
Κοινωνική 
Μέριμνα 

Πανεπιστημίου 
Πατρών 

Μεταφορά φοιτητών με Αναπηρία  

 Παρέχεται μεταφορά  των φοιτητών με Αναπηρία 

από και προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα με ειδικά 

διαμορφωμένο όχημα κατόπιν αιτήματος του φοιτη-

τή/τριας στην Κοινωνική Μέριμνα.  

Υποτροφίες Οικονομικής Ενίσχυσης 

 Παρέχονται ετήσιες υποτροφίες οικονομικής ενί-

σχυσης σε φοιτητές που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές 

Ομάδες ύψους 3.000€ η καθεμία, με οικονομικά και κοινω-

νικά κριτήρια. 

 Η Κοινωνική Μέριμνα  διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο 

εθελοντών  το οποίο αποτελείται από 5 ομάδες: 

• Ομάδα Υποστήριξης Φοιτητών  

• Ομάδα προσωπικών συνοδών-βοηθών 

• Ομάδα Κοινωνικών και Αθλητικών Δράσεων 

• Ομάδα Υποστήριξης στις Τεχνολογίες Εκπαίδευσης 

• Ομάδα Υποστήριξης Εκδηλώσεων 

*Οι Εθελοντές δύνανται να παρακολουθήσουν το ειδικό 

επιμορφωτικό σεμινάριο στη Διαχείριση–Προσέγγιση    

Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων. 

Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας 

Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας 

Ώρες Λειτουργίας:  

Δευτέρα ως Παρασκευή 8.00 με 15.00 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

 

Πανεπιστήμιο Πατρών, Κτίριο Α, Πρυτανεία, 

ισόγειο 

 

2610 969696 

 

www.socialwelfare.upatras.gr 

 

socialwelfare@upatras.gr 

 

info-socialwelfare@upatras.gr 

 

SocialWelfareUpatras 

 

Social Welfare Upatras  

 

Social Welfare Upatras 

Ίση εκπαίδευση.  Προσβασιμότητα για όλους 
Η παροχή όλων των υπηρεσιών γίνεται από το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών με την υποστήριξη του μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», χωρίς καμία 

επιβάρυνση των συμμετεχόντων φοιτητών. 

Επιπλέον Παροχές 

Δίκτυο Εθελοντών 

mailto:eko@upatras.gr


 

 Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών 

δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Πα-

ρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πα-

τρών». 

 Σκοπός της είναι η στήριξη των φοιτητών τη δύ-

σκολη αυτή εποχή της οικονομικής και κοινωνικής ύφεσης 

όπου οι Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες βρίσκονται στον κίν-

δυνο του απόλυτου αποκλεισμού.  Ο κοινωνικός αποκλει-

σμός συνδέεται άμεσα με τις διακρίσεις και την άνιση πρό-

σβαση σε πόρους και ευκαιρίες.  

 Αυτή ακριβώς την πρόσβαση καλείται το Πανεπι-

στήμιο να εξασφαλίσει για τους φοιτητές  και δη για τους 

φοιτητές που προέρχονται από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομά-

δες, όπως φοιτητές με Αναπηρία ή χρόνια σοβαρά προβλή-

ματα υγείας, φοιτητές με χαμηλό εισόδημα, φοιτητές με 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα– ψυχικές διαταραχές,  φοιτη-

τές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, φοιτητές με προβλή-

ματα εξαρτήσεων, πληγέντες από φυσικές καταστροφές, 

μετανάστες, Ρομά κ.α. 

 Απώτερος στόχος είναι η παροχή ίσων ευκαιριών 

σε όλους τους φοιτητές. Το έργο υλοποιείται με γοργούς 

ρυθμούς αρχίζοντας με τη δημιουργία κατάλληλων υποδο-

μών εκπαίδευσης, υποστήριξης και εξοπλισμού αλλά και 

κτιριακών βελτιώσεων.  

