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Άρθρο 1. Εισαγωγή – Κανονιστικό Πλαίσιο – Γενικές διατάξειςΣύ� μφωνα με το Άρθρο 61, Παρα� γραφος 1, τού Εσωτερικού�  Κανονισμού�  Λειτούργι�ας τού (ΦΕΚ4621/Β/21-10-2020),  το Πανεπιστή� μιο  Δύτική� ς  Αττική� ς  (ΠΑ.Δ.Α.)  λαμβα� νει  με�ριμνα για τήνύποστή� ριξή φοιτήτω� ν/ριω� ν τού, οι οποι�οι/ες για διαφορετικού� ς λο� γούς, (Φοιτήτε�ς/ή� τριες μεΑναπήρι�ες (ΦμεΑ), φοιτήτε�ς/ή� τριες προερχο� μενοι/ες απο�  Εύπαθει�ς Κοινωνικε�ς Ομα� δες (ΕΚΟ),φοιτήτε�ς/ή� τριες  με  Χαμήλα�  Εισοδή� ματα)  εμποδι�ζονται  να  σύμμετα� σχούν  ισο� τιμα  στιςακαδήμαι2κε�ς  δραστήριο� τήτες  πού  απαιτού� ν  οι  σπούδε�ς  τούς  και  να  τις  ολοκλήρω� σούνλαμβα� νοντας  τον  τι�τλο.  Τα  εμπο� δια  πού  αντιμετωπι�ζούν  οι  φοιτήτε�ς/ή� τριες  μπορει�  ναπροε�ρχονται:1. απο�  φύσική� /σωματική�  αναπήρι�α ή�  βλα� βή (προβλή� ματα ο� ρασής, ακοή� ς, κινήτικο� τήτας, λοιπε�ς σοβαρε�ς παθή� σεις)2. απο�  νεύροαναπτύξιακή� /ψύχική�  διαταραχή�  (Ειδικε�ς Μαθήσιακε�ς Δύσκολι�ες, Διαταραχή�  Ελλειμματική� ς Προσοχή� ς/Υπερκινήτικο� τήτα, Διαταραχή�  Αύτιστικού�  Φα� σματος, ψύχικε�ς διαταραχε�ς)3. απο�  κοινωνικού� ς λο� γούς (Εύπαθει�ς κοινωνικε�ς ομα� δες: ΛΟΑΤΚΙ+, γονει�ς σε μονογονει2κε�ς οικογε�νειες, φύλακισμε�νοι, μετανα� στες)4. απο�  οικονομικού� ς λο� γούς (χαμήλα�  εισοδή� ματα, α� νεργοι) ή�  και απο�  σύνδύασμο�  των ανωτε�ρω αιτι�ων.Οι  ύπήρεσι�ες  τού  Πανεπιστήμι�ού,  σε  σύνεργασι�α  με  τούς/τις  Καθήγήτε�ς/ή� τριες-Ακαδήμαι2κού� ς/ε�ς  Σύμβού� λούς  ΦμεΑ  (βλ.  επο� μενο  α� ρθρο)  αναλαμβα� νούν  ύποστήρικτικε�ςδρα� σεις για τούς/τις φοιτήτε�ς/φοιτή� τριες αύτού� ς/ε�ς ο� πως:
 Διαρκή�  καταγραφή�  των φοιτήτω� ν/ριω� ν τής ομα� δας-στο� χού και των ειδικω� ν αναγκω� ν τούς
 Εκτι�μήσή ατομική� ς λειτούργικο� τήτας/εμποδι�ων στις σπούδε�ς
 Προσδιορισμο�  και προσαρμογή�  ύποστήρικτικω� ν τεχνολογιω� ν
 Σύμβούλεύτική�  και Ψύχολογική�  Υποστή� ριξή
 Προσβα� σιμο ψήφιακο�  μαθήσιακο�  ύλικο�  
 Προσβα� σιμο ιδρύματικο�  ιστο� τοπο
 Εθελοντισμο�  - Εκπαι�δεύσή - Εύαισθήτοποι�ήσή
 Προσβασιμο� τήτα χω� ρων ΠΑ.Δ.Α.
