
Μέριμνα Φοιτητικού Δυναμικού 

1. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι ανασφάλιστοι φοιτητές (α’, β’ και γ’ κύκλου 

σπουδών)  καλύπτονται όπως οι ανασφάλιστοι πολίτες και δικαιούνται πλήρη 

ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) 

με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4452/2017 (Α΄17) άρθρο 31 

παρ.3.  

2. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για δωρεάν σίτιση και στέγαση των 

δικαιούχων φοιτητών, ορίζονται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις 

αποφάσεις της Συγκλήτου. 

3. Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων 

(ΜΥΦΕΟ) η οποία εντάσσεται οργανικά στην Αντιπρυτανεία Φοιτητικής Μέριμνας. Η 

ΜΥΦΕΟ έχει ως σκοπό την ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την 

αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των φοιτητών ΑΜΕΑ, 

των φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), καθώς και 

εκείνων από ιδιαίτερα χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, μέσω της ενίσχυσης σχετικών 

υποστηρικτικών δομών. Ειδικότερα, η ΜΥΦΕΟ μεριμνά (α) για την ψυχολογική 

υποστήριξη και συμβουλευτική των φοιτητών με ψυχολόγους σε κάθε πόλη του 

Ιδρύματος, (β) για την προσβασιμότητα των φοιτητών με κινητικές αναπηρίες και 

τυφλότητα στους εξωτερικούς (π.χ. πεζοδρόμια, χώροι στάθμευσης) και στους 

εσωτερικούς χώρους (ασανσέρ, γραφεία, χώροι εκδηλώσεων, κλπ.) του Ιδρύματος, 

(γ) παρέχοντας ειδική υπηρεσία για την μετακίνηση των φοιτητών με κινητικές 

αναπηρίες και τυφλότητα στο Ίδρυμα και αποχώρησή τους, (δ) για την 

προσβασιμότητα των φοιτητών με αισθητηριακές αναπηρίες αναφορικά με την 

ηλεκτρονική προσβασιμότητα και την προσβασιμότητα στην πληροφορία, όπως η 

επικοινωνία µε τα µέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, η συγγραφή σημειώσεων και 

εργασιών, καθώς και η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, και στις εξετάσεις, (ε) 

οικονομική βοήθεια (υποτροφία) φοιτητών από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη φοίτησή τους στο Ίδρυμα και (στ) στην 

εκπαίδευση-επιμόρφωση του προσωπικού του Ιδρύματος. Η ΜΥΦΕΟ συνεργάζεται 

στενά µε τους εντεταλμένους για την εξυπηρέτηση φοιτητών µε αναπηρία 



υπαλλήλους των Γραµµατειών των Τμημάτων και διεξάγει συστηματική καταγραφή 

των αναγκών των φοιτητών ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων.  

4. Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Μονάδα Ολιστικής Φροντίδας (ΜΟΦ) η οποία 

εντάσσεται οργανικά στην Αντιπρυτανεία Φοιτητικής Μέριμνας. Η ΜΟΦ μεριμνά για 

την παροχή ολιστικής φροντίδας και υποστήριξης στο ανθρώπινο δυναμικό του 

Πανεπιστημίου (Διοικητικό, Ακαδημαϊκό Προσωπικό, Ομότιμοι καθηγητές, 

Φοιτητές/τριες, Μεταπτυχιακοί-υποψήφιοι διδάκτορες, Μέλη του συλλόγου 

αποφοίτων, συνεργαζόμενοι ερευνητές) μέσα από την παροχή ενός συνολικού 

πλέγματος βιοψυχοκοινωνικών υπηρεσιών με στόχο την προαγωγή της ψυχικής 

ανθεκτικότητας, καθώς και την επίτευξη της προσωπικής επαγγελματικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης. 

 