Ψυχοκοινωνική / Ψυχολογική Στήριξη 

 Παρέχεται καθημερινά (κατόπιν ραντεβού) Ψυχοκοι-

νωνική & Ψυχολογική στήριξη σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, 

με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που δυσχεραίνουν 

την καθημερινότητα και κατ’ επέκταση την φοίτηση 

(προβλήματα άγχους, στρες, δυσκολίες στις διαπροσωπικές 

σχέσεις, δυσκολίες προσαρμογής/ένταξης, χαμηλή αυτοεκτί-

μηση, ψυχοσωματικές διαταραχές, εξαρτήσεις, συναισθημα-

τικά προβλήματα κ.α.) Παράλληλα υπάρχει συνεργασία με 

τον Ψυχίατρο του Γραφείου  Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

Υγείας και την Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝΠ. Επίσης,  πραγ-

ματοποιείται σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων 

μάθησης για φοιτητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.  

Ιατρική Υποστήριξη/Υπηρεσίες Φυσικοθερα-

πείας 

 Παρέχεται καθημερινά ιατρική υποστήριξη σε φοι-

τητές με αναπηρία, ιδιαίτερα εκείνων που αντιμετωπίζουν 

κινητικά προβλήματα και εμπόδια στην ένταξη τους στην 

πανεπιστημιακή κοινότητα.  Παράλληλα, παρέχονται υπηρε-

σίες φυσικοθεραπείας σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πα-

τρών με κινητικά προβλήματα και συγκεκριμένα: Άσκηση και 

ενδυνάμωση για τη βελτίωση της κινητικής κατάστασης, 

βελτίωση της ισορροπίας και εκπαίδευση σωστής βάδισης 

και υδροθεραπεία στην θεραπευτική πισίνα της Κλινικής 

Αποκατάστασης. 

Επιμορφωτικά σεμινάρια 

 Η Κοινωνική Μέριμνα  σε συνεργασία με το Κέντρο 

Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πα-

τρών (ΚΕΔΙΒΙΜ) διοργανώνει κάθε ακαδημαϊκό έτος δωρεάν 

επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα προσέγγισης Ευπαθών 

Κοινωνικών Ομάδων με στόχο την απόκτηση βασικών γνώ-

σεων και δεξιοτήτων σε θέματα στήριξης και προσέγγισης 

Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων αλλά και την ευαισθητοποίη-

ση της Πανεπιστημιακής και Ευρύτερης Κοινότητας. 

Ακαδημαϊκή & Επαγγελματική Συμβουλευτι-

κή 

 Παρέχεται καθημερινά συμβουλευτική για εκπαι-

δευτικά και επαγγελματικά θέματα  με στόχο την άρση των 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην ακαδη-

μαϊκή τους πορεία.  

Μονάδα Ψηφιακής Προσβασιμότητας  

 Παρέχεται υποστήριξη σε φοιτητές με εντυποανα-

πηρία για την πρόσβαση τους στο έντυπο και ηλεκτρονικό 

πληροφοριακό υλικό του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα 

γίνεται μετατροπή συγγραμμάτων σε προσβάσιμη μορφή 

κατόπιν αιτήματος και παρέχεται ειδικός εξοπλισμός και 

λογισμικό για φοιτητές με κινητική αναπηρία και προβλή-

ματα όρασης. Ο εξοπλισμός βρίσκεται σε συγκεκριμένους 

σταθμούς εργασίας οι οποίοι προορίζονται για χρήση από 

άτομα με προβλήματα όρασης (μερική ή ολική τύφλωση) 

ή/και με προβλήματα κινητικότητας. Οι σταθμοί αυτοί 

έχουν τοποθετηθεί στις βιβλιοθήκες των επιμέρους πόλεων 

που στεγάζονται τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 

(Πανεπιστημιούπολη Ρίο, Πανεπιστημιούπολη Κουκούλι, 

Αγρίνιο, Αίγιο, Μεσολόγγι). 

 

 Εξοπλισμός και Λογισμικό για άτομα με προβλή-
ματα κινητικότητας 

• Iχνόσφαιρα χειρισμού 

• Πληκτρολόγιο ειδικού τύπου 

• Εναλλακτικός χειρισμός διεπιφάνειας εργασίας 

• Διακόπτης πίεσης 

 

 Εξοπλισμός και λογισμικό για άτομα με προβλή-
ματα όρασης 

• Ανάγνωση και μεγέθυνση οθόνης 

• Οθόνη Braille 

• Εκτυπωτής Braille 

• Λογισμικό Οπτικής Ανάγνωσης Χαρακτήρων (OCR) 

• Μεγεθυντής Κλειστού Κυκλώματος (CCTV) 

• Τρισδιάστατος εκτυπωτής 

Κοινωνική Μέριμνα Παροχές 


