ΦΟΙΣΗΣΕ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ

Οδθγίεσ για τα ιδρφματα Ανώτατθσ Εκπαίδευςθσ
Ειςαγωγι
Οι φοιτθτζσ με αναπθρίεσ αποτελοφν μια ιδιαίτερθ κατθγορία φοιτθτϊν, δεδομζνου ότι
πρζπει να υπερκεράςουν τισ επιπλζον δυςκολίεσ που τουσ δθμιουργεί το πρόβλθμα υγείασ
που αντιμετωπίηουν, ϊςτε να μετακινθκοφν ωσ φοιτθτζσ ERASMUS.
Είναι ςθμαντικό να γίνει κατανοθτό ότι οι αναπθρίεσ δεν είναι πάντα ορατζσ εκ πρϊτθσ
όψεωσ. Στουσ φοιτθτζσ με αναπθρίεσ ςυγκαταλζγονται ζτςι εκτόσ από όςουσ
αντιμετωπίηουν κινθτικζσ δυςκολίεσ και όςοι ζχουν προβλιματα όραςθσ, ακοισ ι πάςχουν
από ζνα χρόνιο νόςθμα. Για τον πλιρθ κατάλογο των αναπθριϊν, ςφμφωνα με τον νόμο υπ.
Αρικμ. 4186/ Τεφχοσ Α’, 17.9.2013, παρακαλοφμε δείτε το ςυνθμμζνο αρχείο. Σφμφωνα με
τθν απόφαςθ του ΙΚΥ, εκτόσ των αςκενειϊν που περιλαμβάνονται ςτο ςυνθμμζνο αρχείο,
επιλζξιμοι για να λάβουν επιπλζον χρθματοδότθςθ είναι όλοι οι φοιτθτζσ που
παρουςιάηουν αναπθρία 67% και άνω από φυςικι αναπθρία ι ψυχικι πάκθςθ, με βάςθ τθ
γνωμάτευςθ τθσ οικείασ πρωτοβάκμιασ υγειονομικισ επιτροπισ που εδρεφει ςε κάκε νομό.
Συςτινεται ιδιαίτερα τα ιδρφματα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ να διοργανϊνουν ειδικι
ςυνάντθςθ για τουσ φοιτθτζσ με αναπθρίεσ ςε ςυνεργαςία με το τμιμα φοιτθτικισ
μζριμνασ ι αντίςτοιχο τμιμα του ιδρφματόσ ςασ και να δθμιουργιςουν χωριςτι ςελίδα,
ενςωματωμζνθ ςτθ ςελίδα ERASMUS του ιδρφματόσ τουσ, ειδικά για τουσ φοιτθτζσ
ERASMUS με αναπθρίεσ.
Θα πρζπει επίςθσ να διαςφαλίηεται από τα ιδρφματα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ότι όλοι οι
φοιτθτζσ ζχουν πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ αυτζσ και θλεκτρονικά, με αντίςτοιχεσ
αναρτιςεισ ςτθν ιςτοςελίδα του ιδρφματοσ, κακϊσ και να γίνεται ιδιαίτερθ μνεία για τισ
ευκαιρίεσ που προςφζρονται ςε φοιτθτζσ με αναπθρίεσ, κατά τθ διάρκεια ενθμερωτικϊν
ςυναντιςεων για τουσ φοιτθτζσ.

Παροχι γενικισ πλθροφόρθςθσ για τουσ φοιτθτζσ με αναπθρίεσ, από τα ιδρφματα
Ανώτατθσ Εκπαίδευςθσ
Τόςο το ίδρυμά ςασ όςο και τα ςυνεργαηόμενα ιδρφματα με τα οποία ζχετε υπογράψει
ςυμφωνία ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο του ERASMUS+, κα πρζπει να δίδετε εγκαίρωσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με :
-τθν προςβαςιμότθτα των χϊρων του ιδρφματοσ
-τθ δυνατότθτα ειδικοφ διακανονιςμοφ όςον αφορά τισ εξετάςεισ (πχ προφορικι εξζταςθ,
περιςςότεροσ χρόνοσ)
-τθ δυνατότθτα παραχϊρθςθσ κατάλλθλου δωματίου ςτθ φοιτθτικι εςτία

-τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ φοιτθτϊν
-τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε φοιτθτικζσ δραςτθριότθτεσ που διοργανϊνονται από
φοιτθτικοφσ ςυλλόγουσ και τον ESN (Σφλλογο φοιτθτϊν ERASMUS
-Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του υπεφκυνου υπαλλιλου του γραφείου ΕRASMUS για τα
άτομα με αναπθρίεσ
Οι ανωτζρω πλθροφορίεσ κα πρζπει να δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα του ιδρφματόσ
ςασ και των ςυνεργαηόμενων ιδρυμάτων ςτα ελλθνικά και ςτα αγγλικά.

