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                                Ππόλογορ 

 

 Ο ζθνπφο κηαο Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο είλαη ε παξνρή νινθιεξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλερψλ απμαλφκελσλ αλαγθψλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο. ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε 

θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη 

ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θνηηεηψλ κε 

αλαπεξία ζηα ειιεληθά Παλεπηζηήκηα.       

 Ζ Μνλάδα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ 

(ΜΟΓΗΠΑΒ) πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθή έξεπλα γηα ηηο ππνδνκέο θαη ηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ησλ ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ πξνο ηνπο θνηηεηέο κε 

αλαπεξία απφ ηηο 11 Ηνπλίνπ έσο ηηο 20 Ηνπιίνπ 2020. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε ηε ζπκπιήξσζε ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ αθφινπζε 

δηεχζπλζε: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdgLFALtzmQMb2m3VoGwSzU01T1

0TMTH7cuGrmmASHA-7ubA/viewform?vc=0&c=0&w=1   

 Δπραξηζηψ ηελ θα Άλλα Καιψηα γηα ηε ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη γηα ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο έθζεζεο. Σέινο, 

επραξηζηψ ζεξκά φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη αληαπνθξίζεθαλ θαη 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην.  

 

  

      Γξ Γεψξγηνο Εάρνο     

    Γηεπζπληήο Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο

    Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ     

    Τπεχζπλνο ΜΟΓΗΠΑΒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdgLFALtzmQMb2m3VoGwSzU01T10TMTH7cuGrmmASHA-7ubA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdgLFALtzmQMb2m3VoGwSzU01T10TMTH7cuGrmmASHA-7ubA/viewform?vc=0&c=0&w=1
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Δισαγωγή 
 

Ζ Μνλάδα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ 

(ΜΟΓΗΠΑΒ) πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθή έξεπλα κε ηελ απνζηνιή 

εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ειιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. Ζ 

έξεπλα δηεμήρζε ην δηάζηεκα απφ 11 Ηνπλίνπ έσο 20 Ηνπιίνπ 2020. Αληαπνθξίζεθαλ 

κφιηο 12 απφ ηνπο 25 δηεπζπληέο. Ζ κειέηε θαηαγξάθεη ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαη 

ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ζηα εμήο Παλεπηζηήκηα: Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην 

Θξάθεο, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δζληθφ Μεηζφβην 

Πνιπηερλείν, Ηφλην Παλεπηζηήκην, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Παλεπηζηήκην 

Παηξψλ, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη Αλψηαηε ρνιή 

Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΠΑΗΣΔ).  

ηελ παξνχζα έθζεζε εμεηάδεηαη ε χπαξμε ή κε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ 

θαη ησλ κέζσλ γηα εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο, αθνήο, 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα, απηηζκφ θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ 

ειιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ απνηειείηαη απφ 24 εξσηήζεηο θαη ρσξίδεηαη 

ζε έμη ελφηεηεο:       

ηελ πξψηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ε χπαξμε ή κε θνηηεηψλ κε αλαπεξία ζηα 

ειιεληθά Παλεπηζηήκηα θαζψο θαη ν ηχπνο ηεο αλαπεξίαο. ηε δεχηεξε ελφηεηα 

εμεηάδεηαη ε χπαξμε αληηγξάθνπ ησλ Ν.4009/2011 θαη Ν.4283/2014 ζε ρψξν ηεο 

Βηβιηνζήθεο. ηελ ηξίηε ελφηεηα εμεηάδεηαη ε χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ θαλνληζκψλ 

ζπκπεξηθνξάο ηφζν γηα ηνπο Γηδάζθνληεο φζν θαη γηα ηνπο θνηηεηέο. ηελ ηέηαξηε 

ελφηεηα αλαθέξνληαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνβνιή ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηνπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο κε 

αλαπεξία. ηελ πέκπηε ελφηεηα εμεηάδεηαη ε χπαξμε θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

θνηηεηψλ κε αλαπεξία. ηελ ελφηεηα έμη αλαθέξνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο έρεη 

θαηαξηηζηεί ην πξνζσπηθφ ζε δεηήκαηα αλαπεξίαο. 

 Οη εξσηήζεηο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 

23 θαη 24 είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ. Οη εξσηήζεηο 10 θαη 19 είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ.  
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Οη εξσηήζεηο 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 21, 23 θαη 24 είλαη 

ππνρξεσηηθέο θαη νη εξσηήζεηο 5, 6, 10, 15, 16, 17, 18, 19 θαη 20 πξναηξεηηθέο.  

 

 

Οπισμοί και κατηγοπίερ ταξινόμησηρ των Αμεα 

χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (απ. 93/136/ΔΟΚ), φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηελ επίζεκε Δθεκεξίδα 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (9/3/93):      

 ΑκεΑ είλαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ είηε κφληκεο, είηε πξνζσξηλέο βιάβεο, 

αληθαλφηεηεο, αδπλακίεο, αλαπεξίεο ή ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ, πξνεξρφκελεο απφ 

θπζηθή, ςπρηθή ή λνεηηθή αλεπάξθεηα. Πξφθεηηαη γηα άηνκα κε ζνβαξέο αλεπάξθεηεο 

ή κεηνλεμίεο, νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ή απνθιείνπλ ηελ εθηέιεζε δξαζηεξηφηεηαο ή 

ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ζεσξείηαη θαλνληθή γηα έλαλ άλζξσπν.   

 Δπίζεο, νη αλαπεξίεο ηαμηλνκνχληαη θαη σο πξνο ηνλ ρξφλν εθδήισζήο ηνπο 

ζε εθείλεο πνπ εκθαλίδνληαη κε ηε γέλλεζε ηνπ αηφκνπ θαη ζε εθείλεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθιεζνχλ θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζηε δσή ηνπ αηφκνπ απφ θιεξνλνκηθή αηηία, απφ 

αζζέλεηα ή απφ θάπνην αηχρεκα.       

