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Σκοπός και τρόπος λειτουργίας
Επιτυχής ενσωμάτωση των φοιτητών στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα, με απώτερο στόχο την αποφυγή της διαρροής, την έγκαιρη
ολοκλήρωση των σπουδών, και την μετέπειτα ένταξη τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας, μέσω της παροχής ίσων
ευκαιριών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, με ιδιαίτερη έμφαση στους φοιτητές που
ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικές, δηλαδή ομάδες πληθυσμού οι οποίες λόγω δυσκολιών κινδυνεύουν να υποστούν τις συνέπειες
του κοινωνικού αποκλεισμού.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και διατηρούν απόλυτα το προσωπικό απόρρητο, τηρώντας
τις κείμενες νομοθεσίες

Τρόπος Λειτουργίας

❖Επικοινωνία- πρώτη επαφή

❖Λήψη κοινωνικού ιστορικού μέσω ατομικής συνέντευξης

❖Αξιολόγηση αιτήματος 

❖Παραπομπή για λήψη της κατάλληλης υπηρεσίας (Ιατρική υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη, εκπαιδευτική υποστήριξη, 
συμβουλευτική επαγγελματικού- ακαδημαϊκού προσανατολισμού)

❖Σύνταξη ατομικού σχεδίου δράσης



Ευαίσθητες/Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες στην Πανεπιστημιακή 
Κοινότητα

Ευάλωτες ομάδες: η ένταξή τους στην κοινωνική 
και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά 
και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής 
συμπεριφοράς. 

Αντιμετωπίζουν 
αναπηρία

Πάσχουν από 
σοβαρά 

παθολογικά 
προβλήματα

Πάσχουν από 
ψυχική νόσο

Είναι πρώην ή νυν 
χρήστες ουσιών

Εμφανίζουν 
παραβατική 

συμπεριφορά

Είναι οροθετικοί

Από χαμηλές 
εισοδηματικές τάξεις

Μονογονεϊκή 
οικογένεια με χαμηλό 

εισόδημα

Προερχόμενοι από 
μειονότητες

Πρόσφυγες/μετανάστες
Θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας

Θύματα trafficking

Πληγέντες από φυσικές 
καταστροφές

Ειδικές ομάδες :βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την 
ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. 



Τομείς δράσης Κοινωνικής Μέριμνας
Κοινωνική Ένταξη

Ψυχική Υγεία

Σωματική Υγεία

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Υποδομές & Πρόσβαση 

Προσβασιμότητα Εκπαιδευτικού Υλικού

Υποτροφίες



Υπηρεσίες
• Παροχή εξειδικευμένης ψυχολογικής υποστήριξης ατομικά - ομαδικά, μέσω 

τηλεσυμβουλευτικής.
• Διαδικτυακά σεμινάρια - ημερίδες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και ψυχοκοινωνικά 

θέματα.
• Συνεργασία με τον Ψυχίατρο του Γραφείου  Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υγείας και την 

Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝΠ. 

Ψυχοκοινωνική/ Ψυχολογική

Στήριξη

• Συμβουλευτική επαγγελματικής και ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας, διασύνδεση εκπαίδευσης 
και αγοράς εργασίας.

• Διευκόλυνση ένταξης στην αγορά εργασίας.
• Ενημέρωση για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, υποτροφίες, προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια κτλ.

Επαγγελματικός 
Σύμβουλος

• Ιατρική υποστήριξη- Συμβουλευτική
• Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας
• Άσκηση - ενδυνάμωση για βελτίωση της κινητικής κατάστασης και βελτίωση της ισορροπίας
• Υδροθεραπεία

Γραφείο Ιατρικής 
Στήριξης  -

Φυσικοθεραπείες



•Εξατομικευμένα Σχέδια Δράσης
•Σε περίπτωση που οι φοιτητές παρουσιάζουν δυσκολίες στην εκπαιδευτική διαδικασία λόγω Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Δυσλεξία, ΔΕΠΥ, 

ΔΑΦ κ.α) ή ψυχοκοινωνικών δυσκολιών μπορούν να απευθυνθούν στην Κοινωνική Μέριμνα με σκοπό την καταγραφή αναγκών και τη δημιουργία 
ενός εξατομικευμένου προγράμματος προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες. 

Υποστήριξη στην 
εκπαιδευτική διαδικασία

•Μετατροπή εκπαιδευτικού υλικού σε προσβάσιμες μορφές (γραφή braille, audiobooks) 
•Υποστηρικτικός εξοπλισμός  για πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό (σταθμοί εργασίας στη κεντρική και περιφερειακές βιβλιοθήκες) 
•Συνεργασία με την πολυτροπική  βιβλιοθήκη Αmelib του ΣΕΑΒ για  την παροχή  προσβάσιμου περιεχομένου.

Προσβασιμότητα 
Εκπαιδευτικού υλικού

•Ανάπτυξη υποστηρικτών τεχνολογιών και εργαλείων για την στήριξη των ωφελούμενων
•Υποστήριξη ψηφιακών και διαδικτυακών συστημάτων
•Προσβασιμότητά ιστοτόπων του Πανεπιστημίου 

Τεχνολογίες & Εργαλεία

Υπηρεσίες



Άλλες παροχές
Χορήγηση υποτροφιών

Κάθε χρόνο χορηγούνται υποτροφίες 
οικονομικής ενίσχυσης σε φοιτητές που 

ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, 
βάσει οικονομικών και κοινωνικών 

κριτήριων.

Μεταφορά φοιτητών με αναπηρία

Παροχή μεταφοράς από τον τόπο 
κατοικίας τους (εντός του Δήμου 

Πατρέων), προς τις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο και στο 

Κουκούλι και αντιστρόφως με ειδικά 
διαμορφωμένο όχημα κατόπιν αιτήματος 

των φοιτητών.

Βελτίωση κτιριακών υποδομών

Δημιουργία κεκλιμένων δίοδών 
πρόσβασης αμαξιδίων ( ραμπών ) για 

πρόσβαση ΑμεΑ

Δημιουργία χώρων υγιεινής για ΑμεΑ

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Απόκτηση βασικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων σε θέματα στήριξης και 
προσέγγισης Ευπαθών Κοινωνικών 

Ομάδων

Ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής 
και Ευρύτερης Κοινότητας

Εθελοντικό Δίκτυο

Παροχή υποστηρικτών υπηρεσιών

Διοργάνωση κοινωνικών και αθλητικών 
δράσεων και υποστήριξη εκδηλώσεων 

Υποστήριξη τεχνολογιών εκπαίδευσης



Επικοινωνία 

Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας

Πανεπιστήμιο Πατρών

Κτίριο Α, Πρυτανεία, Ισόγειο

(Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας)

Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-15:00

Τηλέφωνο: 2610 969696

Site: www.socialwelfare.upatras.gr

Facebook: @SocialWelfareUpatras

Instagram: @socialwelfarepatras

LinkedIn: @social-welfare-upatras

Email: socialwelfare@upatras.gr, info-socialwelfare@upatras.gr

Skype: EkoOmada1

http://www.socialwelfare.upatras.gr/
mailto:socialwelfare@upatras.gr
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