναγκαία μέτρα για ισότιμη 
πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, των 
φοιτητών και τρίτων φυσικών προσώπων - επισκεπτών με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Για τον σκοπό αυτόν τα Α.Ε.Ι. καταρτίζουν και υλοποιούν σχέδιο ισότιμης 
πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην 
ανώτατη εκπαίδευση που περιλαμβάνει μέτρα ιδίως για: 

α) τη φυσική προσβασιμότητα των χώρων και των κτιρίων, 
β) την πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία και τις λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
γ) την ηλεκτρονική προσβασιμότητα, 
δ) την υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας, 
ε) την ισότιμη συμμετοχή στην εν γένει ακαδημαϊκή ζωή.

Στο σχέδιο περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία 
και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Α.Ε.Ι. 
2. Το σχέδιο για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες εγκρίνεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ισότιμης 
Πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.



Άρθρο 45 - Ιστότοποι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

3. Ο ιστότοπος του Α.Ε.Ι. τηρείται κατ’ ελάχιστον στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας των άρθρων 35 έως 47 και 104 του ν. 4727/2020 
(Α’ 184). Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών, 
συμπεριλαμβανόμενων των ενσωματωμένων σε αυτές κειμενικών και 
πολυμεσικών αρχείων, οφείλει να πληροί τις απαιτήσεις του 
ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V2.1.2 (2018-08) ή του 
ευρωπαϊκού πρότυπου που το αντικαθιστά, οπότε και εφαρμόζεται η 
πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου αυτού ή το πρότυπο που το 
αντικαθιστά.
•



Άρθρο 67 - Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Άρθρο 68 - Πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Άρθρο 67
1 Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεθόδους εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Άρθρο 68
1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) τηρούν ηλεκτρονική πλατφόρμα 
προσβάσιμη και σε άτομα με αναπηρία, μέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες 
ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλα τα προγράμματα σπουδών 
πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, που οργανώνονται από το Α.Ε.Ι. 



Άρθρο 65 Αξιολόγηση φοιτητών – Εξετάσεις

4. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται:
γ) οι εναλλακτικές μέθοδοι για την αξιολόγηση φοιτητών με 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και
δ) τα μέτρα πρόνοιας για την αξιολόγηση φοιτητών που 

αποδεδειγμένα είναι ασθενείς ή αναρρώνουν από βαριά ασθένεια 
κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.



Άρθρο 69 - Πρακτική άσκηση φοιτητών

10. Με απόφαση της Συγκλήτου εγκρίνεται ο κανονισμός πρακτικής άσκησης, που 
αποτελεί διακριτό τμήμα του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Α.Ε.Ι. Με τον 
Κανονισμό καθορίζονται θέματα σχετικά με τον συντονισμό, τη λειτουργία, την 
οργάνωση, την υλοποίηση, την εποπτεία και την αξιολόγηση της πρακτικής 
άσκησης ανά πρόγραμμα σπουδών, τον καθορισμό του Ιδρυματικού Υπεύθυνου 
της πρακτικής άσκησης, τις αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης, της 
Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και των Εποπτών, τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των ασκούμενων φοιτητών, τη συνεργασία με τους φορείς υποδοχής 
και τις υποχρεώσεις τους, τη διαδικασία αλλαγής φορέων υποδοχής, το πρότυπο 
της σύμβασης πρακτικής άσκησης, τη διευκόλυνση των φοιτητών με αναπηρία 
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης, 
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με το πρόγραμμα πρακτικής 
άσκησης.



Εγκεκριμένες Δράσεις προσβασιμότητας 2023-29   (1/2)
• Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα: αξιολόγηση ικανοτήτων ΦμεΑ για προσδιορισμό 

προσωπικών Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (ΥΤ), κατάρτιση ΦμεΑ στη χρήση ΥΤ, 
τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για ΥΤ σε ΦμεΑ, υποστήριξη 
σταθμών εργασίες ΥΤ στις βιβλιοθήκες, αξιολόγηση προσβασιμότητας ιστοτόπων 
ιδρύματος, παροχή οδηγιών για παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού 
(σημειώσεων, παρουσιάσεων) στο ακαδημαϊκό προσωπικό, παροχή οδηγιών και 
τεχνικής υποστήριξης για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων του ΑΕΙ, δανεισμός ΥΤ 
σε ΦμεΑ για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις, κ.ά. 

• Κατάρτιση και υποστήριξη προσωπικού (ακαδημαϊκού, διοικητικού, 
βιβλιοθηκονόμων) και εθελοντών συμφοιτητών ως προς την υποστήριξη των ΦμεΑ & 
ΕΕΑ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, εργαστηρίων & κλινικών καθώς και για τους 
ενδεδειγμένους τρόπους συμμετοχή τους στις γραπτές και προφορικές δοκιμασίες, 
κατάρτιση φοιτητών με τύφλωση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό, κ.ά. 



