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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 
                          Τρίπολη, 14/12/2020 
                                                                                             Α.Π. 34 
 
Αξιότιμε/η κ. Πρόεδρε,  
 

το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διαθέτει Δομή 
Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών - WeCare, η οποία 
χρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Η δομή αυτή έχει ως στόχο 
την παροχή δωρεάν υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους 
φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με σκοπό την καλύτερη δυνατή κάλυψη 
των ψυχοκοινωνικών αναγκών τους και έχει έδρα την Τρίπολη, όμως απευθύνεται 
στο σύνολο των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μέσω του θεσμού της 
τηλε-συμβουλευτικής. Στόχος της παρούσας επιστολής μου είναι να θέσω υπόψιν 
σας τη νέα αυτή υπηρεσία προς τους φοιτητές του τμήματός σας και να σας 
παρακαλέσω να τους ενημερώσετε σχετικά ώστε να αξιοποιήσουν προς όφελός 
τους τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Λίγα λόγια για τη δομή 
Η Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης έχει στελεχωθεί με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και παρέχει δωρεών τις υπηρεσίες της σε 
προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Στο πλαίσιο λειτουργίας της δομής υποστηρίζονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

• Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη φοιτητών που προέρχονται από 
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. 
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• Κοινωνική συμβουλευτική  
• Καταγραφή και παρακολούθηση των αιτημάτων και προβλημάτων των 

φοιτητών. 
• Ατομική ή ομαδική συμβουλευτική στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν 

περιστασιακές ανησυχίες σε προσωπικά ή αναπτυξιακά ζητήματα και σε 
προβλήματα προσαρμογής. 

• Υποστηρικτικές υπηρεσίες που βοηθούν τους φοιτητές να αξιοποιούν τις 
δυνατότητες/δεξιότητες τους στον ακαδημαϊκό και προσωπικό τους χώρο. 

• Υποστήριξη φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Στόχος της δομής αυτής, είναι να ενισχύσει τις προσπάθειες του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου να παρέχει βασικές δομές και υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας στους 
φοιτητές του, στόχος που μέχρι στιγμής προσεγγιζόταν κυρίως μέσω συνεργασιών με 
δομές εκτός του πανεπιστημίου (π.χ., με την Περιφέρεια Πελοποννήσου ή με τους 
εκάστοτε Δήμους όπου εδρεύουν τα επιμέρους τμήματα και σχολές). Με την 
παρούσα δομή εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί τόσο η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα 
των σπουδών των ωφελούμενων φοιτητών, όσο και η πρόσβαση στο ακαδημαϊκό και 
κοινωνικό γίγνεσθαι.  

Τέλος, σημειώστε ότι η προσπάθεια εκπλήρωσης των στόχων αυτών ενισχύεται και 
σε οικονομικό επίπεδο, καθώς έχει θεσπιστεί και θα δοθεί οικονομική ενίσχυση 
(κατόπιν πρόσκλησης και μοριοδότησης με συγκεκριμένα κριτήρια) για τους 
επιμελείς φοιτητές που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ώστε να 
υποστηριχθούν στη φοίτησή τους. Παραπάνω πληροφορίες προς ενημέρωση των 
φοιτητών σας για τη δράση αυτή θα αποσταλούν εν καιρώ. 

Λεπτομέρειες για τη λειτουργία της δομής 
Οι συναντήσεις με τους φοιτητές γίνονται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, είτε μετά 
από επίσκεψη στη Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης των 
Φοιτητών (γραφείο Β0.16 στο ισόγειο του πάνω κτιρίου Σχολής Οικονομίας και 
Τεχνολογίας στην Τρίπολη) από Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωινές ώρες 09:00 έως 
14:00 και απογευματινές ώρες 15:00 έως 19:00. Παρακαλώ σημειώστε, ότι 
δεδομένων των πρόσφατων περιορισμών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και 
μέχρι την άρση τους, οι συνεδρίες με τους ωφελούμενους δύνανται να 
πραγματοποιούνται μόνο μέσω τηλε-συμβουλευτικής. 

Η επικοινωνία των φοιτητών με τη δομή γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της δομής 
wecare.uop.gr, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου wecare@uop.gr ή 
εναλλακτικά:  



[3] 
 Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 - 2020"  

 

 
 

Ø Τηλεδιάσκεψη μέσω skype στην εξής διεύθυνση "wecare@outlook.com.gr"  
Ø Zoom "wecare@uop.gr" 
Ø Facebook "WeCare.uop.gr" 
Ø Instagram "WeCareUop" 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Αν. Καθ. Χρήστος Τρυφωνόπουλος 
Επιστημονικά Υπεύθυνος της δομής WeCare 
 
 
 


