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1ο Ενημερωτικό Δελτίο – Φεβρουάριος 2022  

 

Ενημερωτικό Δελτίο της Κοινωνικής Μέριμνας 

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών, δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2018 στο 
πλαίσιο της Δράσης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Πατρών» η οποία συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς και Υπερεθνικούς Πόρους. 
Κεντρικός σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση των Δομών Κοινωνικής Μέριμνας του 
Πανεπιστημίου Πατρών και η υποστήριξη των Φοιτητών που προέρχονται από 
Ευαίσθητες/Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Παράλληλα, σκοπός της Δράσης είναι η παροχή 
ισότιμης εκπαίδευσης, ευκαιριών και προσβασιμότητας σε όλους τους Φοιτητές του 
Πανεπιστημίου Πατρών. 

Ωφελούμενοι Κοινωνικής Μέριμνας 

Η Κοινωνική Μέριμνα έχει υποστηρίξει συνολικά 742 φοιτητές (έως 31/12/2021)  

  

                      

 

Τα συνηθέστερα προβλήματα που παρουσιάζουν οι φοιτητές διαφαίνονται στο παρακάτω 

διάγραμμα: 
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Ενημερώσεις- Επικείμενες δράσεις 
 

1. Σεμινάρια επιμόρφωσης μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού  

 

Η Κοινωνική Μέριμνα διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε μέλη 

ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικούς Υπαλλήλους σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμων 

αρχείων Word, PowerPoint, Excel και PDF. Η εκπαίδευση είναι διάρκειας 1 ώρας και τα σεμινάρια 

πραγματοποιούνται διαδικτυακά (μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom) σε μηνιαία βάση. 

Για τον μήνα Μάρτιο έχουν οριστεί οι εξής ημερομηνίες και ώρες: 

Τετάρτη, 16 Μαρτίου στις 12μ.μ. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://socialwelfare.upatras.gr/seminaria-epimorfosis-melon-dep-kai-d/ 
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2. Πραγματοποίηση αθλητικών δράσεων 

 

Οι αθλητικές δράσεις απευθύνονται σε φοιτητές που έχουν χρόνια νοσήματα (πχ σακχαρώδη 

διαβήτη, σκλήρυνση κατά πλάκας, νεοπλασίες, φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, νευρολογικές 

και ορθοπεδικές παθήσεις κ.α.) ή/και αναπηρία και πραγματοποιούνται στις αθλητικές 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο 

(Πανεπιστημιούπολη Ρίου). 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://socialwelfare.upatras.gr/2022/01/20/symmetochi-se-athlitikes-draseis/ 

 

3. Επανέναρξη λειτουργίας γραφείου επαγγελματικού συμβούλου Κοινωνικής Μέριμνας 

 

Το γραφείο απευθύνεται σε φοιτητές- τριες που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και 

παρέχει δωρεάν επαγγελματική και ακαδημαϊκή συμβουλευτική. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://socialwelfare.upatras.gr/career-office/ 

 

4. Διενέργεια διαγωνισμού 3D Εκτύπωσης Πρωτότυπου Σχεδιασμού 

 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου 

Πατρών και έχει ως κεντρικό θέμα την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing) και 

πως η χρήση της μπορεί να βοηθήσει Άτομα και κυρίως Φοιτητές με Αναπηρία στην 

καθημερινότητά τους, αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://socialwelfare.upatras.gr/diagonismos-3d-ektyposis-prototypoy-sch-2/ 
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Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας  
 

Οι υπηρεσίες είναι ΔΩΡΕΑΝ και διατηρούν απόλυτα το προσωπικό απόρρητο με βάση τις 

κείμενες νομοθεσίες (GDPR) 

Ψυχοκοινωνική και Συμβουλευτική Στήριξη 

Ψυχολογική Στήριξη 

Ιατρική Υποστήριξη και Φυσικοθεραπείες 

Υπηρεσίες Ψηφιακής Προσβασιμότητας 

Επαγγελματική Συμβουλευτική 

Υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης 

Μετακίνηση Φοιτητών με Αναπηρία 
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