 Σα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (ζεκ. ην αλαζεσξεκέλν χληαγκα 

ηεο Διιάδαο (2001) έρεη θαζηεξψζεη ηνλ φξν «άηνκα κε αλαπεξίεο», ζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ «άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο») αλαγλσξίδνληαο ζε ζεηξά 

άξζξσλ ηνπ πληάγκαηνο ηεο Διιάδαο (1975, 1986, 2001). Σα θπξηφηεξα άξζξα ηνπ 

πληάγκαηνο πνπ έρνπλ ζαθή αλαθνξά ή/θαη ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα αλαπεξίαο είλαη: 

 άξζξν 2 ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη «ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο αμίαο 

ηνπ αλζξψπνπ απνηεινχλ ηελ πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο». 

 άξζξν 4, παξ. 1, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη «φινη νη Έιιελεο είλαη ίζνη 

ελψπηνλ ηνπ λφκνπ», ελψ ζηελ παξ. 2 αλαθέξεηαη φηη «νη Έιιελεο θαη νη 

Διιελίδεο έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο». 

 άξζξν 5Α παξ. 1, φπνπ αλαθέξεηαη φηη «Καζέλαο έρεη δηθαηψκαηα ζηελ 

πιεξνθφξεζε…», ελψ ζηελ παξ. 2 αλαθέξεηαη φηη «Καζέλαο έρεη δηθαηψκαηα 

ζπκκεηνρήο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Ζ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο 

ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλνχληαη ειεθηξνληθά, θαζψο θαη ηεο παξαγσγήο, 

αληαιιαγήο θαη δηάδνζήο ηνπο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο…» 
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 άξζξν 21, παξ. 2, φπνπ αλαθέξεηαη φηη «Πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο θαη νη 

αλάπεξνη πνιέκνπ θαη εηξεληθήο πεξηφδνπ, ηα ζχκαηα πνιέκνπ, νη ρήξεο θαη 

ηα νξθαλά εθείλσλ πνπ έπεζαλ ζηνλ πφιεκν, θαζψο θαη φζνη πάζρνπλ απφ 

αλίαηε θαη ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή λφζν έρνπλ δηθαηψκαηα εηδηθήο θξνληίδαο 

απφ ην θξάηνο». χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ «Σν θξάηνο 

κεξηκλά γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ θαη παίξλεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο λεφηεηαο, ηνπ γήξαηνο, ηεο αλαπεξίαο θαη γηα ηελ πεξίζαιςε 

ησλ απφξσλ». ηελ παξ. 6 (ε νπνία πξνζηέζεθε ζην Άξζξν 21 ζηελ 

ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 2001) αλαθέξεηαη: «Σα άηνκα κε αλαπεξίεο 

έρνπλ δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία 

ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο».     

 Γλσζηή ζηνλ απιφ άλζξσπν θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ε ηαμηλφκεζε 

ησλ θνηηεηψλ κε ηχθισζε ζηηο αθφινπζεο νκάδεο:   

 Α. Οη θνηηεηέο κε νπηηθή νμχηεηα ιηγφηεξε απφ 2/10 θαη αληηκεησπίδνληαη 

εθπαηδεπηηθά κε ηε ρξήζε ηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο Braille.   

 Β. Οη θνηηεηέο, νη νπνίνη έρνπλ ζνβαξφ πξφβιεκα φξαζεο, αιιά δελ είλαη 

ηειείσο ηπθινί. Μπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ φξαζή ηνπο θάλνληαο ρξήζε γπαιηψλ ή 

κεγεζπληηθψλ θαθψλ θ.ιπ.
1
       

 Αθνινχζσο, κε θξηηήξην ηνλ βαζκφ απψιεηαο ηεο αθνήο, νη θνηηεηέο κπνξνχλ 

λα ηαμηλνκεζνχλ θαηαξράο ζε δπν βαζηθέο νκάδεο:    

 Α. Οη θνηηεηέο κε πιήξε θψθσζε (deaf) ή κε κεξηθή θψθσζε ή βαξήθννη 

(partually hearing).   

 Β. Βαξήθνν είλαη ην παηδί πνπ έρεη πξφβιεκα αθνήο ζε βαζκφ, ψζηε λα 

δπζθνιεχεηαη, αιιά δελ απνθιείεηαη λα θαηαλνήζεη ηνλ ιφγν κέζσ ηνπ απηηνχ, κε ή 

ρσξίο αθνπζηηθά.
2
        

 Δπίζεο, θνηηεηέο κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα πγείαο ζεσξνχληαη 

νη θνηηεηέο νη νπνίνη ιφγσ νπνηαζδήπνηε κφληκεο ή παξνδηθήο δηαηαξαρήο ηεο 

νξζνπεδηθήο θαη θηλεηηθήο ηθαλφηεηαο ή νξγάλσλ ηνπ ζψκαηνο ή ηεο πγείαο ηνπο 

παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηνλ γλσζηηθφ, ζηνλ ζπκηθφ θαη ζηνλ θνηλσληθφ 

                                                 
1
 Κ. Υξεζηάθεο, Η εκπαίδευζη ηων παιδιών με δυζκολίες: ειζαγωγή ζηην ειδική αγωγή, Αζήλα: 

Γηάδξαζε, 2011, ζ. 74. 
2
 Ό. π. ζ. 109. 
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ηνκέα.           

 Κχξηα ζεκεία ζηνλ νξηζκφ απηφ είλαη ηα εμήο:  

 Ζ δηαηαξαρή ή ε αζζέλεηα κπνξεί λα είλαη κφληκε ή παξνδηθή. 

