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7ο Ενημερωτικό Δελτίο – Οκτώβριος 2022  

Ενημερωτικό Δελτίο της Κοινωνικής Μέριμνας 

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών αποσκοπεί στην ενίσχυση των Δομών 

Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών και στην υποστήριξη των Φοιτητών/ τριών που 

προέρχονται από Ευαίσθητες/ Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Η Δράση έχει ως στόχο την παροχή 

ισότιμης εκπαίδευσης, ευκαιριών και προσβασιμότητας σε όλους/ ες τους/ τις Φοιτητές/ τριες του 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

Δράσεις - Ενημερώσεις 

1. Χάρτης Σημείων Προσβασιμότητας Πανεπιστημίου Πατρών 

 

Με σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση των Φοιτητών με Αναπηρίες του Πανεπιστημίου 

Πατρών, αλλά και του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού που είναι ΑμεΑ, δημιουργήθηκε από 

την Κοινωνική Μέριμνα χάρτης με τα σημεία προσβασιμότητας των κτιρίων στην 

Πανεπιστημιούπολη του Ρίου. Ο χάρτης εμφανίζει όλα τα σημεία πρόσβασης, π.χ. ράμπες/σκάφες 

πρόσβασης, τους προσβάσιμους ανελκυστήρες, τους χώρους υγιεινής ΑμεΑ, τις θέσεις στάθμευσης 

ΑμεΑ, καθώς επίσης και κεντρικά σημεία για την παροχή πληροφορίων. 

Για να δείτε το χάρτη μπορείτε να πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο στο πρόγραμμα περιήγησης 

που χρησιμοποιείτε, είτε από τον υπολογιστή σας είτε από το κινητό σας. 

 

Χάρτης Προσβασιμότητας Πανεπιστημίου Πατρών 

 

Σημειώνεται ότι ο χάρτης είναι δυναμικός και θα ενημερώνεται με νέα σημεία. Η Μονάδα 

Προσβασιμότητας της Κοινωνικής Μέριμνας παραμένει στη διάθεση της πανεπιστημιακής 

κοινότητας ώστε να προσθέσει κι άλλα σημεία ή/και να βελτιώσει την ακρίβεια της πληροφορίας για 

τα σημεία προσβασιμότητας που έχουν ήδη καταγραφεί. 

 

2. Πραγματοποίηση αθλητικών δράσεων 

 

Το Γραφείο Ιατρικής Στήριξης της Κοινωνικής Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία 

με την Κλινική Αποκατάστασης του ΠΓΝΠ και το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, υλοποιεί δράσεις 

Φυσικής Αγωγής (Γυμναστικής και Χορού). Οι δράσεις απευθύνονται σε φοιτητές που έχουν χρόνια 

νοσήματα (σακχαρώδη διαβήτη, σκλήρυνση κατά πλάκας, νεοπλασίες, φλεγμονώδεις νόσους του 

εντέρου, νευρολογικές και ορθοπεδικές παθήσεις κ.α.) ή/ και αναπηρία και πραγματοποιούνται στις 
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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/ 

Παράλληλα, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών, στο πλαίσιο του προγράμματος Ανάπτυξης 

Ιστιοπλοΐας για ΑμεΑ της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας με δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος (ΙΣΝ), προσφέρει δωρεάν εκμάθηση και εκπαίδευση Φοιτητών με Αναπηρία, και 

συγκεκριμένα φοιτητών με κινητικά προβλήματα, στην ιστιοπλοΐα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://socialwelfare.upatras.gr/2022/07/08/dorean-mathimata-istioplo-as-se-foiti/  

3. Επιμορφωτικά Σεμινάρια Κατάρτισης Κοινωνικής Μέριμνας 

 

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και 

Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά 

σεμινάρια σε θέματα υποστήριξης φοιτητών οι οποίοι ανήκουν στις Ευπαθείς / Ευαίσθητες 

Κοινωνικές Ομάδες. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Όσοι 

ολοκληρώσουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους θα λάβουν ειδικό πιστοποιητικό επιμόρφωσης από 

το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών και συμπλήρωμα πιστοποιητικού με όλες τις λεπτομέρειες 

του προγράμματος. Οι αιτήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι και την Τετάρτη, 26 

Οκτωβρίου 2022. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://socialwelfare.upatras.gr/epimorfotika-seminaria-katartisis-k-3/ 

 

4. 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 το επόμενο χρονικό διάστημα έχουν οριστεί οι εξής ημερομηνίες και ώρες: 

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου στις 10 π.μ. 

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου στις 11 π.μ. 

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου στις 3 μ.μ 
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Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://socialwelfare.upatras.gr/seminaria-epimorfosis-melon-dep-kai-d/  

 

 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας  

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και διατηρούν απόλυτα το 
προσωπικό απόρρητο τηρώντας την κείμενη νομοθεσία (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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