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Ορισμός Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων  

Οι Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες σύμφωνα με τον Νόμο 4430/2016 διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες: στις Ευάλωτες και στις Ειδικές Ομάδες. 

• Στις Ευάλωτες Ομάδες ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην 

κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω 

παραβατικής συμπεριφοράς και συγκεκριμένα: Φοιτητές με Αναπηρία, Φοιτητές πάσχοντες 

από σοβαρά παθολογικά προβλήματα, Φοιτητές πάσχοντες από ψυχική νόσο, Φοιτητές 

(πρώην ή νυν) χρήστες ουσιών, Φοιτητές με παραβατική συμπεριφορά, Φοιτητές οροθετικοί. 

• Στις Ειδικές Ομάδες ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, 

κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Συγκεκριμένα: Φοιτητές προερχόμενοι από χαμηλές 

εισοδηματικές τάξεις, Φοιτητές προερχόμενοι από μονογονεϊκή οικογένεια με χαμηλό 

εισόδημα, Φοιτητές προερχόμενοι από μειονότητα, Φοιτητές πρόσφυγες/ μετανάστες, 

Φοιτητές θύματα ενδοοικογενειακής βίας, Φοιτητές θύματα παράνομης διακίνησης και 

εμπορίας ανθρώπων, Φοιτητές πληγέντες από φυσικές καταστροφές. 

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών υποστηρίζει φοιτητές φοιτήτριες που 

προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες των οποίων η συμμετοχή στην ακαδημαϊκή ζωή του 

Πανεπιστημίου εμποδίζεται είτε εξαιτίας κοινωνικών, ψυχολογικών και οικονομικών 

προβλημάτων, είτε εξαιτίας σωματικής ή ψυχικής ή νοητικής ή αισθητηριακής αναπηρίας είτε 

εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων.  

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που υποστηρίζονται από την Κοινωνική Μέριμνα διαφαίνονται στους 

παρακάτω πίνακες:  



 

 

 

Υπηρεσίες του Γραφείου Κοινωνικής Μέριμνας 

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει ένα ευρύ δίκτυο υπηρεσιών όπως: 

• Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική στήριξη, με ατομικές και ομαδικές συνεδρίες 

• Ψυχολογική στήριξη, με ατομικές και ομαδικές συνεδρίες 

• Συμβουλευτική Ακαδημαϊκού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

• Ιατρική Υποστήριξη και Φυσικοθεραπείες, για τους φοιτητές με κινητικά προβλήματα 

• Μετατροπή εκπαιδευτικού υλικού σε προσβάσιμη μορφή (πχ σε μορφή braille)  

• Συμβουλευτική σε θέματα Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (πχ. τρόπος εξέτασης, τρόπος 

συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, έλεγχος για την εγκυρότητα των ειδικών 

γνωματεύσεων, διευκόλυνση στην παροχή προσβάσιμης εκπαίδευσης) 

• Εξατομικευμένα Σχέδια Δράσης, για φοιτητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

• Ετήσιες υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης σε φοιτητές/τριες με κοινωνικοοικονομικά 

κριτήρια 

• Μεταφορά φοιτητών με αναπηρία από και προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα με ειδικά 

διαμορφωμένο όχημα 

Φοιτητές/ριες με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες: 

- Φοιτητές/ριες με αισθητηριακές αναπηρίες 

(οπτική και ακουστική αναπηρία) 

- Φοιτητές/ριες με κινητική αναπηρία 

- Φοιτητές/ριες με νοητική αναπηρία 

- Φοιτητές/ριες με διαταραχές αυτιστικού 

φάσματος 

- Φοιτητές/ριες με ιατρικά προβλήματα 

- Φοιτητές/ριες με προβλήματα λόγου και ομιλίας 

- Φοιτητές/ριες με διαταραχή ελλειμματικής 

προσοχής ή/και υπερκινητικότητα 

- Φοιτητές/τριες με παραβατική συμπεριφορά 

- Φοιτητές/ριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

(π.χ., δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία) 

Φοιτητές/ριες με κοινωνικές, ψυχολογικές και 

οικονομικές δυσκολίες: 

- Φοιτητές/τριες από χαμηλές εισοδηματικές 

τάξεις 

- Φοιτητές/τριες οροθετικοί/ές 

- Φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά 

προβλήματα 

- Φοιτητές/τριες πρώην ή νυν χρήστες/ριες 

ουσιών 

- Φοιτητές/τριες θύματα ενδοοικογενειακής βίας 

- Φοιτητές/τριες θύματα παράνομης διακίνησης 

και εμπορίας ανθρώπων 

- Φοιτητές/τριες θύματα σεξουαλικής 

κακοποίησης και παρενόχλησης 

- Φοιτητές/τριες προερχόμενοι από μειονότητες 

- Φοιτητές/τριες πρόσφυγες/μετανάστες 

- Φοιτητές/τριες που έχουν πληγεί από φυσικές 

καταστροφές 



 