 Οικονομική�  ενι�σχύσή για τήν καταπολε�μήσή τής εγκατα� λειψής σπούδω� ν
 Προμή� θεια κατα� λλήλού εξοπλισμού�Για τήν ύλοποι�ήσή των ανωτε�ρω δρα� σεων, λειτούργει� στο ΠΑ.Δ.Α. ή μονα� δα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ», ύπο�τή Διεύ� θύνσή Φοιτήτική� ς Με�ριμνας τού ΠΑ.Δ.Α. Η μονα� δα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» χρήματοδοτει�ται απο�το  ΕΣΠΑ  και  παρε�χει  ε�να  φα� σμα  ύποστήρικτικω� ν  δρα� σεων  και  ύπήρεσιω� ν  (ακαδήμαι2κή�ύποστή� ριξή,  ψύχοκοινωνική�  ύποστή� ριξή,  εργοθεραπει�α,  φύσικοθεραπει�α,  α� σκήσή και εύεξι�α,διερμήνει�α  στή  νοήματική�  γλω� σσα,  προσβα� σιμα  ήλεκτρονικα�  σύγγρα� μματα,  οικονομική�ενι�σχύσή οικονομικω� ς αδύνα� των φοιτήτω� ν/ριω� ν με�σω ύποτροφιω� ν, κ.α� .).
Άρθρο 2. Ορισμός Καθηγητή/ήτριας-Συμβούλου ΦμεΑΕιδικα�  για τήν ακαδήμαι2κή�  ύποστή� ριξή των φοιτήτω� ν/ριω� ν των δύ� ο πρω� των κατήγοριω� ν πούαναφε�ρονται  στο  Άρθρο  1,  (στο  εξή� ς  σύνοπτικα�  ΦμεΑ),  το  κα� θε  Ακαδήμαι2κο�  Τμή� μα  τούΠανεπιστήμι�ού  ορι�ζει  Καθήγήτή� /ή� τρια-Σύ� μβούλο  ΦμεΑ  με  τον/τήν  αναπλήρωτή� /ω� τρια�τού/τής, σύ� μφωνα με το Άρθρο 61, Παρα� γραφος 2 τού Εσωτερικού�  Κανονισμού�  Λειτούργι�αςτού ΠΑ.Δ.Α.. Τα στοιχει�α επικοινωνι�ας  των Καθήγήτω� ν/ριω� ν Σύμβού� λων ΦμεΑ τού Τμή� ματοςΜήχανικω� ν Πλήροφορική� ς ει�ναι αναρτήμε�να στήν ιστοσελι�δα τού Τμή� ματος.Ο/Η  Καθήγήτή� ς/ή� τρια-Σύ� μβούλος  ΦμεΑ  καθω� ς  και  ο/ή  αναπλήρωτή� ς/ω� τρια�  τού/τής  ει�ναιμε�λή  ΔΕΠ  τού  Τμή� ματος.  Ορι�ζονται  απο�  τή  Σύνε�λεύσή  τού  Τμή� ματος  για  ετή� σια  θήτει�α(ακαδήμαι2κο�  ε�τος). Μετα�  τον ορισμο�  τούς, τα στοιχει�α επικοινωνι�ας τούς κοινοποιού� νται στήνμονα� δα  «ΠΡΟΣΒΑΣΗ»  ω� στε  να  επικαιροποιού� νται  στήν  αρχή�  κα� θε  ακαδήμαι2κού�  ε�τούς  ταστοιχει�α στήν ιστοσελι�δα τής μονα� δας.Ο/Η Καθήγήτή� ς/ή� τρια-Σύ� μβούλος ΦμεΑ αποτελει�  τον σύνδετικο�  κρι�κο ανα� μεσα στούς ΦμεΑτού Τμή� ματο� ς τού/τής και (α) στο σύ� νολο των μελω� ν ΔΕΠ και των λοιπω� ν διδασκο� ντων/ούσω� ν
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τού  Τμή� ματος,  αλλα�  και  (β)  στις  ύπήρεσι�ες  τού  Τμή� ματος  και  τού  ΠΑ.Δ.Α.  με  τις  οποι�εςαλλήλεπιδρού� ν οι ΦμεΑ (Γραμματει�α, Βιβλιοθή� κή, Ιατρει�ο, Γραφει�ο ERASMUS, κ.α� .). Ο/Η Καθήγήτή� ς/ήτρια-Σύ� μβούλος ΦμεΑ ύποστήρι�ζεται στο ε�ργο τού/τής απο�  τήν Επιτροπή�και  τα  με�λή  τής  μονα� δας  «ΠΡΟΣΒΑΣΗ»  πού  λειτούργει�  στο  ΠΑ.Δ.Α.  εντο� ς  τής  Διεύ� θύνσήςΦοιτήτική� ς  Με�ριμνας και  σύντονι�ζει  σε  επι�πεδο ιδρύ� ματος  τις  παρεχο� μενες  ύπήρεσι�ες  προςτούς ΦμεΑ.Τα  ανωτε�ρω  αποτύπω� νονται  στο  Δια� γραμμα  Επικοινωνι�ας  στο  τε�λος  τού  παρο� ντοςΚανονισμού� .