Πλθροφορίεσ για τθν επιπλζον χρθματοδότθςθ φοιτθτών με αναπθρίεσ
Tα ιδρφματα Ανώτατθσ Εκπαίδευςθσ κα πρζπει να δθμοςιεφςουν ςτθν ιςτοςελίδα τουσ
τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ για τουσ φοιτθτζσ με αναπθρίεσ, όςον αφορά τθν επιπλζον
χρθματοδότθςθ που δικαιοφνται:









Οι φοιτθτζσ με αναπθρίεσ πρζπει να γνωρίηουν ότι θ προετοιμαςία τθσ
μετακίνθςθσ πρζπει να ξεκινιςει εγκαίρωσ, τουλάχιςτον 6 μινεσ πριν.
Οι φοιτθτζσ με αναπθρίεσ πρζπει να πλθροφν τα λοιπά κριτιρια που κζτει το
ίδρυμά τουσ για τθν επιλογι τουσ ωσ φοιτθτζσ ERASMUS, όπωσ μζςοσ όροσ
βακμολογίασ, γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, εξάμθνο ςπουδϊν, κ.α.
Οι φοιτθτζσ πρζπει να υποβάλουν γραπτϊσ τισ επιπλζον ατομικζσ ανάγκεσ τουσ,
κακϊσ και τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν, όπωσ προκφπτουν από το πρόβλθμα
υγείασ/αναπθρία που ζχουν. Η περιγραφι αυτι κα πρζπει να ςυνοδεφεται από
ςχετικι ιατρικι γνωμάτευςθ από Δθμόςιο Νοςοκομείο, όχι παλαιότερθ των τριϊν
μθνϊν ι /και βεβαίωςθ από Υγειονομικι Επιτροπι ι άλλο επίςθμο πιςτοποιθτικό
εν ιςχφ.
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ των ψυχικϊν πακιςεων, για εξαςφάλιςθ τθσ
υγείασ των μετακινοφμενων φοιτθτϊν, είναι ςκόπιμο να υπάρχει επιπλζον
πρόςφατθ βεβαίωςθ που να πιςτοποιεί τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτο
Πρόγραμμα.
Οι φοιτθτζσ κα πρζπει να υποβάλουν λεπτομερι οικονομικό προχπολογιςμό για
τισ επιπρόςκετεσ ανάγκεσ που αναμζνεται να αντιμετωπίςουν λόγω του
προβλιματοσ υγείασ/αναπθρίασ τουσ. Οι φοιτθτζσ κα λαμβάνουν το 80% τθσ
επιπλζον χρθματοδότθςθσ πριν από τθ μετακίνθςι τουσ και το υπόλοιπο 20% μετά
τθν επιςτροφι τουσ και αφοφ προςκομίςουν τα απαραίτθτα παραςτατικά
(αποδείξεισ πλθρωμισ).
Ενδεικτικά καλφπτονται οι παρακάτω επιπλζον ανάγκεσ:
-Συνοδόσ για το ταξίδι (προσ τθ χϊρα υποδοχισ και επιςτροφι)
-Ειδικι μεταφορά από το Κδρυμα Προζλευςθσ ςτο Κδρυμα Υποδοχισ ι ςτθν
επιχείρθςθ και τοπικά κατά τθν περίοδο παραμονισ ςτο εξωτερικό
-Στζγαςθ ςε κατάλλθλα εξοπλιςμζνο δωμάτιο (ςε περίπτωςθ που θ φοιτθτικι εςτία
δεν διακζτει κατάλλθλο δωμάτιο)

-Βοθκό κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ ι και τθσ νφκτασ
-Φροντιςτι αςκενοφσ
-Βοικεια κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων (για κράτθςθ ςθμειϊςεων κ.α.)
-Ιατρικι παρακολοφκθςθ (φυςικοκεραπείεσ, τακτικό ιατρικό ζλεγχο ςτθ χϊρα
υποδοχισ)
-Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίεσ ςε μεγζκυνςθ, μαγνθτοφϊνθςθ
διαλζξεων, κ.α.)
-Ειδικι διατροφι
-Ιατρικά αναλϊςιμα, εφόςον δεν καλφπτονται από τθν Ευρωπαϊκι Κάρτα
Αςφάλιςθσ ι ιδιωτικό αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο
Οι ανωτζρω οδθγίεσ κα πρζπει να δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα του ιδρφματόσ
ςασ ςτα ελλθνικά.

