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Γενικά 
Για την υποστήριξη του Γραφείου δημιουργήθηκε ένα δίκτυο Εθελοντών, οι οποίοι κατηγοριοποιούνται 

σε αυτούς που λαμβάνουν εκπαίδευση γύρω από θέματα διαχείρισης/προσέγγισης Ευπαθών 

Κοινωνικών Ομάδων και σε αυτούς που δεν συμμετέχουν στην Εκπαιδευτική Διαδικασία αλλά 

επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δράση ως Εθελοντές. 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν εκπαίδευση γύρω από θέματα προσέγγισης Ευπαθών 

Κοινωνικών Ομάδων, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να παρακολουθήσουν το ειδικό 

επιμορφωτικό σεμινάριο που πραγματοποιείται από την Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου 

Πατρών σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση 

του προγράμματος, οι συμμετέχοντες εθελοντές θα λάβουν ειδικό Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.  

Οι εθελοντές φοιτητές που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, μπορούν να 

λάβουν μέρος μόνο στην Ομάδα Κοινωνικών Δράσεων/Υποστήριξης Εκδηλώσεων.  

 Στους εθελοντές θα χορηγούνται Βεβαιώσεις για τη συμμετοχή τους στις εθελοντικές δράσεις, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω (βλ. Δικαιώματα Εθελοντών).  

Ενδεικτικά παρατίθεται το διάγραμμα οργάνωσης των Εθελοντικών Ομάδων:  
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 Αναλυτικότερα οι εθελοντικές ομάδες διακρίνονται ως εξής: 

Α. Εθελοντές που λαμβάνουν εκπαίδευση 

1. Ομάδα  υποστήριξης φοιτητών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες. Η ομάδα υποστήριξης 

των φοιτητών ΕΚΟ παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους φοιτητές αυτούς στον τομέα της 

οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια φοίτησής τους. Συγκεκριμένα τα μέλη της 

ομάδας θα παρέχουν:  

• υποστήριξη των φοιτητών ΕΚΟ σε θέματα που αφορούν τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

κατά την ένταξη και προσαρμογή τους σε νέα περιβάλλοντα και διαδικασίες, όπως δυσκολίες 

παρακολούθησης των διδασκόμενων μαθημάτων, συγγραφής εργασιών, γραπτής εξέτασης, 

κατανόησης και επεξεργασίας συγγραμμάτων και πολλαπλής βιβλιογραφίας, κ.ά.  

• Διευθέτηση δυσκολιών στην καθημερινότητα (μετακίνηση, εύρεση συνοδών, δυσκολίες 

παρακολούθησης, δυσκολίες προσβασιμότητας) 

• Ενημέρωση/ διάχυση της Δράσης στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα  

• Πληροφόρηση/ ενημέρωση για τις παροχές της Κοινωνικής Μέριμνας 

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης ορίζεται ένας εθελοντής φοιτητής υπεύθυνος ανά́ Τμήμα/Σχολή, ο 

οποίος θα συμβάλει στη δημιουργία κατάλληλης επικοινωνίας μεταξύ́ των φοιτητών ΕΚΟ και των 

διδασκόντων, ώστε να επιτευχθεί μείωση των δυσκολιών που πιθανά ́αντιμετωπίζουν στη διάρκεια των 

σπουδών τους. Για τον σκοπό αυτό, ο υπεύθυνος δύναται να επικοινωνεί άμεσα με την Επιτροπή 
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Κοινωνικής Μέριμνας που έχει ήδη συσταθεί στο εκάστοτε Τμήμα, ενώ επιπλέον θα μεριμνά για την 

ενημέρωση/υποστήριξη φοιτητών ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θέματα όπως ενδεικτικά 

πληροφόρησης και ενημέρωσης για το πρόγραμμα σπουδών, για τους κανονισμούς του Τμήματος, για 

την εκπαιδευτική διαδικασία, για τις παροχές Κοινωνικής και Φοιτητικής Μέριμνας κ.ά. 