Εγκεκριμένες Δράσεις προσβασιμότητας 2023-29     (2/2)

• Διερμηνεία / Τηλεδιερμηνεία στην ΕΝΓ & Μεταγραφή (ομιλίας σε κείμενο) για την 
υποστήριξη των φοιτητών με κώφωση ή βαρηκοΐα, στην Ελληνική Νοηματική 
Γλώσσα

• Μετακίνηση ΦμεΑ: κυρίως χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων αλλά και άλλων 
κατηγοριών αναπηρίας από και προς το ίδρυμα: διαχείριση αιτήσεων μετακίνησης, 
δημιουργία και επικαιροποίηση του προγράμματος μετακινήσεων, διαχείριση 
έκτακτων περιστατικών, κ.ά.

• Παραγωγή προσβάσιμων συγγραμμάτων για την επεξεργασία και παραγωγή 
συγγραμμάτων σε κατάλληλους μορφότυπους (προσβάσιμο: epub3 ή PDF ή 
DAISY2, braille, μεγενθυσμένη μορφή, ψηφιακή μορφή ανάγλυφων σχημάτων, 
κ.ά.) για φοιτητές με εντυποαναπηρία (όπως φοιτητές με κινητική αναπηρία στα άνω 
άκρα, τύφλωση, μειωμένη όραση ή δυσλεξία).



Άρθρο 128 - Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης 

1.Με απόφαση της Συγκλήτου συνιστάται σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) Κέντρο Ψυχολογικής 
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης με αποστολή την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και συμβουλευτικής 
υποστήριξης και την πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, και 
ιδίως των φοιτητών προγραμμάτων πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών. Το Κέντρο Ψυχολογικής 
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Α.Ε.Ι. δύναται να λειτουργεί υπό την ευθύνη πανεπιστημιακού 
εργαστηρίου ή πανεπιστημιακής κλινικής ή Ερευνητικού Ινστιτούτου (Ε.Ι.) του Α.Ε.Ι. που έχει ως σκοπό την 
παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας ή υπό την ευθύνη της διοίκησης του Α.Ε.Ι.  
2.Το Κέντρο εγκαθίσταται στην πόλη όπου εδρεύει το Α.Ε.Ι. και δύναται να ιδρύει παραρτήματα σε πόλεις 
όπου λειτουργούν ακαδημαϊκές μονάδες του Α.Ε.Ι., καθώς και να παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής 
υποστήριξης και συμβουλευτικής με τη χρήση ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών.

3. Το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης στελεχώνεται από ομάδα ψυχιάτρων, ψυχολόγων 
και κοινωνικών λειτουργών, που προέρχονται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Α.Ε.Ι. ή μόνιμο προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας. Αν 
δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό των Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας, το Κέντρο Ψυχολογικής και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης δύναται να στελεχώνεται από πρόσθετο προσωπικό ειδικότητας ψυχιάτρου, 
ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού, το οποίο επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 243 και η 
μισθοδοσία του βαρύνει ίδιους πόρους του Α.Ε.Ι.



Άρθρο 129 - Κέντρο υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης

Με απόφαση της Συγκλήτου συνιστάται σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
(Α.Ε.Ι.) Κέντρο υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης με αποστολή την παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συνεχούς βελτίωσης των 
διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της 
παιδαγωγικής, καθώς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη 
διδασκαλία για την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Με όμοια 
απόφαση εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου.


	Πρόνοιες του Ν.4957/2022 �(ΦΕΚ Α’ 141/21-7-2022) �για θέματα προσβασιμότητας�
	Άρθρο 3 - Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – �Αποστολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων�
	Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες Πρύτανη�
	Άρθρο 209 - Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες   (1/3)�
	Άρθρο 209 - Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες    (2/3) �
	Άρθρο 209 - Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες    (3/3)
	Άρθρο 220 - Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  (1/2)�
	Άρθρο 220 - Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες   (2/2)�
	Άρθρο 471 - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΕ’�
	Άρθρο 226 -  Σχέδιο για την Ισότιμη Πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
	Άρθρο 45 - Ιστότοποι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων�
	Άρθρο 67 - Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση�Άρθρο 68 - Πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
	Άρθρο 65 Αξιολόγηση φοιτητών – Εξετάσεις�
	Άρθρο 69 - Πρακτική άσκηση φοιτητών�
	Εγκεκριμένες Δράσεις προσβασιμότητας 2023-29   (1/2)
	Εγκεκριμένες Δράσεις προσβασιμότητας 2023-29     (2/2)
	Άρθρο 128 - Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής�Υποστήριξης 
	Άρθρο 129 - Κέντρο υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης�

