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Η οργάνωση και οι υπηρεσίες της Μονάδας Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ για Φοιτητές με
Αναπηρία παρουσιάσθηκαν την Τρίτη 17 Οκτωβρίου, σε ειδική τελετή, που διοργανώθηκε στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Μονάδας Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ είναι η πρώτη αυτού του
είδους που δημιουργήθηκε σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα.
Πιο συγκεκριμένα, ιδρύθηκε το 2006 και έχει ως αποστολή «τη διασφάλιση στην πράξη της
ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες, και
απαιτήσεις, και ιδιαίτερα των φοιτητών με αναπηρία (ΦμεΑ)». Οι ανάγκες των φοιτητών με
αναπηρία συνοψίζονται σε μια λέξη: «Πρόσβαση». Οι δράσεις του ΕΚΠΑ όλα αυτά τα χρόνια
είναι συνεχείς.
Κατά την προσφώνησή του στην εκδήλωση ο Πρύτανης του Ιδρύματος, καθηγητής Μ.-Α.
Δημόπουλος, αναφέρθηκε στην πορεία της Μονάδας και σημείωσε χαρακτηριστικά, μεταξύ
άλλων, ότι «η ίδρυση της Μονάδας Προσβασιμότητας το 2006 δεν αποτελούσε νομική
υποχρέωση των Πανεπιστημίων, αλλά βασιζόταν μόνο στο όραμα και στην κοινωνική ευθύνη
του ιδρύματός μας, σύμφωνα και με τη διεθνή σχετική εμπειρία». Τόνισε, επίσης, οτι το ΕΚΠΑ
δεν εφησυχάζει στο θέμα αυτό αλλά συνεχίζει τις προσπάθειες για ισότιμη πρόσβαση όλων
στην Εκπαίδευση με τους βέλτιστους όρους.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο κ. Παναγιώτης Κασσιανός, Εκπρόσωπος του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ο κ. Κώστας Γαργάλης, Ταμίας της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ). Ακολούθησαν ομιλίες από τον Καθηγητή κ.
Γεώργιο Πολυμενέα, Αναπληρωτή Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, και τον Καθηγητή κ. Γεώργιο
Κουρουπέτρογλου, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ. Παρεμβάσεις
έγιναν από κ. Δανάη Μπασαντή, Φοιτήτρια ΑμεΑ της Φιλοσοφικής Σχολής, και τους αποφοίτους
ΑμεΑ κ. Ευάγγελο Αυγουλά, πτυχιούχο της Νομικής του ΕΚΠΑ, και κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο,
πτυχιούχο της Ιατρικής του ΕΚΠΑ.
Στην εκδήλωση βραβεύθηκαν φοιτητές του ΕΚΠΑ που προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες
του στη Μονάδα Προσβασιμότητας.
Επίσης, προβλήθηκε ειδικό βίντεο παρουσίασης της Μονάδας Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ.