2. Ομάδα Υποστήριξης στην Ψηφιακή Προσβασιμότητα. Οι εθελοντές που ανήκουν σε αυτή την ομάδα 

θα αξιοποιούν τις υποστηρικτικές τεχνολογίες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του 

Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο τη διαμόρφωση κειμένων, ακαδημαϊκών συγγραμμάτων και 

σημειώσεων σε μορφές προσβάσιμες από ΑμεΑ, όπως για παράδειγμα μετατροπή έντυπου υλικού σε 

ηχητικό, για άτομα με προβλήματα όρασης, μετατροπή ηχητικού υλικού σε έντυπη μορφή, για άτομα 

με προβλήματα ακοής, μετατροπή σε γραφή braille και μετατροπή σε αρχεία epub και Daisy. Η ομάδα 

αυτή θα παρακολουθεί πρόσθετο σεμινάριο για την ορθή μετατροπή του υλικού σε προσβάσιμες 

μορφές και θα συντονίζεται από εξειδικευμένο Βιβλιοθηκονόμο της Δράσης. 

3. Ομάδα Προσωπικών Συνοδών-Βοηθών. Έργο της ομάδας είναι η θέσπιση εξατομικευμένης 

βοήθειας, είτε με τη μορφή προσωπικού συνοδού για κάποιες αναπηρίες, είτε με τη μορφή νοηματικής 

διερμηνείας για τα άτομα με κώφωση, είτε με τη μορφή αναγνώστη για τα άτομα με τύφλωση. Στόχος 

η διευκόλυνση της πρόσβασης των φοιτητών με αναπηρία σε όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

Παράλληλα, για τις ανάγκες του έργου αυτού θα χρησιμοποιείται και το ειδικό όχημα μεταφοράς ΑμεΑ 

από και προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. 

4. Ομάδα κοινωνικών/αθλητικών δράσεων. Για τους ΦμεΑ και τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, με 

στόχο την ενσωμάτωση τους στο γενικό φοιτητικό πληθυσμό, προβλέπεται η ενίσχυση της συμμετοχής 

μέσω δράσεων μαζικού αθλητισμού στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, καθώς και η συμμετοχή τους σε 

κοινωνικές/πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα οργανώνονται από τις υφιστάμενες, Πολιτιστικές Ομάδες. 

Β. Εθελοντές που δε λαμβάνουν Εκπαίδευση  

1. Ομάδα Κοινωνικών Δράσεων/ Υποστήριξης σε Εκδηλώσεις 

Οι Εθελοντές που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΚΟ, αλλά δεν έχουν λάβει Εκπαίδευση, 

θα μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά στη διοργάνωση και υποστήριξη των Εκδηλώσεων υπό την 

καθοδήγηση της Ομάδας Εργασίας της κάθε Δράσης ή Εκδήλωσης. 
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Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

Στο Εθελοντικό Δίκτυο της Δράσης μπορούν να συμμετάσχουν μόνον Φοιτητές του Πανεπιστημίου 

Πατρών  (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες). Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι 

εθελοντές μπορούν να επιλέγουν στην αίτησή τους μία ή και περισσότερες εθελοντικές ομάδες στις 

οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.  

Υποχρεώσεις Εθελοντών 

 Οι εθελοντές συμμετέχουν στη Δράση με δική τους βούληση. Οι υπηρεσίες που παρέχουν 

διεξάγονται για μη κερδοσκοπικό σκοπό χωρίς οικονομική απολαβή και οικονομική επιβάρυνση 

και έχουν ως στόχο την προσφορά στην Πανεπιστημιακή και ευρύτερη Κοινότητα, αλλά και την 

προσωπική ανάπτυξη των ίδιων.  

 Η εθελοντική υποστήριξη περιορίζεται αποκλειστικά σε ακαδημαϊκά θέματα και εντός της 

Πανεπιστημιακής Κοινότητας. 

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο παροχής εθελοντικής εργασίας. Ο ίδιος ο εθελοντής ορίζει 

τον χρόνο που επιθυμεί να διαθέσει, ενημερώνοντας τον Συντονιστή του Εθελοντικού Δικτύου.  

 Ο εθελοντής οφείλει να σέβεται και να διαφυλάττει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών 

στοιχείων των μελών, του προσωπικού και των ωφελούμενων της δράσης. 

 Οι εθελοντές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εθελοντικές ομάδες: α) υποστήριξης 

φοιτητών ΕΚΟ, β) υποστήριξης στην Ψηφιακή Προσβασιμότητα, γ) προσωπικών συνοδών 

βοηθών και δ) κοινωνικών/ αθλητικών δράσεων, οφείλουν να παρακολουθήσουν και να 

ολοκληρώσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα κατάρτισης που διοργανώνεται από τη Δράση ΕΚΟ 

σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ.  

