
Στήριξη φοιτητών με αναπηρίες και προβλήματα υγείας 
 
Φοιτητές/τριες με αναπηρίες και προβλήματα υγείας (οπτική/ακουστική/κινητική και σωματική 
αναπηρία, σοβαρά προβλήματα υγείας, ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές, μαθησιακές 
δυσκολίες) επικοινωνούν με αρμόδιο Λειτουργό του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης για δήλωση 
των δυσκολιών τους (προτιμότερο πριν την έναρξη του εξαμήνου). Αφού αξιολογηθεί η κάθε 
περίπτωση και προσκομιστούν όλες οι απαραίτητες βεβαιώσεις, ενδέχεται να εφαρμοστούν 
εύλογες προσαρμογές που σχετίζονται με τη διδασκαλία ή/και με την αξιολόγηση ή/και για τη 
γενικότερη στήριξη κατά τη διάρκεια των σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες για τη δήλωση 
δυσκολιών και την αξιολόγηση αναγκών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Γραφείου 
Κοινωνικής Στήριξης. Πληροφορίες σχετικά με την τεκμηρίωση αναπηρίας/προβλήματος υγείας 
είναι διαθέσιμες σε αυτό τον σύνδεσμο και οι επηρεαζόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα κληθούν να 
συμπληρώσουν αυτό το έντυπο μαζί με τη λειτουργό του Γραφείου Στήριξης σχετικά με την 
παραχώρηση εύλογων προσαρμογών. 

Στο πλαίσιο παροχής όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένης και πολύπλευρης στήριξης στους/στις 
φοιτητές/τριες με αναπηρίες, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει καθιερώσει επίσημα τον θεσμό 
του/της  Ακαδημαϊκού Στήριξης από τις 14ης Σεπτεμβρίου 2009. (Απόφαση Επιτροπής 
Φοιτητικής Ζωής και Φοιτητικών Θεμάτων). Κάθε Τμήμα έχει τον/τη δικό/η του Ακαδημαϊκό 
Στήριξης, ο/η οποίος/α ορίζεται από τα Συμβούλια των Τμημάτων. 

Οι Ακαδημαϊκοί Στήριξης συνεργάζονται στενά με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριμνας (Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης), αρμόδιο για τη στήριξη φοιτητών/τριών με αναπηρία 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσα από την υιοθέτηση σειράς ακαδημαϊκών και άλλων μέτρων 
στήριξης, με την έγκριση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας, που αποβλέπουν στην 
προσωπική και ακαδημαϊκή ευημερία των φοιτητών/τριών, καθώς και μέσα από την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών ή/και ειδικού εξοπλισμού σε συνεργασία με τις διάφορες Υπηρεσίες 
του Πανεπιστημίου Κύπρου (π.χ. Βιβλιοθήκη, Τεχνικές Υπηρεσίες). 

Στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης της Υ.Σ.Φ.Μ., με τη 
συγκατάθεση των επηρεαζόμενων φοιτητών/τριών, ενημερώνει τους 
διδάσκοντες/ουσες  Ακαδημαϊκούς με κοινοποίηση στον/στην  Ακαδημαϊκό Στήριξης και 
στον/στην  Πρόεδρο του οικείου Τμήματος, για την παρουσία (εγγραφή) φοιτητών/τριών  με 
αναπηρία στα διάφορα μαθήματα. Επιπλέον, ενημερώνονται γραπτώς από το Γραφείο 
Κοινωνικής Στήριξης, για τυχόν εύλογες προσαρμογές που θα πρέπει να παρέχονται στον κάθε 
φοιτητή/τρια ανάλογα με τις ανάγκες τους, καθώς επίσης και για τις υπηρεσίες που 
προσφέρονται από διάφορες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο του ακαδημαϊκού στήριξης, ο/η οποίος/α 
συνεργάζεται με τους διδάσκοντες για την εφαρμογή των εύλογων προσαρμογών και είναι 
διαθέσιμος/η για συναντήσεις με τους/τις επηρεαζόμενους/ες φοιτητές/τριες, μπορείτε να 
βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο. Ακαδημαϊκός Στήριξης στο Τμήμα Νομικής είναι η Λέκτορας 
Ιωάννα Χατζηγιάννη (ihadji01@ucy.ac.cy).  
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