 Ζ δηαηαξαρή αλαθέξεηαη ζηελ νξζνπεδηθή θαηάζηαζε ή ζηελ θηλεηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ θνηηεηή ζπλνιηθά ή νξηζκέλσλ νξγάλσλ ηνπ ζψκαηνο ή ζηελ 

πγεία ηνπ.  

 Οη δπζθνιίεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε δηαηαξαρή απηή κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζηνλ 

καζεζηαθφ, ζηνλ ζπκηθφ θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα. 
3
 

Αθφκε, απηηζκφο είλαη κηα αλαπηπμηαθή δπζθνιία ε νπνία επεξεάδεη ζεκαληηθά 

ηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ε νπνία 

ζπρλά εκθαλίδεηαη πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

εθπαηδεπηηθή παξνπζία ηνπ παηδηνχ. Άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηνλ 

απηηζκφ είλαη ε απαζρφιεζε κε ζηαζεξά επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζηεξεφηππεο θηλήζεηο θαη ε αληίζηαζε ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο ή ζηηο 

αιιαγέο ηεο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο θαη ζπρλά ζηηο αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο.
4

 Σέινο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθφο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα 

αλνκνηνγελή νκάδα δηαηαξαρψλ, νη νπνίεο εθδειψλνληαη κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο 

ζηελ πξφζθηεζε θαη ηε ρξήζε ηθαλνηήησλ αθξφαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο, 

ζπιινγηζκνχ ή καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο. Οη δηαηαξαρέο απηέο είλαη εγγελείο ζην 

άηνκν, απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κπνξεί 

λα ππάξρνπλ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Πξνβιήκαηα ζε ζπκπεξηθνξέο 

απηνειέγρνπ, θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κπνξεί λα 

ζπλππάξρνπλ κε ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, αιιά δελ ζπληζηνχλ απφ κφλεο ηνπο 

ηέηνηεο. Παξφηη νη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη καδί κε άιιεο 

θαηαζηάζεηο κεηνλεμίαο (π.ρ. αηζζεηεξηαθή βιάβε, λνεηηθή θαζπζηέξεζε, 

ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή) ή κε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο φπσο νη πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο ή ε αλεπαξθήο/αθαηάιιειε δηδαζθαιία, δελ είλαη ην άκεζν απνηέιεζκα 

απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ θαη επηδξάζεσλ. 

 

 

 

                                                 
3
 Ό. π. ζ. 158.  

4
 Ό. π. ζ. 192.  
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Παποςσίαση των αποτελεσμάτων τηρ έπεςναρ. 

 
Σν εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα.  

  

Α.  Αξρηθά, θαηαγξάθεηαη ε χπαξμε θνηηεηψλ κε αλαπεξία θαζψο θαη νη ηχπνη ηεο 

αλαπεξίαο.  

Δπώτηση 1:  ην Παλεπηζηήκηφ ζαο ππάξρνπλ θνηηεηέο κε αλαπεξίεο: 

Τπάξρνπλ εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο κε αλαπεξία ζην ζχλνιν ησλ ηξηηνβάζκησλ 

ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο.  

 

 

Δπώτηση 2: Αλαθέξεηε ηνλ ηχπν ηεο αλαπεξίαο ησλ θνηηεηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην 

Παλεπηζηήκην ζαο. (Μία ή/θαη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο). 

Σν Γξάθεκα 1 απνηππψλεη ηα πνζνζηά επί ηηο %.  

 

 

 

 

Β.  Ζ δεχηεξε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε αληηγξάθνπ ηνπ Ν.4009/2011 ηνπ  

Νφκνπ 4009/2011 ζε ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο. 

Σν 2011 ςεθίζηεθε ν Νφκνο 4009 (ΦΔΚ 195) κε ηίηιν: ΓΟΜΗ, ΛΔΙΣΟΤΡΓΊΑ, 

ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ 

ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ. Σα άξζξα θαη ηα εδάθηα 

ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία είλαη ηα εμήο: 
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άξζξν 9, εδάθην 10: «Ζ θνζκεηεία έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο θαη φζεο άιιεο 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ: Παξάγξαθνο ηζη): Σε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο 

θαη ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ φισλ ησλ θνηηεηψλ, ρσξίο δηαθξίζεηο θαη 

αλεμάξηεηα απφ ην θχιν, ηελ αλαπεξία ή άιια ραξαθηεξηζηηθά.», 

άξζξν 33: εδάθην 8: «Οη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά κεηά ην πέξαο ηνπ 

ρεηκεξηλνχ θαη ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ γηα ηα καζήκαηα πνπ δηδάρζεθαλ ζηα εμάκελα 

απηά, αληίζηνηρα. Ο θνηηεηήο δηθαηνχηαη λα εμεηαζηεί ζηα καζήκαηα θαη ησλ δχν 

εμακήλσλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ. Δηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη 

γηα ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε θνηηεηψλ κε απνδεδεηγκέλε πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο 

ζην ίδξπκα δπζιεμία, ζχκθσλα κε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ 

Καλνληζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ», 

άξζξν 36: εδάθην 1β: «Οη θνηηεηέο πξαγκαηνπνηνχλ πξαθηηθή άζθεζε ζην δεκφζην ή 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, εθφζνλ απηή πεξηιακβάλεηαη ζην 

νηθείν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

ξπζκίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ ηδξχκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη εηδηθήο 

κέξηκλαο γηα ηε  δηεπθφιπλζε θνηηεηψλ κε αλαπεξία, πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ πξαθηηθή άζθεζε θαηά ηζφηηκν ηξφπν κε θάζε άιιν θνηηεηή», 