Άρθρο 3. Αρμοδιότητες Καθηγητή/ήτριας-Συμβούλου ΦμεΑΟι αρμοδιο� τήτες τού/τής Καθήγήτή� /ή� τριας-Σύμβού� λού ΦμεΑ ει�ναι σύνοπτικα�  οι εξή� ς:
1) Εγκατάσταση διαύλου επικοινωνίαςΤα  στοιχει�α  επικοινωνι�ας  τού/τής  Καθήγήτή� /ή� τριας-Σύμβού� λού  ΦμεΑ  και  τού/τήςαναπλήρωτή� /ω� τρια� ς  τού/τής αναρτω� νται στήν ιστοσελι�δα τού Τμή� ματος.  Επι�σής,  διακινού� νσχετική�  ήλεκτρονική�  και  ε�ντύπή  ανακοι�νωσή  μεταξύ�  των  ανακοινω� σεων  τού  Τμή� ματος(Γραμματει�α), ενθαρρύ� νοντας τούς/τις ΦμεΑ να ε�ρθούν σε επαφή�  μαζι� τούς. Δε�χονται τούς/τιςΦμεΑ  με  ραντεβού� ,  ει�τε  διαδικτύακα�  ει�τε  δια  ζω� σής,  ανα� λογα  με  τις  γενικο� τερες  σύνθή� κεςφύσική� ς παρούσι�ας στούς χω� ρούς τού Πανεπιστήμι�ού και τις ιδιαιτερο� τήτες κα� θε ΦμεΑ. 
2) Καταγραφή των ΦμεΑ του Τμήματος και των ειδικών αναγκών τουςΗ καταγραφή�  των ΦμεΑ τού Τμή� ματος γι�νεται μι�α φορα� , δήλαδή�  τήν πρω� τή φορα�  πού ζήτού� νοποιαδή� ποτε απο�  τις ύποστήρικτικε�ς  ύπήρεσι�ες.  Η καταγραφή�  γι�νεται με ο� ποιον τρο� πο ο/ήΚαθήγήτή� ς/ή� τρια-Σύ� μβούλος  ΦμεΑ  κρι�νει  προ� σφορο  και  μπορει�  να  γι�νει  ει�τε  απο�  τούς/τιςι�διούς/ες  τούς/τις  ΦμεΑ,  ει�τε,  αν  οι  ι�διοι/ες  εμποδι�ζονται  ή�  δύσκολεύ� ονται,  απο�  τον/τήνΚαθήγήτή� ς/ή� τρια-Σύ� μβούλο  ΦμεΑ.  Η  ήλεκτρονική�  φο� ρμα  σύνι�σταται  διο� τι  διεύκολύ� νει  τήναποθή� κεύσή και εξαγωγή�  στατιστικω� ν για το Τμή� μα. Η καταγραφή�  γι�νεται με κλειδι� τον Αριθμο�Μήτρω� ού τού/ής ΦμεΑ και με τή σύναι�νεσή�  τού/ής. O/Η Καθήγήτή� ς/ή� τρια-Σύ� μβούλος ΦμεΑμπορει� να χρήσιμοποιή� σει για το σκοπο�  αύτο�  και τα εργαλει�α καταγραφή� ς πού αναπτύ� σσονταικαι τι�θενται στή δια� θεσή�  τού/τής απο�  τή μονα� δα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ».Ο κατα� λογος ΦμεΑ πού καταγρα� φήκαν στο Τμή� μα σε ετή� σια βα� σή (α) τήρει�ται απο�  τον/τήνΚαθήγήτή� /ή� τρια-Σύ� μβούλο ΦμεΑ και παραδι�δεται στον/στήν δια� δοχο�  τού/τής με τήν λή� ξή τήςθήτει�ας,  και (β) κοινοποιει�ται  στήν μονα� δα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ω� στε να ενήμερω� νεται ή κεντρική�καταγραφή�  πού τήρει�ται εκει� σε επι�πεδο ιδρύ� ματος.