 Οι εθελοντές που συμμετέχουν στην ομάδα προσωπικών συνοδών/ βοηθών αναλαμβάνουν την 

υποστήριξη ενός Φοιτητή με Αναπηρία και ο χρόνος και το πρόγραμμα παροχής των υπηρεσιών 

τους θα καθορίζεται από τους ίδιους σε συνεργασία με τον ωφελούμενο με βάση τις 

ακαδημαϊκές του ανάγκες (ώρα μαθήματος, ώρα μετακίνησης κτλ.). 

 Οι εθελοντές που συμμετέχουν στην Ομάδα Ψηφιακής Προσβασιμότητας παρακολουθούν  

εκπαίδευση  για την ορθή χρήση του λογισμικού που απαιτείται για την  μετατροπή του υλικού 

σε προσβάσιμες μορφές, καθώς και για τη διαδικασία της επιμέλειας, υπό την καθοδήγηση και 

τον συντονισμό Βιβλιοθηκονόμου της Δράσης. Η επιμέλεια μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως και  

δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των εθελοντών στον χώρο της βιβλιοθήκης. 
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Δικαιώματα Εθελοντών 

 Οι εθελοντές του Δικτύου λαμβάνουν Βεβαίωση συμμετοχής για κάθε μία από τις Δράσεις  που 

συμμετέχουν (συμμετοχή σε εκδήλωση, παροχή υποστήριξης, συνοδεία κ.ά.) και μια ετήσια 

Βεβαίωση Εθελοντισμού για το σύνολο των Δράσεων που υποστήριξαν. Για τη χορήγηση 

Βεβαίωσης συμμετοχής στην Ομάδα Ψηφιακής Προσβασιμότητας, απαιτείται κατ’ ελάχιστο η 

ολοκληρωμένη διαμόρφωση τουλάχιστον 100 σελίδων πρωτότυπου υλικού στη μορφή που 

απαιτείται  και το οποίο θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν οριστεί. 

 Οι εθελοντές μπορούν να αποχωρήσουν από το Εθελοντικό Δίκτυο οποτεδήποτε το επιθυμούν 

αρκεί να ενημερώσουν τον Συντονιστή της Δράσης. 

 Οι εθελοντές μπορούν να επιλέγουν τις Δράσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, αρκεί να 

ανήκουν στην αντίστοιχη εθελοντική ομάδα. 

 Οι εθελοντές μπορούν να αλλάξουν ομάδα ή να προσθέσουν ομάδα και κατά τη διάρκεια της 

συμμετοχής τους στο Εθελοντικό Δίκτυο πάντα σε συνεννόηση με το Συντονιστή.  

 Οι εθελοντές μπορούν να αρνηθούν την υποστήριξη με την οποία δεν αισθάνονται άνετα. 

Παράρτημα 

Στο παράρτημα επισυνάπτεται η αίτηση εθελοντή:  
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………………. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:……………………………………………………………… 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………………………… 

E-MAIL(υποχρεωτικά του Πανεπιστημίου Πατρών)…………………………………………… 

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:………………………………………………..………………………… 

ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:……………………………………Α.Μ.:……………………………… 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 

� ΠΡΩΪΝΑ 
� ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ 
� ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ 
� ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ: 
(μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες ομάδες): 

� ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΟ 
� ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ- ΒΟΗΘΩΝ 
� ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
� ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ στην ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
� ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 
 

� Αποδέχομαι τη συλλογή και διατήρηση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών για χρήση στη διαχείριση και οργάνωση της/των εθελοντικής/ών 
ομάδα/ων και διατηρώ το δικαίωμα άρσης της παραπάνω συναίνεσης.  

� Αποδέχομαι ότι τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι την άρση της συναίνεσής μου και ότι τα 
δεδομένα μου ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν από το Πανεπιστήμιο Πατρών για την 
ενημέρωση μου για δράσεις και εκδηλώσεις του Προγράμματος «Υποστήριξη Παρεμβάσεων 
Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών». 

Ημερομηνία: ………………………………………………. 

Ο/Η Αιτών/Αιτούσα 

(Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή) 

……………………………….. 
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