άξζξν 52: ινηπέο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο: εδάθην 1: «Με ηνλ Οξγαληζκφ θάζε 

ηδξχκαηνο πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία εληαίαο ή απηνηεινχο αλά ζρνιή 

ππεξεζίαο ππνζηήξημεο θνηηεηψλ, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

πξνο απηνχο γηα ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ηελ ελεκέξσζε 

γηα ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηδξχκαηνο θαη ηελ ππνζηήξημε θνηηεηψλ κε αλαπεξία 

ή θνηηεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο γηα ηελ επηηπρή πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο. Ζ ππεξεζία απηή κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο γηα ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ππνςήθηνπο θνηηεηέο. Με ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ ηδξχκαηνο 

θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο θαη ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο», 

 

Δπώτηση 3: Γλσξίδεηε ηα άξζξα (9 (εδάθην 10)33(εδάθην 8), 36(εδάθην 

1β),52(εδάθην 1)) ηνπ Ν.4009/2011 (ΦΔΚ195): δνκή, ιεηηνπξγία, δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ θαη δηεζλνπνίεζε ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ 
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Ηδξπκάησλ θαζψο θαη ην Άξζξν (7) ηνπ Ν. 4283/2014: δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο 

αηφκσλ κε αλαπεξία ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα; 

Σν Γξάθεκα 2 απνηππψλεη ηα πνζνζηά επί ηηο %.  

 

 

 

Δπώτηση 4: Έρεηε αληίγξαθν ησλ Νφκσλ ζηε Βηβιηνζήθε ή ζην γξαθείν ζαο; 

Σν Γξάθεκα 3 απνηππψλεη ηα πνζνζηά επί ηηο %.  

 

 

Δπώτηση 5: Τπάξρεη θαλνληζκφο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηδαζθφλησλ απέλαληη ζε 

θνηηεηέο κε αλαπεξία ζην ίδξπκά ζαο; 

Σν Γξάθεκα 4 απνηππψλεη ηα πνζνζηά επί ηηο %.  
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Δπώτηση 6: Δάλ λαη, θαηά πφζνλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο; 

Σν Γξάθεκα 5 απνηππψλεη ηα πνζνζηά επί ηηο %.  

 

 

 

Δπώτημα 7: Τπάξρεη θαλνληζκφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ αθνξά θνηηεηέο κε 

αλαπεξίεο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 

Σν Γξάθεκα 6 απνηππψλεη ηα πνζνζηά επί ηηο %.  
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Δπώτηση 8: Δάλ λαη, θαηά πφζν θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο; 

Σν Γξάθεκα 7 απνηππψλεη ηα πνζνζηά επί ηηο %.  

 

 

 

 

 

 Γ. ηελ ηέηαξηε ελφηεηα θαηαγξάθνληαη νη ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή ησλ 

ππνδνκψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηνπο θνηηεηέο κε 

αλαπεξία. 
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Δπώτηση 9: ην Παλεπηζηήκηφ ζαο πξνβάιινληαη νη ππνδνκέο θαη ηα ειεθηξνληθά 

κέζα πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ππνςήθησλ θνηηεηψλ κε αλαπεξίεο; 

Σν Γξάθεκα 8 απνηππψλεη ηα πνζνζηά επί ηηο %.  

 

 

 

 

Δπώτηση 10: Δάλ λαη, ηη πιεξνθνξίεο παξέρεηε ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο θαη ηα 

ειεθηξνληθά κέζα πνπ δηαζέηεη ην ίδξπκα κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ θνηηεηψλ κε 

αλαπεξία πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ; 

Οη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηεο Μνλάδαο Πξνζβαζηκφηεηαο 

θαη ηεο Βηβιηνζήθεο, ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη ην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 

Δ. ηελ πέκπηε ελφηεηα εμεηάδεηαη ε χπαξμε θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ θαηάιιεισλ 

ππνδνκψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ κε 

αλαπεξία.  

Δπώτηση  11:  ην Παλεπηζηήκηφ ζαο παξέρνληαη εηδηθέο ππνδνκέο θαη ειεθηξνληθά 

κέζα γηα ηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία αλάινγα κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπο;  

Σν Γξάθεκα 9 απνηππψλεη ηα πνζνζηά επί ηηο %.  
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Δπώτηση 12: ην Παλεπηζηήκηφ ζαο έρεη δεκηνπξγεζεί ε Μνλάδα Πξνζβαζηκφηεηαο 

γηα ηελ ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ησλ θνηηεηψλ κε αλαπεξίεο; 

Σν Γξάθεκα 10 απνηππψλεη ηα πνζνζηά επί ηηο %.  
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Δπώτηση 13: ην Παλεπηζηήκηφ ζαο έρεη νξηζηεί επηηξνπή κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ κε αξκνδηφηεηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ κε αλαπεξίεο;  

Σν Γξάθεκα 11 απνηππψλεη ηα πνζνζηά επί ηηο %.  

 

 

 

 

Δπώτηση 14: ην Παλεπηζηήκηφ ζαο έρνπλ θαηαβιεζεί πξνζπάζεηεο γηα ηελ άξζε 

ησλ αξρηηεθηνληθψλ θξαγκψλ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη θπζηθή πξφζβαζε απφ ηνπο 

θνηηεηέο κε αλαπεξία; 

Σν Γξάθεκα 12 απνηππψλεη ηα πνζνζηά επί ηηο %.  
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Δπώτηση 15: Παξαθαινχκε επηζεκάλεηε ηηο θηεξηαθέο δηεπθνιχλζεηο πνπ 

παξέρνληαη ζηνλ ρψξν ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο. (Μία ή/θαη πεξηζζφηεξεο 

απαληήζεηο). 

