
 

Αιγάλεω, 24-10-2022 

Προς: 
καθ. κ. Ε. Παπαγεωργίου, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας  
κ. Ιωάννα Ψύχα, Διεύθυνση Διοικητικού  
κ. Καλλιόπη Κουζινού, Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών 
κκ. Πρόεδρους Τμημάτων ΠΑΔΑ και Αναπληρωτές τους 
κκ. Καθηγητές-Συμβούλους ΦμεΑ Τμημάτων ΠΑΔΑ και Αναπληρωτές τους 

 

Θέμα: Συμμετοχή σε ανώνυμη έρευνα μέσω online ερωτηματολογίων με τίτλο «Διερεύνηση των 
αντιλήψεων και στάσεων της Πανεπιστημιακής κοινότητας για τους Φοιτητές/ήτριες με 
Αναπηρία (ΦμεΑ)» 

 

Αγαπητή κ. Παπαγεωργίου,  

Αγαπητή κ. Ψύχα, 

Αγαπητή κ. Κουζινού, 

Aγαπητοί/ές κκ. συνάδελφοι,  

 
Με το παρόν έγγραφο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια της Πράξης «ΠΡΟΣΒΑΣΗ: 
Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών ΠΑΔΑ» διεξάγεται ανώνυμη διαδικτυακή 
έρευνα ευρείας κλίμακας με τίτλο «Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων της Πανεπιστημιακής 
κοινότητας για τους Φοιτητές/ήτριες με Αναπηρία (ΦμεΑ)». Οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να 
συμπληρώσουν online ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο κλειστών ερωτήσεων διάρκειας περίπου 15-20 
λεπτών. Η έρευνα έχει εγκριθεί από την ΕΗΔΕ ΠΑΔΑ.  
 
Την έρευνα εκπονεί η κ. Κων/να Βασιλείου, συνεργάτις της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ και επίκ. καθ. του Τμήματος 
Κοινωνικής Εργασίας του ΠΑΔΑ, υπό την επιστημονική εποπτεία του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής, 
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών Παρεμβάσεων (ΕΣΥΨΥΚΟΠ) του ιδίου Τμήματος (καθ. κ. 
Αικ. Μανιαδάκη, Διευθύντρια ΕΣΥΨΥΚΟΠ & καθ. κ. Χ. Ασημόπουλος, πρόεδρος Τμήματος, μέλος 
ΕΣΥΨΥΚΟΠ). 
 
Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων της Πανεπιστημιακής 
κοινότητας για τους/τις φοιτητές/ήτριες με αναπηρία (κινητικές, αισθητηριακές, αναπτυξιακές ή/και 
ψυχικές αναπηρίες). Η έρευνα απευθύνεται σε όλο το προσωπικό του ΠΑΔΑ, ακαδημαϊκό και 
διοικητικό/τεχνικό) και επίσης σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/ήτριες ΠΑΔΑ.  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Η συμμετοχή είναι σε απόλυτη εθελοντική βάση και οι πληροφορίες που θα δοθούν είναι ανώνυμες, 
εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Οι 
συμμετέχοντες/ουσες παρακαλούνται να ακολουθήσουν τους παρακάτω συνδέσμους, όπου θα βρουν 
περισσότερες λεπτομέρειες για το προφίλ της έρευνας και θα μεταβούν στο online Ερωτηματολόγιο. 
 

➢ Αν ανήκετε στο Διδακτικό προσωπικό του ΠΑΔΑ ακολουθείστε το σύνδεσμο: 
 https://freeonlinesurveys.com/s/PT55iZdJ 

➢ Αν ανήκετε στο Διοικητικό/Τεχνικό προσωπικό του ΠΑΔΑ ακολουθείστε το σύνδεσμο: 
 https://freeonlinesurveys.com/s/lz9bXwPH 

Επιτρέψτε μας να τονίσουμε τη μεγάλη σημασία αυτής της έρευνας για το Πανεπιστήμιο και τη σχεδίαση 
αποτελεσματικότερων δράσεων και παρεμβάσεων για την ισότιμη συμμετοχή των ΦμεΑ στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα και ζωή.  

Για το σκοπό αυτό ζητάμε τη συνδρομή σας, και παρακαλούμε θερμά 

➢ την Διεύθυνση Διοικητικού και τη Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών να κοινοποιήσουν την 
επιστολή στο προσωπικό τους, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή όλων,  

➢ τους κκ. Προέδρους των ακαδημαϊκών τμημάτων να κοινοποιήσουν την επιστολή στους/στις 
διδάσκοντες/ουσες του τμήματός τους, μόνιμους/ες και επί συμβάσει, ενθαρρύνοντας τη 
συμμετοχή όλων,  

➢ τους κκ. Καθηγητές/ήτριες-Συμβούλους ΦμεΑ και Αναπληρωτές τους να ενημερώσουν τους/τις 
συναδέλφους διδάσκοντες/ουσες και τους/τις φοιτητές/τριες (ΦμεΑ ή μη), ενθαρρύνοντας τη 
συμμετοχή όλων.  

 
Με τιμή, 

Εκ μέρους της Πράξης «ΠΡΟΣΒΑΣΗ»  
Η υπεύθυνη της Πράξης  

 
 
 

Μαρία Ραγκούση 
Καθηγήτρια 
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