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Είσαι φοιτητής/φοιτήτρια  

 
• με αναπηρία; 

• με χρόνια ή έκτακτα προβλήματα υγείας; 

• αλλοδαπός/αλλοδαπή; 

• μέλος μουσουλμανικής μειονότητας; 

• μόνος γονέας; 

• από ευάλωτη κοινωνική ομάδα;  

 

 



 



Το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής  
 

 

Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και φοιτήτριες 
που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην  ένταξή τους 

στην εκπαιδευτική ζωή στο πανεπιστήμιο 

 

 

 

 

 

 



Το Γραφείο του ΚΕΠ 



Δράσεις 
 Ενημερώνουμε: 

 

• Όλους τους νεοεισερχόμενους φοιτητές/τριες με τη 
διάθεση του σχετικού εντύπου κατά τις εγγραφές 

• Το φοιτητικό κοινό στα σχετικά μαθήματα καθώς και από 
τους Συμβούλους Σπουδών 

• Με τις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους 

 



 

Στηρίζουμε και ενημερώνουμε σε ζητήματα σπουδών  
 

 
 πληροφορίες για μαθήματα με βάση τον οδηγό σπουδών 
 (επιλεγόμενα, υποχρεωτικά,  ηλεκτρονικές δηλώσεις 
μαθημάτων, συγγραμμάτων κ.ά), αίθουσες  
 πληροφορίες για μέλη ΔΕΠ (γραφεία, ώρες συνεργασίας 
κ.ά.) 
 ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων, 
εναλλακτικές δυνατότητες εξέτασης 
 συμβουλευτικές υπηρεσίες 
 πρακτικές ασκήσεις,  
 μεταπτυχιακά προγράμματα,  
 σίτιση,  στέγαση κ.λ.π. 
 

 



  
 

Συμβάλλουμε στη βελτίωση  

των συνθηκών ηλεκτρονικής πρόσβασης   

στην πληροφόρηση και στη γνώση  

 

Δημιουργία ψηφιακής Βιβλιοθήκης - ψηφιοποίηση 
του μεγαλύτερου τμήματος των προτεινόμενων 
διδακτικών συγγραμμάτων 

δυνατότητα εκτύπωσης κειμένων σε γραφή Braille 

δυνατότητα απτικής και ακουστικής ανάγνωσης του 
διαδικτύου στο γραφείο του Κ.Ε.Π. 

 





 
  

Eνημερωτικό Έντυπο  

 
 
  





 
ΤΙΤΛΟΣ: Αναπηρία & εκπαίδευση. -Αόρατος κόσμος -Ανάπηρη 

εκπαίδευση  
3 & 4 Μαρτίου 2010 



ΤΙΤΛΟΣ: Παιδί, Άσκηση και Ποιότητα Ζωής 
23 Απριλίου 2010 

 



ΤΙΤΛΟΣ: Εκδηλώσεις «Είναι στο χέρι σου!» 
  29 & 30 Απριλίου 2010 (με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

κατά της Σωματικής Τιμωρίας των Παιδιών) 



ΤΙΤΛΟΣ: Παιδί και Οικογένειες- Συνομιλώντας με συγγραφείς 
παιδικών βιβλίων 

  7 Μαΐου 2010 



ΤΙΤΛΟΣ: Η Πρόληψη Σώζει Ζωές.  -Έλα, Άκουσε, Απο-στήθισε  
25 Οκτωβρίου 2010  

(μήνας ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού) 



ΤΙΤΛΟΣ: Δεν Σωπαίνω. Βία κατά των Γυναικών –Ένα 
Διαρκές Έγκλημα Χωρίς Τιμωρία  

25 Νοεμβρίου 2010 



ΤΙΤΛΟΣ: Είμαι Παιδί, Έχω Δικαίωμα για……  
Δράσεις για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

9 Δεκεμβρίου 2010 



Ανα/κατασκευή ραμπών στο κτιριακό συγκρότημα της 
Παιδαγωγικής Σχολής στον Πύργο (προαύλιο χώρο) και στην 
Αρχαιολογικού Μουσείου (3 κεντρικές εξωτερικές ράμπες)  

 



Διασφάλιση τριών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων για ΑμεΑ  
στον προαύλιο χώρο της Παιδαγωγικής Σχολής (Πύργος – Λυόμενο) 

και μίας θέσης στο κτιριακό συγκρότημα επί της Αρχαιολογικού 
Μουσείου  

 



Προσθήκη σε γραφή Braille στις πόρτες των γραφείων καθώς 
και των αιθουσών διδασκαλίας της Παιδαγωγικής Σχολής των 
στοιχείων των μελών/αιθουσών (ονοματεπώνυμο, αριθμός 

αίθουσας) για την ανάγλυφη ανάγνωσή τους από τα άτομα με 
προβλήματα όρασης.  

 



Βελτίωση του «διαδρόμου κίνησης» για τα άτομα με κινητικές 
δυσκολίες στον υπαίθριο χώρο (κακοτεχνία)  

 