Σν Γξάθεκα 13 αλαθέξεηαη ζε ζχλνιν ησλ 12 Αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ.  

 

1

7

11

1

7

10

0 2 4 6 8 10 12

Δεν υπάρχουν διευκολφνςεισ

ήματα που αναβοςβήνουν

Ειδικζσ τουαλζτεσ

Ειδικζσ πλευρικζσ μπάρεσ

Ανυψωτικζσ πλατφόρμεσ

Ράμπεσ/ράγεσ ςε κάθε τμήμα

 

 

 

Δπώτηση 16:  χκθσλα κε ηε ιίζηα ειέγρνπ θαη ηνπο δηεζλείο θαλφλεο πνηα είλαη ε 

ζήκαλζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ίδξπκά ζαο; (Μία ή/θαη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο). 
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Σν Γξάθεκα 14 αλαθέξεηαη ζε ζχλνιν 7 Αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ.  

 

 

 

 

Δπώτηση 17: Πνηα είλαη ηα κεραλήκαηα ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο κε ηχθισζε ή κε κεησκέλε φξαζε ζην 

ίδξπκά ζαο; (Μία ή/θαη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο). 

Σν Γξάθεκα 15 αλαθέξεηαη ζε ζχλνιν 7 Αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ 
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Εφαρμογή μετατροπήσ ομιλίασ ςε κείμενο

Μεγζθυνςη οθόνησ για φοιτητζσ με μειωμζνη όραςη

υγγράμματα ςε ποικίλεσ μορφζσ

υγγράμματα ςε γραφή Braille

Laptop/netbooks με αναγνϊςτεσ οθόνησ 

αρωτζσ με αναγνϊςτεσ οθόνησ
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Δπώτηση 18: ε πνην/α θηήξην/α ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηα 

κεραλήκαηα ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

θνηηεηέο κε ηχθισζε ή κεησκέλε φξαζε; (Μία ή/θαη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο). 

Σν Γξάθεκα 16 απνηππψλεη ηα πνζνζηά επί ηηο %.  

 

9%

91%

ε ειδικα διαμορφωμζνα 
εργαςτήρια ςτον χϊρο τησ 
βιβλιοθήκησ

ε ειδικα διαμορφωμζνα 
εργαςτήρια ςτον χϊρο τησ 
Μονάδασ Προςβαςιμότητασ

 
 

 

Δπώτηση 19: Πνηα είλαη ηα κεραλήκαηα ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο κε πξνβιήκαηα αθνήο ζην ίδξπκά ζαο; (Μία 

ε/θαη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο). 

Υξεζηκνπνηνχληαη νη Αζθήζεηο νκηιίαο κε ηε ρξήζε ινγηζκηθψλ, νη Τπεξεζίεο 

ηειεδηεξκελείαο θαη νη Βηληενζθνπεκέλεο αλαθνηλψζεηο.  

 

 

Δπώτηση 20: ε πνηα θηήξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηα 

κεραλήκαηα ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνπο θνηηεηέο κε πξνβιήκαηα αθνήο; (Μία ή/θαη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο). 

Σν Γξάθεκα 17 απνηππψλεη ηα πνζνζηά επί ηηο %.  
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50%50%

ε ειδικά διαμορφωμζνα 
εργαςτήρια ςτον χϊρο τησ 
Βιβλιοθήκησ

ε ειδικά διαμορφωμζνα 
εργαςτήρια ςτον χϊρο τησ 
Μονάδασ Προςβαςιμότητασ

 
 

 

 

Δπώτηση 21: Σν πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έρεη ιάβεη εηδηθή θαηάξηηζε γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ κε αλαπεξία; 

Σν Γξάθεκα 18 απνηππψλεη ηα πνζνζηά επί ηηο %.  

 

 

 

Σ. ηελ έθηε ελφηεηα αλαθέξνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο έρεη θαηαξηηζηεί ην 

πξνζσπηθφ ζε δεηήκαηα αλαπεξίαο.  
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Δπώτηση 22: Με πνηνλ ή πνηνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο έρεη θαηαξηηζηεί ην 

πξνζσπηθφ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ κε αλαπεξία ζην Ίδξπκά ζαο. 

Σν Γξάθεκα 19 απνηππψλεη ζε ζχλνιν 7 Αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ. 

 

 

 

 

Δπώτηση 23:  Σν πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζαο έρεη ιάβεη εηδηθή επηκφξθσζε 

ζε δεηήκαηα αλαπεξίαο (Disability Liaison), ψζηε λα βνεζά ηνπο θνηηεηέο κε ηε 

ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ; 

Σν Γξάθεκα 20 απνηππψλεη ηα πνζνζηά επί ηηο %.  
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Δπώτηση 24: Σν Παλεπηζηήκηφ ζαο πινπνηεί δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξίεο; 

Σν Γξάθεκα 21 απνηππψλεη ηα πνζνζηά επί ηηο %.  

75%

25%

Ναι

Όχι
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ςμπεπασματικά 

 

Μεηά ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζπκπεξαίλεηαη φηη θνηηεηέο 

κε αλαπεξία θνηηνχλ ζην ζχλνιν ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ. ην 

90% ησλ Παλεπηζηεκίσλ έρνπλ εγγξαθεί θνηηεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη κε 

Κηλεηηθέο Αλαπεξίεο. ε πνζνζηφ 63,6% ησλ Παλεπηζηεκίσλ έρνπλ εγγξαθεί 

θνηηεηέο κε Κψθσζε θαη κε Σχθισζε. Δπίζεο, πνζνζηφ 66% ησλ δηεπζπληψλ ησλ 

Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ γλσξίδνπλ ηνπο Νφκνπο 4009/2011 θαη 4283/2014 θαη ζε 

πνζνζηφ 75% έρνπλ αληίγξαθα ησλ Νφκσλ ζε ρψξν ηεο Βηβιηνζήθεο.   

