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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Άρχιςε τθν λειτουργία τθσ ςτθν Πανεπιςτθμιοφπολθ ερρϊν θ δομι ΣΗΡΙΖΩ. Αφορά τθν υποςτιριξθ
Φοιτθτϊν Ευπακϊν Κοινωνικϊν Ομάδων (Ε.Κ.Ο) του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου Ελλάδοσ και αποτελεί
τμιμα του ζργου «Τποςτιριξθ Παρεμβάςεων Κοινωνικισ Μζριμνασ Φοιτθτϊν Διεκνζσ Πανεπιςτιμιο
Ελλάδοσ» με Κωδικό ΟΠ 5048170 ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ» του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ
«Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020» «Κωδ. Ζργου 80353»
(Τποζργο 02). Η δομι ΣΗΡΙΖΩ διαρκρϊνεται ςε δφο ςυνεργαηόμενεσ ενότθτεσ, το Γραφείο Επιδότηςησ
Ενοικίου (ΓΕΕ) και τθν Μονάδα Προςβαςιμότητασ (ΜοΠρο), με διακριτοφσ ςτόχουσ θ κακεμιά. Κοινόσ
ςτόχοσ των δφο ενοτιτων είναι θ «αφξηςη του ποςοςτοφ ζγκαιρησ ολοκλήρωςησ των ςπουδών των
ςπουδαςτών από ευαίςθητεσ και χαμηλζσ ειςοδηματικζσ τάξεισ», κάνοντασ χριςθ εξειδικευμζνων
εργαλείων και παρεμβάςεων.
Γραφείο Επιδότηςησ Ενοικίου (ΓΕΕ)
Σο Γραφείο Επιδότθςθσ Ενοικίου (ΓΕΕ) ενιςχφει προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του πρϊθν ΣΕΙ/ΚΜ ςτισ πόλεισ
ζρρεσ, Κατερίνθ και Κιλκίσ βάςει κοινωνικών, οικονομικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων με ςκοπό να
μθν εγκαταλείψουν τισ ςπουδζσ τουσ για λόγουσ αδυναμίασ κάλυψθσ του κόςτουσ ςτζγαςθσ. Οι
υποτροφίεσ διαφοροποιοφνται από το ςτεγαςτικό επίδομα που καταβάλλεται από το κράτοσ ειςάγοντασ
το κριτιριο τθσ ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ τα δφο τελευταία εξάμθνα πριν τθν λιψθ τθσ υποτροφίασ με
ςτόχο τθν επιβράβευςθ τθσ προςπάκειασ που ζχει ιδθ καταβλθκεί.
ΠΟΙΟΙ ΦΟΙΣΗΣΕ ΚΑΙ ΦΟΙΣΗΣΡΙΕ ΩΦΕΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΌ ΣΟ ΓΕΕ : Όλοι εγγεγραμμζνοι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ,
που ςπουδάηουν ςε Σμιματα των ερρϊν, Κιλκίσ και Κατερίνθσ, δικαιοφνται να υποβάλλουν αίτθςθ για
επιδότθςθ ενοικίου με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και να αξιολογοφνται ςφμφωνα με το
εγκεκριμζνο Σεχνικό Δελτίο Πράξθσ (ΣΔΠ). Οι προχποκζςεισ επιλεξιμότθτασ περιγράφονται ςτισ
αντίςτοιχεσ προςκλιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τα δικαιολογθτικά κατακζτονται ςτθν online
πλατφόρμα enoikio.cm.ihu.gr
Η Μονάδα Προςβαςιμότητασ (ΜοΠρο)
τόχοσ τθσ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑσ (ΜοΠρο) του ΔΙΠΑΕ είναι θ ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ των
φοιτθτϊν/τριϊν με αναπθρίεσ και/ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (ΦμεΑ) και των διδαςκόντων/ουςϊν
τουσ για τισ υποςτθρικτικζσ τεχνολογίεσ και τισ δυνατότθτεσ πρόςβαςθ ςε ςυγγράμματα για εντυποανάπθρουσ και γενικότερα με δράςεισ που υποςτθρίηουν τθν προςβαςιμότθτα των ΦμεΑ (ωσ ευπακι
κοινωνικι ομάδα/ΕΚΟ) ςτθν φοιτθτικι ηωι και τθν ακαδθμαϊκι διαδικαςία. Οι υπθρεςίεσ τθσ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ανταποκρίνονται ςτισ εξατομικευμζνεσ ανάγκεσ των ΦμεΑ όπωσ αυτζσ προκφπτουν
κάκε ακαδθμαϊκό εξάμθνο. Η μονάδα ςυνεργάηεται με τθν Πολυτροπικι Ψθφιακι Βιβλιοκικθ για
εντυπο-αναπιρουσ που ζχει δθμιουργιςει ο φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν (ΕΑΒ)
https://amelib.seab.gr/ . και ενκαρρφνει τθν δθμιουργία δικτφου εκελοντϊν φοιτθτϊν και κακθγθτϊν για
υποςτιριξθ ςπουδαςτϊν με εντυποαναπθρία.
ΠΟΙΟΙ ΦΟΙΣΗΣΕ ΚΑΙ ΦΟΙΣΗΣΡΙΕ ΩΦΕΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΌ ΣΗΝ ΜοΠρο: Φοιτθτζσ με Ειδικζσ Μακθςιακζσ
Δυςκολίεσ (δυςλεξία, δυςορκογραφία, δυςαρικμθςία κ.ά.), ςφνδρομο ελλειμματικισ προςοχισ με ι
χωρίσ υπερκινθτικότθτα, αιςκθτθριακζσ αναπθρίεσ (οπτικι αναπθρία, κϊφωςθ/βαρθκοΐα), κινθτικζσ
αναπθρίεσ, προβλιματα λόγου και ομιλίασ.