3) Ακαδημαϊκή  υποστήριξη  στα  μαθήματα  που  δηλώνονται  /  παρακολουθούνται  /
εξετάζονται ανά εξάμηνο:Ο/Η Καθήγήτή� ς/ή� τρια-Σύ� μβούλος ΦμεΑ αιτει�ται απο�  τή Γραμματει�α τού Τμή� ματος για κα� θεΦμεΑ πού ε�χει ε�ρθει σε επικοινωνι�α μαζι�  τού/τής τον κατα� λογο με τα μαθή� ματα πού δή� λωσεστο δεδομε�νο ακαδήμαι2κο�  εξα� μήνο. Εφο� σον το κρι�νει αναγκαι�ο, ενήμερω� νει ή� δή απο�  τήν αρχή�τού εξαμή� νού τούς/τις διδα� σκοντες/ούσες των ΦμεΑ για τήν παρούσι�α και σύμμετοχή�  τούς σταμαθή� ματα�  τούς. Διεύθετει�  προβλή� ματα προ� σβασής σε χω� ρούς διδασκαλι�ας και εργαστήριακή� ςα� σκήσής.  Επιβεβαιω� νει  στούς  διδα� σκοντες  το  δικαι�ωμα  ενδεχο� μενής  σύνοδει�αςσύγκεκριμε�νού/ής  ΦμεΑ  απο�  βοήθο�  γραφή� ς,  διερμήνε�α  νοήματική� ς  γλω� σσας,  εθελοντή�ύποστήρικτή�  ή�  οδήγο�  τύφλού� /ή� ς,  κλπ.,  κατα�  περι�πτωσή.  Διαμεσολαβει�,  εφο� σον  χρειαστει�,μεταξύ�  ΦμεΑ και  Γραμματει�ας,  για  ε�κδοσή βεβαιω� σεων ή� /και  επιβεβαι�ωσή δικαιω� ματος  σεεξε�τασή με ειδικού� ς ο� ρούς. Διαμεσολαβει� μεταξύ�  ΦμεΑ και μελω� ν ΔΕΠ τού Τμή� ματος σχετικα�  μεειδικε�ς ρύθμι�σεις εξετα� σεων για ο� σούς το δικαιού� νται.Ειδικο� τερα προ των εξεταστικω� ν περιο� δων θε�τει ύπο� ψή ο� λων των εξεταστω� ν/εισήγήτω� ν (ει�τεμελω� ν ΔΕΠ/ΕΔΙΠ ει�τε  σύμβασιού� χων διδασκο� ντων οποιασδή� ποτε κατήγορι�ας)  το Άρθρο 37«Τρο� ποι  Εξε�τασής  ΦμεΑ»  τού  Εσωτερικού�  Κανονισμού�  Λειτούργι�ας  τού  ΠΑ.Δ.Α.  (ΦΕΚ
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4621/Β/21-10-2020),  ο� πως  ισχύ� ει  μετα�  απο�  ενδεχο� μενες  τροποποιή� σεις  τού,  το  οποι�οπεριλαμβα� νει λεπτομερε�στερες οδήγι�ες ανα�  κατήγορι�α προβλή� ματος.
4) Συμμετοχή στις δράσεις Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης 
προσωπικού σε θέματα ΦμεΑ:O/ή Καθήγήτή� ς/ή� τρια-Σύ� μβούλος ΦμεΑ σύμμετε�χει στις ενήμερωτικε�ς δρα� σεις πού οργανω� νειτο  Πανεπιστή� μιο  -και  ειδικο� τερα  ή  μονα� δα  «ΠΡΟΣΒΑΣΗ»-  για  τήν  εύαισθήτοποι�ήσή  τούπροσωπικού�  και  των  φοιτήτω� ν/ριω� ν,  καθω� ς  και  για  τήν  εκπαι�δεύσή  τού  προσωπικού�  σεθε�ματα  ΦμεΑ.  Σύμμετε�χει  στή  διαμο� ρφωσή  τού  ε�ντύπού  ύλικού�  και  των  οδήγω� ν  τούΠανεπιστήμι�ού  για  θε�ματα  ΦμεΑ.  Επι�σής  ενθαρρύ� νει  ο� λο  το  προσωπικο�  τού  Τμή� ματος  νασύμμετε�χει στις ενήμερωτικε�ς και εκπαιδεύτικε�ς αύτε�ς δρα� σεις.