 ε πνζνζηφ 25% ησλ Παλεπηζηεκίσλ ππάξρεη θαλνληζκφο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

δηδαζθφλησλ απέλαληη ζηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξίεο. Μφιηο ζην 33% ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ ππάξρεη θαλνληζκφο πνπ αθνξά θνηηεηέο κε αλαπεξίεο θαη 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο.         

 ε πνζνζηφ 33% ησλ Παλεπηζηεκίσλ πξνβάιινληαη νη ππάξρνπζεο ππνδνκέο 

θαη ηα ειεθηξνληθά κέζα ηα νπνία είλαη ζηε δηάζεζε ησλ θνηηεηψλ κε αλαπεξία. 

Πξνβάιινληαη θπξίσο απφ ηε Μνλάδα Πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηελ Αθαδεκατθή 

Βηβιηνζήθε.           

 ε πνζνζηφ 66% ησλ Παλεπηζηεκίσλ παξέρνληαη εηδηθέο ππνδνκέο θαζψο θαη 

ηα ειεθηξνληθά κέζα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ ησλ 

θνηηεηψλ κε αλαπεξία. Δλζαξξπληηθφ είλαη ην γεγνλφο φ,ηη ζην 67% ησλ 

Παλεπηζηήκσλ έρνπλ ηδξπζεί νη Μνλάδεο Πξνζβαζηκφηεηαο. ηα 50% ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ έρνπλ νξηζηεί επηηξνπέο κειψλ ησλ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε 

αξκνδηφηεηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ κε αλαπεξίεο. Αθνινχζσο ζηα κηζά 

Παλεπηζηήκηα έρνπλ βειηησζεί νη ππνδνκέο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ 

θνηηεηψλ κε αλαπεξία. ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ έρνπλ δηακνξθσζεί 

εηδηθέο ηνπαιέηεο θαη ξάκπεο ζε θάζε ηκήκα. Δπίζεο, πνιιά Παλεπηζηήκηα έρνπλ 

πξνκεζεπηεί αλπςσηηθέο πιαηθφξκεο.       

  ε πνζνζηφ 90% ηα κεραλήκαηα ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο κε ηχθισζε ή κε κεησκέλε φξαζε έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί ζηηο Μνλάδεο Πξνζβαζηκφηεηαο. Υξεζηκνπνηνχληαη νη θαηάιιειεο 

εθαξκνγέο γηα αζθήζεηο νκηιίαο θαη ππεξεζίεο ηειεδηεξκελείαο. Σέινο νη 

βηληενζθνπεκέλεο αλαθνηλψζεηο απνδεηθλχνληαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο. Δπίζεο, ζην 

50% ησλ Παλεπηζηεκίσλ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηα κεραλήκαηα ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ 
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θαη ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο κε πξνβιήκαηα αθνήο.  

 ε πνζνζηφ 50% ησλ Παλεπηζηεκίσλ νη ππεχζπλνη θαη κφλν ησλ Μνλάδσλ 

Πξνζβαζηκφηεηαο έρνπλ ιάβεη ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε ζε δεηήκαηα αλαπεξίαο κε 

ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο. Σν 75% ησλ Παλεπηζηεκίσλ πινπνηεί 

δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηνπο θνηηεηέο 

κε αλαπεξίεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

Σο ερωτηματολόγιο  

Σν εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν απεζηάιε θαη ζπκπιεξώζεθε από ηνπο 

ππεπζύλνπο ησλ ειιεληθώλ Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ απνηειείηαη από 24 

εξσηήζεηο θαη ρσξίδεηαη ζε έμη ελόηεηεο:  

Α. Αλαθνξά ζηελ ύπαξμε θνηηεηώλ κε αλαπεξία θαζώο θαη νη ηύπνη ηεο 

αλαπεξίαο. 

1.  ην Παλεπηζηήκηό ζαο ππάξρνπλ θνηηεηέο κε αλαπεξίεο; 

2. Αλαθέξεηε ηνλ ηύπν ηεο αλαπεξίαο ησλ θνηηεηώλ πνπ ππάξρνπλ ζην 

Παλεπηζηήκηό ζαο (κία ή/θαη πεξηζζόηεξεο απαληήζεηο). 

 Φνηηεηέο κε Σύθισζε. 

 Φνηηεηέο κε Μεησκέλε Ομύηεηα. 

 Φνηηεηέο κε Κώθσζε. 

 Φνηηεηέο κε Κηλεηηθέο Αλαπεξίεο. 

 Φνηηεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. 

 Φνηηεηέο κε Απηηζκό. 

Β. ηε δεύηεξε ελόηεηα εμεηάδεηαη ε ύπαξμε αληηγξάθνπ ηνπ Ν.4009/2011 ζε 

ρώξν ηεο Βηβιηνζήθεο. 

3. Γλσξίδεηε ηα Άξζξα (9 (εδάθην 10), 33 (εδάθην 8), 36 (εδάθην 1β), 52 

(εδάθην 1)) ηνπ Ν.4009/2011 (ΦΔΚ195): Γνκή, ιεηηνπξγία, δηαζθάιηζε ηεο 

πνηόηεηαο ησλ ζπνπδώλ θαη δηεζλνπνίεζε ησλ Αλώηαησλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Ιδξπκάησλ θαζώο θαη ην Άξζξν (7) ηνπ Ν. 4283/2014: Γηεπθόιπλζε 

πξόζβαζεο αηόκσλ κε αλαπεξία ζηα Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα; 

4. Έρεηε αληίγξαθν ησλ Νόκσλ ζηε Βηβιηνζήθε ή ζην γξαθείν ζαο; 

Γ. ηελ ηξίηε ελόηεηα εμεηάδεηαη ε ύπαξμε ησλ αλαγθαίσλ θαλνληζκώλ 

ζπκπεξηθνξάο ηόζν γηα ηνπο Γηδάζθνληεο όζν θαη γηα ηνπο θνηηεηέο.  

