
 
 

 
 
 

Ηµερίδα 
 

“Προσβασιµότητα Πανεπιστηµίων και Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες: Η σκληρή 
πραγµατικότητα” 

 
Το ελληνικό παράρτηµα της Euroscience διοργανώνει στο κτίριο του Ινστιτούτου 
Goethe της Αθήνας (Οµήρου 14-16, Τ.Κ.10033) στις 27 Ιανουαρίου 2006 και ώρα 
18: 00, ηµερίδα µε θέµα: “Προσβασιµότητα Πανεπιστηµίων και Άτοµα µε Ειδικές 
Ανάγκες: Η σκληρή πραγµατικότητα”.  
 
Η εκδήλωση πραγµατοποιείται µε αφορµή την έρευνα που διεξήγε το ελληνικό 
τµήµα της Euroscience στο πλαίσιο του προγράµµατος «Προσβασιµότητα στη 
Γνώση», το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω του προγράµµατος Νεολαία και αφορούσε τη 
δυνατότητα πρόσβασης που έχουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες στα δηµόσια 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Αττικής.  
 
Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας θα παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας 
ενώ έχουν κληθεί να συµµετάσχουν εκπρόσωποι φορέων και ειδικοί που 
σχετίζονται µε το παραπάνω ζήτηµα. Οι συµµετέχοντες θα επιχειρήσουν να 
δώσουν απαντήσεις σε µια σειρά από ζητήµατα, όπως:  
 

• Ποιες είναι οι εµπειρίες αλλά και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα 
ΑµΕΑ όσον αφορά τη πρόσβασή τους στα δηµόσια ΑΕΙ και τις βιβλιοθήκες; 

 
• Ποιες είναι οι ελλείψεις που εµφανίζουν οι δηµόσιες βιβλιοθήκες στην 

Ελλάδα όσον αφορά στην υιοθέτηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που απευθύνονται σε ΑµΕΑ; 

 
• Ποιος είναι ο βαθµός προσβασιµότητας που παρουσιάζουν τα δηµόσια 

ΑΕΙ και οι βιβλιοθήκες; 
 

• Πόσο επαρκώς καταρτισµένα είναι τα στελέχη που εργάζονται στα δηµόσια 
ΑΕΙ προκειµένου να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στα ΑµΕΑ; 

 
• Ποιες είναι οι µελλοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις που προτίθενται να 

αναλάβουν οι δηµόσιοι φορείς για την βελτίωση της παρούσας 
κατάστασης; 

 
• Με ποιο τρόπο η ευρωπαϊκή εµπειρία µπορεί να εφαρµοσθεί στην 

ελληνική πραγµατικότητα; 
 
 
 
Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραµµα της εκδήλωσης: 
 
 
 
 
 



 
 
 
18:00 – 18:30  
Μιχάλης Αρβανίτης, Πρόέδρος ελληνικού παραρτήµατος Euroscience: 
«Παρουσίαση αποτελεσµάτων της έρευνας: Προσβασιµότητα Πανεπιστηµίων και 
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες». 
 
 
18:30 – 19:00 
Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Καθηγητής Τµήµατος Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών, Πανεπιστήµιο Αθηνών: 
«Ηλεκτρονική Προσβασιµότητα Φοιτητών µε Αναπηρίες». 
 
 
19:00 – 19:30 
Ηλίας Μαργιόλας, Πρόεδρος Εθνικής Συνοµοσπονδίας Τυφλών:  
«Το δικαίωµα της πρόσβασης στη γνώση ως Συνταγµατικό ∆ικαίωµα».  
 
 
19:30 – 19:50 
Σµαράγδα Παξιµαδά, Μέλος Τµήµατος Ανάπτυξης e-ISOTIS:  
«Προσωπικές εµπειρίες από την πρόσβαση σε πανεπιστηµιακούς χώρους και 
βιβλιοθήκες». 
 
 
19:50 – 20:10 
Ειρήνη Σταµοπούλου, Μέλος Τµήµατος  Υλοποίησης Ευρ. Έργων  e-ISOTIS: 
«Καριέρα χωρίς εµπόδια».  
 
 
20:10 – 21:00 
Ερωτήσεις - Ανοιχτή συζήτηση 
 
 
Η εκδήλωση πραγµατοποιείται µε την ευγενική υποστήριξη του Ινστιτούτου Goethe 
της Αθήνας. 
  
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στην  
ηλεκτρονική διεύθυνση: (www.euroscience.gr). E-mail:  info@euroscience.gr 
 