Άρθρο 4. Επικοινωνία των ΦμεΑ με τον/την Καθηγητή/ήτρια-Συμβούλο ΦμεΑΟι  ΦμεΑ  προτρε�πονται  να  ε�ρθούν  τούλα� χιστον  μια  φορα�  σε  επαφή�  με  τον/τήνΚαθήγήτή� /ή� τρια-Σύ� μβούλο ΦμεΑ τού Τμή� ματο� ς τούς, κατα�  προτι�μήσή στήν αρχή�  των σπούδω� ντούς, και να παρε�χούν τα ελα� χιστα απαραι�τήτα στοιχει�α τούς καθω� ς και πλήροφορι�ες σχετικα�με το ει�δος ακαδήμαι2κή� ς ύποστή� ριξής πού ε�χούν ανα� γκή. Αύτο�  μπορει�  να  γι�νει  αποστε�λλοντας  ήλεκτρονικο�  μή� νύμα  (e-mail)  απο�  τον  ιδρύματικο�λογαριασμο�  των ΦμεΑ (@uniwa.gr) προς τον/τήν Καθήγήτή� /ή� τρια-Σύ� μβούλο ΦμεΑ, ο� πού οιΦμεΑ θα δήλω� νούν τήν ιδιο� τήτα�  τούς και τα ελα� χιστα απαραι�τήτα στοιχει�α για τήν ακαδήμαι2κή�τούς ύποστή� ριξή:1. Ονοματεπω� νύμο, Αριθμο� ς Μήτρω� ού, e-mail (@uniwa.gr), τήλε�φωνο σταθερο�  ή�  κινήτο�2. Το  προ� βλήμα  πού  αντιμετωπι�ζει,  το  οποι�ο  δήλω� νεται  επιλε�γοντας  μια  απο�  τις  βασικε�ςκατήγορι�ες: Ειδικε�ς Εκπαιδεύτικε�ς Ανα� γκες – Δύσλεξι�α, Διαταραχή�  Αύτιστικού�  Φα� σματος(ΔΑΦ),  Διαταραχή�  Ελλειμματική� ς  Προσοχή� ς/Υπερκινήτικο� ήττα  (ΔΕΠ/Υ),  Κινήτικα�προβλή� ματα, ΒαρήκοιUα ή�  Κω� φωσή, Αναπήρι�α Όρασής, Άλλή σοβαρή�  πα� θήσή.3. Τήν ειδική�  ύποστή� ριξή πού δικαιολογει�ται απο�  το προ� βλήμα αύτο�  και τήν οποι�α ζήτα�  ναλαμβα� νει  κατα�  τή  δια� ρκεια  τής  διδασκαλι�ας  ή� /και  των  εξετα� σεων  (διατύπω� νεται  μεελεύ� θερο κει�μενο βα� σει τής ε�γγραφής ιατρική� ς γνωμα� τεύσής πού κατε�χει ο/ή ΦμεΑ).4. Οποιαδή� ποτε α� λλο αι�τήμα ή�  παρατή� ρήσή σχετικα�  με τήν ακαδήμαι2κή�  ύποστή� ριξή πού ε�χειανα� γκή.
Προσοχή:  Για  λο� γούς  προστασι�ας  εύαι�σθήτων  προσωπικω� ν  δεδομε�νων  τούς,  οι  ΦμεΑ  δεναποστε�λλούν  αντι�γραφο  τής  ιατρική� ς  τούς  γνωμα� τεύσής  ού� τε  στον/τήν  Καθήγήτή� /ή� τρια-Σύ� μβούλο  ΦμεΑ  ού� τε  στούς  λοιπού� ς  καθήγήτε�ς  ή�  διδα� σκοντες  τού  Τμή� ματος.  Η  ιατρική�γνωμα� τεύσή κατατι�θεται μι�α φορα�  στή Γραμματει�α τού Τμή� ματος, κατα�  προτι�μήσή στήν αρχή�των σπούδω� ν στο Τμή� μα.
Άρθρο 5. Τήρηση, Συμπλήρωση και Αναθεώρηση Παρόντος ΚανονισμούΟ παρω� ν Κανονισμο� ς εγκρι�θήκε απο�  τή Σύνε�λεύσή τού Τμή� ματος Μήχανικω� ν Πλήροφορική� ς καιΥπολογιστω� ν  και  μπορει�  να  σύμπλήρωθει�,  τροποποιήθει�  ή�  αναθεωρήθει�  με  απο� φασή  τήςΣύνε�λεύσής τού Τμή� ματος.
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Διάγραμμα Επικοινωνίας:

(*) Σε περι�πτωσή πού ο/ή ΦμεΑ δεν διαθε�τει ιατρική�  γνωμα� τεύσή, σύνι�σταται να παραπεμφθει�στήν Μονα� δα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» τής Φοιτήτική� ς Με�ριμνας ΠΑ.Δ.Α.,  προκειμε�νού απο�  εκει�  να γι�νειπαραπομπή�  σε αρμο� διο φορε�α/δομή�  εκτο� ς ΠΑ.Δ.Α. για αξιολο� γήσή, αλλα�  ακολούθει�ται και πα� λιή ανωτε�ρω διαδικασι�α, με�χρι τή λή� ψή και προσκο� μισή τής γνωμα� τεύσής
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