
                                                                                               

 

  

Πάτρα, 1η Απριλίου 2021 

Ενημέρωση των μαθητών/ μαθητριών της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου για τις παροχές 

της Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών και την Προσβασιμότητα 

για ΑμεΑ. 

Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης, είναι να γνωρίσουν όλοι οι μαθητές, κυρίως των τάξεων Β’ 

και Γ’ Λυκείου που επιθυμούν να εισαχθούν σε σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών, τις υπηρεσίες 

προσβασιμότητας καθώς και τη στήριξη που μπορούν να λάβουν από το Πανεπιστήμιο Πατρών, 

καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, μέσω του έργου της Κοινωνικής Μέριμνας. 

 

Από τις αρχές του 2019, έχει ξεκινήσει η δράση «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας 

Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών», η οποία έχει ως κεντρικό σκοπό την υποστήριξη των 

φοιτητών που προέρχονται από Ευαίσθητες/ Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, με απώτερο στόχο την 

έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους και την μετέπειτα ένταξη τους στην κοινωνία και στην 

αγορά εργασίας.  

 

Το Πανεπιστήμιο καλείται να εξασφαλίσει την πρόσβαση για τους φοιτητές  και δη για τους 

φοιτητές που προέρχονται από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, όπως φοιτητές με Αναπηρία ή 

χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας, φοιτητές με χαμηλό εισόδημα, φοιτητές με ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα – ψυχικές διαταραχές,  φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, φοιτητές με 

προβλήματα εξαρτήσεων, πληγέντες από φυσικές καταστροφές, μετανάστες, Ρομά κ.α. 

Ως βασικό πλαίσιο της έχει τη φράση «Ίση Εκπαίδευση – Προσβασιμότητα για όλους», δηλαδή 

την παροχή ισότιμης εκπαίδευσης, ευκαιριών και προσβασιμότητας σε όλους τους Φοιτητές του 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

 

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν είναι: 

• Ψυχοκοινωνική/ Ψυχολογική Στήριξη 

• Επαγγελματική Συμβουλευτική,  

• Ιατρική Στήριξη σε Φοιτητές με Αναπηρία - Φυσικοθεραπείες 

• Υποστήριξη στην Εκπαιδευτική Διαδικασία & Προσβασιμότητα Εκπαιδευτικού Υλικού 

• Τεχνολογίες και Εργαλεία 

• Υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης 

• Μεταφορά φοιτητών με αναπηρία από και προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα  

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Διεύθυνση: Α’ κτίριο, ισόγειο - Πανεπιστήμιο Πατρών Τηλέφωνο: 2610969696 

Email: socialwelfare@upatras.gr      Url: https://socialwelfare.upatras.gr/  

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία 

• Σύντομη παρουσίαση των υπηρεσιών που προσφέρει η Κοινωνική Μέριμνα 
• Έγγραφο με διαθέσιμο Υποστηρικτικό Εξοπλισμό και Λογισμικό για ΑμεΑ 
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