
 
 

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με το «Στρατηγικό Σχέδιο για την Ισότιμη Πρόσβαση στην Εκπαίδευση των 
Ατόμων με Αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». 

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. πρόσφατα συνέταξε το «Στρατηγικό Σχέδιο για την Ισότιμη Πρόσβαση στην Εκπαίδευση των 
Ατόμων με Αναπηρία» στο οποίο περιλαμβάνονται έργα και δράσεις που αφορούν στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Κατά το προσεχές διάστημα οι κεντρικοί άξονες της πολιτικής για τα δικαιώματα 
των ΑμεΑ προβλέπεται να ενσωματωθούν με νομοθέτηση στο θεσμικό πλαίσιο. 

Ειδικότερα, το «Στρατηγικό Σχέδιο για την Ισότιμη Πρόσβαση στην Εκπαίδευση των Ατόμων με 
Αναπηρία» προβλέπει για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μεταξύ άλλων: 

α) τη σταδιακή βελτίωση της καθολικής προσβασιμότητας σε όλα τα Πανεπιστήμια (φυσική 
προσβασιμότητα, ηλεκτρονική προσβασιμότητα, προσβασιμότητα εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού 
και διδακτικών μεθόδων, διενέργεια εύλογων προσαρμογών, δημιουργία προσβάσιμων ιστοσελίδων, 
δημιουργία προσβάσιμων υπηρεσιών διοικητικής εξυπηρέτησης κοινού κα.), 

β) τις απαραίτητες θεσμικές εγγυήσεις ισότιμης μεταχείρισης των φοιτητών/τριών, των μελών ΔΕΠ και 
του προσωπικού όλων των κατηγοριών με αναπηρία με βασικό στόχο την απρόσκοπτη ακαδημαϊκή και 
επαγγελματική εξέλιξή τους,  

γ) τη θέσπιση «Επιτροπής Προσβασιμότητας & Στήριξης Ατόμων με Αναπηρία» σε κάθε Α.Ε.Ι. Η επιτροπή 
θα υποστηρίζεται από αντίστοιχη διοικητική μονάδα εντός εκάστου Α.Ε.Ι. (σχετικό γραφείο ή τμήμα) και 
θα είναι αρμόδια να προτείνει ολοκληρωμένο πλαίσιο γενικότερης στήριξης για τα άτομα με αναπηρία 
του οικείου Ιδρύματος.  

δ) τις απαραίτητες δράσεις για τη μελλοντική ενσωμάτωση των φοιτητών με αναπηρία στην ενεργή ζωή 
και την αγορά εργασίας, 
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ε) την καθιέρωση του "ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ" στο πλαίσιο της στήριξης των φοιτητών και του προσωπικού με 
αναπηρία εντός των ΑΕΙ, καθώς και γενικότερων δράσεων ευαισθητοποίησης του συνόλου της 
πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη στενής συνεργασίας με το σύνολο 
των Α.Ε.Ι. της χώρας, προκειμένου να προετοιμαστεί η επιτυχημένη εφαρμογή της ολοκληρωμένης 
στήριξης των ατόμων με αναπηρία. Για την έναρξη του σχεδιασμού των σχετικών δράσεων θα χρειαστεί, 
εντός των επόμενων μηνών, να ολοκληρωθούν σε συνεργασία με τα Ιδρύματα δύο κομβικής σημασίας 
έργα: 

1) Η καταγραφή σε κάθε Α.Ε.Ι. των υφιστάμενων ενταξιακών δομών εκπαίδευσης, καθώς και των 
πλαισίων και προγραμμάτων υποστήριξης φοιτητών με αναπηρία. 

2) Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης προσβασιμότητας εκάστου Ιδρύματος (δηλαδή: [α] 
φυσική προσβασιμότητα, [β] ηλεκτρονική προσβασιμότητα, [γ] προσβασιμότητα εκπαιδευτικού 
και εποπτικού υλικού και διδακτικών μεθόδων, [δ] προσβασιμότητα υπηρεσιών πανεπιστημίου 
κα.) και η διαπίστωση στη συνέχεια των συνολικών αναγκών για κάθε Α.Ε.Ι. με τη σχετική 
κοστολόγησή τους. 

Τόσο η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου μας, όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανώτατης Εκπαίδευσης θα συνδράμουν τις υπηρεσίες σας σχετικά με τα ανωτέρω έργα. 

Για την επιτυχή εκτέλεση των ανωτέρω έργων και τη διασφάλιση της ολοκληρωμένης εφαρμογής και 
υλοποίησης του «Στρατηγικού Σχεδίου για την Ισότιμη Πρόσβαση στην Εκπαίδευση των Ατόμων με 
Αναπηρία», κρίνεται απαραίτητη η άμεση δημιουργία «Δικτύου Συνεργασίας» μεταξύ των Α.Ε.Ι. και του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Α. Δημητρόπουλου. 

Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε όπως ορίσετε έναν εκπρόσωπο του Ιδρύματός σας για την άμεση 
σύσταση του εν λόγω Δικτύου Συνεργασίας έως την Τετάρτη 10/3/2021. Εντός της τρίτης εβδομάδας του 
Μαρτίου θα διοργανωθεί τηλεδιάσκεψη προκειμένου να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα της 
συνεργασίας μας. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας. 

 

 

 

 

 

*Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο αρχείο της Υπηρεσίας μας 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ 

 

 

 

 

 



Πίνακας Αποδεκτών 

Πρυτάνεις/Προέδρους Δ.Ε.: 

1. Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών 
2. Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
3. Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών 
4. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
5. Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 
6. Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου 
7. Παντείου Πανεπιστημίου 
8. Πανεπιστημίου Πειραιώς 
9. Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
10. Πανεπιστημίου Πατρών 
11. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
12. Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
13. Πανεπιστημίου Κρήτης 
14. Πολυτεχνείου Κρήτης 
15. Πανεπιστημίου Αιγαίου 
16. Ιόνιο Πανεπιστημίου 
17. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
18. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
19. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  
20. Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
21. Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
22. Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
23. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
24. Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών 
25. Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
26. Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας 
27. Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης 
28. Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων 
29. Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης 

 

Εσωτερική Διανομή                                                   

1. Γραφείο κ. Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
4. Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης  
5. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

 


