
 
 

 

 
 

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Δικτφου Εκελοντών Φοιτθτών 

ζρρεσ 14.09.2021 
 

Αγαπθτζ/ι  φοιτθτι /τρια 

 Θζλεισ να υποςτθρίξεισ τουσ ςυμφοιτθτζσ ςου με μακθςιακζσ, αιςκθτθριακζσ και 
κινθτικζσ δυςκολίεσ ςτισ ςπουδζσ τουσ, αλλά δεν γνωρίηεισ πωσ; 

 Επικυμείσ να αναλάβεισ εκελοντικι δράςθ ςτο πλαίςιο τθσ Σμιματόσ ςου αλλά 
δεν γνωρίηεισ πωσ; 

 Εγγράψου ςτο Δίκτυο εκελοντών τθσ Δομισ «τθρίηω», οφτωσ ϊςτε, αυτιν τθν 

εξαιρετικά δφςκολθ περίοδο, να ςτθρίξουμε ςυμφοιτθτζσ ςασ από ευπακείσ 

κοινωνικά ομάδεσ.  

 
 

ΓΕΝΙΚΑ  
Η παροχι εκελοντικισ εργαςίασ αποτελεί τμιμα μιασ διαδικαςίασ κοινωνικοποίθςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ ςε προβλιματα και ανκρϊπουσ που ηουν γφρω μασ. Στθν προκειμζνθ 
περίπτωςθ αναπτφςςουμε ζνα Δίκτυο Φοιτθτών Εκελοντών που κα βοθκιςει ςυμφοιτθτζσ 
ςου με μακθςιακζσ, αιςκθτθριακζσ και κινθτικζσ δυςκολίεσ παρζχοντασ υπθρεςίεσ 
ατομικισ υποςτιριξθσ όπωσ θ χριςθ του ειδικοφ εξοπλιςμοφ τθσ Βιβλιοκικθσ, θ χριςθ του 
e-learning, του e-gram, θ ανάγνωςθ –επεξιγθςθ ςθμειϊςεων κ.λπ.  
 
Οι εκελοντικζσ ομάδεσ διακρίνονται ςε (Α) εκελοντζσ που λαμβάνουν εκπαίδευςθ και ςε (Β) 
εκελοντζσ που δεν λαμβάνουν εκπαίδευςθ 
 
Α. Εκελοντζσ που λαμβάνουν εκπαίδευςθ 
 
Στθ Βιβλιοκικθ τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ Σερρϊν ζχει εγκαταςτακεί πρόςφατα τελευταίασ 
τεχνολογίασ υποςτθρικτικόσ εξοπλιςμόσ όπωσ οκόνθ και εκτυπωτισ Braille, ςυςκευι 
παραγωγισ ανάγλυφων γραφικϊν, ςφςτθμα μεγζκυνςθσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ με οπτικι 
αναγνϊριςθ εγγράφων και δυνατότθτα εκφϊνθςθσ κ.ά. 
 
Η ομάδα των εκελοντών Α κα λάβει επιμόρφωςθ ςτθ χριςθ Υποςτθρικτικϊν Τεχνολογιϊν 
για ΕΚΟ από τθν Ομάδα Ζργου. Επίςθσ κα δραςτθριοποιείται ςτθν εξατομικευμζνθ 
υποςτιριξθ πρόςβαςθσ φοιτθτϊν ΕΚΟ ςτο e-gram, ςτθν επιλογι ςυγγραμμάτων ςτο 
Εφδοξοσ, ςτθ καταχϊριςθ δικαιολογθτικϊν ςτθν Γραμματεία, ςτθν φλθ εξεταςτικισ, λοιπζσ 
κρίςιμεσ ανακοινϊςεισ. Για κινθτικζσ αναπθρίεσ μπορεί να βοθκιςει ωσ προςωπικόσ 
ςυνοδόσ ςε κοινωνικζσ, ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ. Εφόςον το επικυμεί μπορεί να βοθκιςει 
ςτθν μετατροπι δειγματολθπτικά ςφντομων διδακτικϊν ςθμειϊςεων από ζγγραφθ (pdf) ςε 
ακoυςτικι μορφι.   
 
Β. Εκελοντζσ που δεν λαμβάνουν εκπαίδευςθ 



 
 

 

Προςφζρουν εκελοντικά υπθρεςίεσ ςτθν διάδοςθ τθσ δράςθσ και ςε εκδθλϊςεισ υπό τισ 
υποδείξεισ τθσ Ομάδασ του Ζργου 
 
ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙσ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 
Για να ςυμμετάςχει κάποιοσ ςτο εκελοντικό Δίκτυο τθσ Δράςθσ κα πρζπει να είναι φοιτθτισ 
του ΔΙΠΑΕ, ςε ζνα  από τα ακαδθμαϊκά τμιματα που ςυμμετζχουν ςτθν Δράςθ  
 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΕΘΕΛΟΝΣΏΝ 
 

 Οι εκελοντζσ ςυμμετζχουν ςτθ Δράςθ με δικι τουσ βοφλθςθ. Οι υπθρεςίεσ που 
προςφζρουν διεξάγονται για μθ κερδοςκοπικό ςκοπό χωρίσ οικονομικι απολαβι ι 
οικονομικι επιβάρυνςθ 

 
 Η εκελοντικι υποςτιριξθ περιορίηεται αποκλειςτικά ςε ακαδθμαϊκά κζματα εντόσ 

τθσ Πανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ   
 

 Δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνο ωράριο παροχισ εκελοντικισ εργαςιασ. Ο ίδιοσ ο 
εκελοντισ ορίηει τον χρόνο που επικυμεί να ςυμμετάςχει ενθμερϊνοντασ τθν 
Ομάδα Ζργου 

 
 Ο εκελοντισ οφείλει να ςεβαςτεί τθν εμπιςτευτικότθτα των προςωπικϊν ςτοιχείων 

των ωφελουμζνων τθσ δράςθσ 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ 
 

 Οι εκελοντζσ του Δικτφου λαμβάνουν βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςτο τζλοσ του 
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 

 
 Οι εκελοντζσ μποροφν να αποχωριςουν από το εκελοντικό Δίκτυο οπότε το 

επικυμοφν αρκεί να ενθμερϊςουν τθν Ομάδα Ζργου 
 

 Οι εκελοντζσ μποροφν να  αρνθκοφν τθν υποςτιριξθ με τθν οποία δεν αιςκάνονται 
άνετα  

 

 

Γ ε ν ι κ ό τ ε ρ ε σ  π λ θ ρ ο φ ο ρ ί ε σ  ς τ θ ν  ι ς τ ο ς ε λ ί δ α  μ α σ  

 

https://stirizo.cm.ihu.gr/