5. Τπάξρεη θαλνληζκόο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηδαζθόλησλ απέλαληη ζε 

θνηηεηέο κε αλαπεξία ζην ίδξπκά ζαο; 

6. Δάλ λαη, θαηά πόζνλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθόο; 

 Καζόινπ 

 Λίγα  
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 Αξθεηά 

 Πνιύ 

 Πάξα πνιύ 

 

7.  Τπάξρεη θαλνληζκόο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ αθνξά θνηηεηέο κε 

αλαπεξίεο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 

8. Δάλ λαη, θαηά πόζν θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθόο; 

 Καζόινπ 

 Λίγα  

 Αξθεηά 

 Πνιύ 

 Πάξα πνιύ 

 

Γ. ηελ ηέηαξηε ελόηεηα αλαθέξνληαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνβνιή ησλ 

ππνδνκώλ θαη ησλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηνπο 

ππνςήθηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία.  

9. ην Παλεπηζηήκηό ζαο πξνβάιινληαη νη ππνδνκέο θαη ηα ειεθηξνληθά 

κέζα πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ππνςήθησλ θνηηεηώλ κε αλαπεξίεο; 

10. Δάλ λαη, ηη πιεξνθνξίεο παξέρεηε ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο θαη ηα 

ειεθηξνληθά κέζα πνπ δηαζέηεη ην ίδξπκα κε ζθνπό ηε δηεπθόιπλζε ησλ 

θνηηεηώλ κε αλαπεξία πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ κεραλνγξαθηθνύ δειηίνπ; 

Δ. ηελ πέκπηε ελόηεηα εμεηάδεηαη ε ύπαξμε θαη ε δηαζεζηκόηεηα ησλ 

θαηάιιεισλ ππνδνκώλ θαη ησλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ θνηηεηώλ κε αλαπεξία. 

11. ην Παλεπηζηήκηό ζαο παξέρνληαη εηδηθέο ππνδνκέο θαη ειεθηξνληθά 

κέζα γηα ηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία αλάινγα κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο 

ηνπο; 

 Ναη. 

 Όρη. 

 Τπό θαηαζθεπή. 

 Πξνγξακκαηηζκέλεο γηα κειινληηθή πινπνίεζε. 

 12. ην Παλεπηζηήκηό ζαο έρεη δεκηνπξγεζεί ε Μνλάδα Πξνζβαζηκόηεηαο 

γηα ηελ ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ ησλ θνηηεηώλ κε αλαπεξίεο; 
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 Ναη. 

 Όρη. 

 

13.  ην Παλεπηζηήκηό ζαο έρεη νξηζηεί επηηξνπή κειώλ ηνπ δηδαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ κε αξκνδηόηεηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηηεηώλ κε αλαπεξίεο; 

 Ναη. 

 Όρη.          

  

14. ην Παλεπηζηήκηό ζαο έρνπλ θαηαβιεζεί πξνζπάζεηεο γηα ηελ άξζε ησλ 

αξρηηεθηνληθώλ θξαγκώλ, έηζη ώζηε λα ππάξρεη θπζηθή πξόζβαζε από ηνπο 

θνηηεηέο κε αλαπεξία; 

 Ναη. 

 Όρη. 

 Δλ κέξεη. 

 ε εμέιημε. 

 

15. Παξαθαινύκε επηζεκάλεηε ηηο θηεξηαθέο δηεπθνιύλζεηο πνπ παξέρνληαη 

ζηνλ ρώξν ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο: 

 Ράκπεο/ξάγεο ζε θάζε ηκήκα. 

 Αλπςσηέο πιαηθόξκεο. 

 Δπξύρσξνη δηάδξνκνη γηα ειηγκνύο κε αλαπεξηθό ακαμίδην. 

 Δηδηθέο πιεπξηθέο κπάξεο  γηα θνηηεηέο κε πξνβιήκαηα όξαζεο. 

 Λσξίδα αληρλεύζηκσλ πξνεηδνπνηήζεσλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

ζηελ άθξε ελόο αλπςσκέλνπ πεξάζκαηνο, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ν 

δξόκνο κεηαμύ ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηνπ δξόκνπ. 

 Δηδηθέο ηνπαιέηεο. 

 Γσκάηηα ζηηο θνηηεηηθέο εζηίεο ηνπ Ιδξύκαηνο κε ππνδνκέο γηα 

θνηηεηέο-ελνίθνπο κε αλαπεξίεο. 

 ήκαηα πνπ αλαβνζβήλνπλ γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο ζε 

θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο εγθαηεζηεκέλα ζηηο πόξηεο θαη ζηνπο 

αλειθπζηήξεο. 

 Άιιν… 
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16. ύκθσλα κε ηε ιίζηα ειέγρνπ θαη ηνπο δηεζλείο θαλόλεο πνηα είλαη ε 

ζήκαλζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ίδξπκά ζαο;  

 Γξαθή Braille θαη απηηθή δηαδξνκή από ηελ είζνδν ζε δηαζέζηκεο 

εγθαηαζηάζεηο, όπσο ηνπαιέηεο / αλειθπζηήξαο. 

 Γξακκαηνζεηξά Braille γηα νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδξνκέο ζην 

θηήξην. 

 Γηεζλή ύκβνια γηα ηελ πξόζβαζε ζε κέξε θαη ζε δηαζέζηκεο 

εγθαηαζηάζεηο. 