 

• Εθελοντικό δίκτυο για την υποστήριξη φοιτητών και φοιτητριών ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων (πχ. εθελοντές συνοδοί βοηθοί φοιτητών με Αναπηρία, εθελοντές μετατροπής 

προσβάσιμου υλικού κ.α) 

• Εκπαίδευση εθελοντών σε θέματα προσέγγισης και υποστήριξης ευπαθών  κοινωνικών 

ομάδων 

•  Επιμορφωτικά σεμινάρια στην Πανεπιστημιακή κοινότητα σε θέματα προσέγγισης και 

υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων 

• Διοργάνωση σεμιναρίων- ημερίδων με θέματα που άπτονται του αντικειμένου της 

Κοινωνικής Μέριμνας  

• Διασύνδεση με Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών (πχ με υπηρεσίες μέριμνας σίτιση- 

στέγαση, με το γραφείο Διασύνδεσης κ.α) 

• Διασύνδεση με την ευρύτερη Κοινότητα και συγκεκριμένα με φορείς και συλλόγους της 

Τοπικής Κοινωνίας.  

Ρόλος Επιτροπών Κοινωνικής Μέριμνας Τμημάτων 

Σε κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών ορίζεται μία Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας, η οποία 

αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών, 

τους/τις φοιτήτες/ριες ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Τμήματος και το προσωπικό (Διδακτικό, 

Ερευνητικό και Διοικητικό Προσωπικό) του Τμήματος. 

Οι Επιτροπές Κοινωνικής Μέριμνας των Τμημάτων συστήνονται από μέλη του Διδακτικού και 

Διοικητικού προσωπικού. Οι φοιτητές/τριες ευπαθών κοινωνικών ομάδων μπορούν να 

απευθύνονται στα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής του κάθε Τμήματος ώστε να λάβουν 

συμβουλευτική υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν τις σπουδές τους. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών που συστήνουν τις Επιτροπές Κοινωνικής Μέριμνας των 

Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Κοινωνικής 

Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών: https://socialwelfare.upatras.gr/social-welfare-

committees/ . 

 



 

 

Αρμοδιότητες Επιτροπής Συμβούλων Καθηγητών Τμημάτων 

1. Ενημέρωση στο Τμήμα (Διδακτικό, Ερευνητικό και Διοικητικό Προσωπικό και Φοιτητές) 

ως προς τον ρόλο και το εύρος υποστηρίξεων που προσφέρει η Κοινωνική Μέριμνα του 

Πανεπιστημίου Πατρών και τον διασυνδετικό ρόλο που  κατέχει η αρμόδια Επιτροπή.  

2. Αποστολή πληροφοριακού υλικού που θα προωθείται από την Κοινωνική Μέριμνα προς 

το Διδακτικό, Ερευνητικό, Διοικητικό Προσωπικό  και τους/τις  Φοιτητές-τριες του 

Τμήματος  

3. Παροχή υποστήριξης και διευκρινίσεων προς τους/τις φοιτητές/τριες που ανήκουν σε 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (παραπομπή αιτήματος προς την Κοινωνική Μέριμνα, 

διευκόλυνση της επικοινωνίας με την Κοινωνική Μέριμνα όταν χρειάζεται) 

4. Υποστήριξη στο Τμήμα της εφαρμογής των συμφωνημένων εξατομικευμένων 

υποστηρικτικών πρακτικών που προτείνονται από την Κοινωνική Μέριμνα για κάθε 

φοιτητή/τρια ευπαθούς κοινωνικής ομάδας (π.χ., εφαρμογή των Εξατομικευμένων 

Σχέδιων Δράσης που συστήνονται από τους επαγγελματίες της Κοινωνικής Μέριμνας σε 

συνεργασία με τους/τις φοιτητές/τριες ευπαθών κοινωνικών ομάδων) και γενικότερα 

συμβολή στη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους φοιτητές-τριες που 

υποστηρίζονται από την Κοινωνική Μέριμνα με στόχο την προαγωγή της προσβάσιμης 

και καθολικής εκπαίδευσης.  

5. Συνεργασία με το Δίκτυο Εθελοντών Φοιτητών Κοινωνικής Μέριμνας του Τμήματος για 

την περαιτέρω προώθηση της πρόσβασης και της συμμετοχής των φοιτητών/τριών 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην ακαδημαϊκή κοινότητα 

Στοιχεία Επικοινωνίας με Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας 

Το Γραφείο της Κοινωνικής Μέριμνας βρίσκεται στο Α’ κτίριο (Πρυτανεία) στο ισόγειο, στην 

Πανεπιστημιούπολη, Ρίο. 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 969696 

Email: socialwelfare@upatras.gr 

Website: https://socialwelfare.upatras.gr/  