 Μπνξείηε λα ππνγξάςεηε γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο, εάλ ζαο 

παξέρεηαη ζύζηεκα ππνβνεζεηηθήο κάζεζεο. 

 Braille θαη ζρέδην ελόο θηηξίνπ ζε γξάθεκα. 

 Δπαλάγλσζηα θαη δηαπγή ζήκαηα εγθαηεζηεκέλα ζην θαηάιιειν 

ύςνο. 

 Έληνλα ζήκαηα κε έγρξσκεο θαη θσηεηλέο αληηζέζεηο. 

 Φσλεηηθά κελύκαηα γηα ηελ πιεξνθόξεζε αηόκσλ κε πξνβιήκαηα 

όξαζεο. 

 Οπηηθή πιαθέηα εκθάληζεο ζηηο αίζνπζεο αλακνλήο. 

 Γισζζηθέο αλαθνηλώζεηο ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ πίλαθα νπηηθήο 

παξνπζίαζεο. 

 Άιιν. 

 

17. Πνηα είλαη ηα κεραλήκαηα ηνπ εηδηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο θνηηεηέο κε ηύθισζε ή κεησκέλε όξαζε ζην 

ίδξπκά ζαο; Δπηιέμηε κία ή θαη πεξηζζόηεξεο απαληήζεηο. 

 αξσηέο θαη αλαγλώζηεο νζόλεο. 

 Laptop / Net books κε αλαγλώζηεο νζόλεο θαη αθνπζηηθά. 

 πγγξάκκαηα ζε γξαθή Braille. 

 πγγξάκκαηα ζε πνηθίιεο πξνζβάζηκεο ςεθηαθέο κνξθέο (αθνπζηηθά 

βηβιία, DAISY). 

 Λνγηζκηθό πνπ κπνξεί λα δηαβάζεη ηελ νζόλε ζε πνιιέο γιώζζεο. 

 Μεγέζπλζε νζόλεο γηα θνηηεηέο κε κεησκέλε όξαζε. 

 Δθαξκνγή αλαγλώζηε κεηαηξνπήο θεηκέλνπ ζε νκηιία. 

 Άιιν… 
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18. ε πνην/α θηήξην/α ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηα 

κεραλήκαηα ηνπ εηδηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

από ηνπο θνηηεηέο κε ηύθισζε ή κεησκέλε όξαζε;  

 ε εηδηθά δηακνξθσκέλα εξγαζηήξηα ζην θηήξην ηεο Βηβιηνζήθεο. 

 ε εηδηθά δηακνξθσκέλα εξγαζηήξηα ζηα θηήξηα ησλ Σκεκάησλ. 

 ε εηδηθά δηακνξθσκέλν εξγαζηήξην ζε αλεμάξηεην θηήξην. 

 Άιιν… 

 

19. Πνηα είλαη ηα κεραλήκαηα ηνπ εηδηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο θνηηεηέο κε πξνβιήκαηα αθνήο ζην ίδξπκά ζαο;  

 Οπηηθά δηαγξάκκαηα γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα Αθνήο. 

 Τπνζηεξηθηηθέο ζπζθεπέο αθξόαζεο πνπ κεηαδίδνπλ κόλν ηνλ 

επηζπκεηό ήρν ζηνλ αθξναηή, πεξηνξίδνληαο ηνλ επηπιένλ ήρν. 

 Κνριηαθά εκθπηεύκαηα. 

 Αζθήζεηο νκηιίαο κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. 

 Άιιν… 

 

20. ε πνηα θηήξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηα κεραλήκαηα 

ηνπ εηδηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο 

θνηηεηέο κε πξνβιήκαηα αθνήο; 

 ε εηδηθά δηακνξθσκέλα εξγαζηήξηα ζην θηήξην ηεο Βηβιηνζήθεο. 

 ε εηδηθά δηακνξθσκέλα εξγαζηήξηα ζηα θηήξηα ησλ Σκεκάησλ. 

 ε εηδηθά δηακνξθσκέλν εξγαζηήξην ζε αλεμάξηεην θηήξην. 

 Άιιν… 

 

21. Σν πξνζσπηθό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έρεη ιάβεη εηδηθή θαηάξηηζε γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηώλ κε αλαπεξία; 

 Ναη. 

 Όρη. 

 Μόλν νη αξκόδηνη γηα ηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία από θάζε ηκήκα. 
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Σ. ηελ ελόηεηα έμη αλαθέξνληαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο έρεη θαηαξηηζηεί 

ην πξνζσπηθό ζε δεηήκαηα αλαπεξίαο. 

 

22. Με πνηνλ ή πνηνπο από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο έρεη θαηαξηηζηεί ην 

πξνζσπηθό γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηώλ κε αλαπεξία ζην ίδξπκά 

ζαο; 

 Δμεηδηθεπκέλα καζήκαηα ζε πξνπηπρηαθό επίπεδν. 

 Δμεηδηθεπκέλα καζήκαηα ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν. 

 Μεηαπηπρηαθό κε ζέκα ΑκεΑ. 

 Γηδαθηνξηθό κε ζέκα ΑκεΑ. 

 εκηλάξηα Δπηκόξθσζεο. 

 Άιιν… 

 

23. Σν πξνζσπηθό έρεη ιάβεη εηδηθή επηκόξθσζε ζε δεηήκαηα αλαπεξίαο 

(Disability Liaison), ώζηε λα βνεζά ηνπο θνηηεηέο κε ηε ρξήζε εηδηθνύ 

εμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ; 

 Ναη. 

 Όρη. 

 Μόλν νη αξκόδηνη γηα ηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία από θάζε ηκήκα. 

 

24. Σν Παλεπηζηήκην πινπνηεί δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 

ησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξίεο; 

 Ναη. 

 Όρη. 

 


