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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 / 2018-2019
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18.30 οι Σύλλογοι, Διοικητικών Υπαλλήλων,
Συμβασιούχων, ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ από κοινού με την Πρυτανεία, θα πραγματοποιήσουν
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για τα παιδιά των εργαζομένων στο «Πάρκο της Ειρήνης». Η
εκδήλωση περιλαμβάνει χαιρετισμούς και ευχές για τις γιορτές από την Πρύτανι του
Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου και τους εκπροσώπους των
Συλλόγων. Οι μικροί μας φίλοι θα διασκεδάσουν με την καρδιά τους συμμετέχοντας στο
πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα με τραγούδια, χορό και σαλτιμπάγκους. Η εκδήλωση θα
ολοκληρωθεί με μπουφέ και μοίρασμα δώρων στα παιδιά, ενώ οι εργαζόμενοι του
Πανεπιστημίου Πατρών θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές ενόψει των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών
του Πανεπιστημίου Πατρών» σας ενημερώνουμε πως λειτουργεί Γραφείο Ιατρικής
Υποστήριξης από Δευτέρα έως και Πέμπτη, από τις 8.30 έως 14.30 και κατόπιν ραντεβού,
στην Κλινική Αποκατάστασης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ρίου. Η παρουσία
ιατρού Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης σχετίζεται με την υποστήριξη φοιτητών με
αναπηρία, ιδιαίτερα εκείνων που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και αντιμετωπίζουν
εμπόδια στην ένταξη τους στην πανεπιστημιακή κοινότητα λόγω των προβλημάτων που
απορρέουν από την αναπηρία. Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας καθημερινά
από τις 8.30 έως 15.00 στην Κλινική Αποκατάστασης, κατόπιν ραντεβού. Η παρουσία
φυσικοθεραπευτή σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας σε φοιτητές του
Πανεπιστημίου Πατρών με κινητικά προβλήματα και παρέχει:
•
Άσκηση και ενδυνάμωση για τη βελτίωση της κινητικής κατάστασης
•
Βελτίωση της ισορροπίας και εκπαίδευση σωστής βάδισης
•
Υδροθεραπεία στην θεραπευτική πισίνα της Κλινικής Αποκατάστασης
Για την υποστήριξη αυτών των φοιτητών θα αξιοποιηθεί ο ειδικός εξοπλισμός της Κλινικής
Αποκατάστασης του ΠΓΝΠ (Γυμναστήριο, θεραπευτική πισίνα), υπό την επίβλεψη και
καθοδήγηση του ιατρού Αποκατάστασης και του φυσικοθεραπευτή του προγράμματος.
Περισσότερες πληροφορίες https://www.facebook.com/EKOupatras/

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GET CLOSE TO OPERA

Το πρόγραμμα «Get Close to Opera», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Διαπολιτισμικό
Φόρουμ του Πανεπιστημίου Πατρών (Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης, Τμήμα
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία), οργανώνει εξ
αποστάσεως επιμόρφωση σε θέματα που σχετίζονται με την πολιτισμική ενσωμάτωση των
μεταναστών στην Ευρώπη μέσω της καλλιτεχνικής αγωγής σε άτυπα εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα. Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στον παρακάτω
σύνδεσμο https://www.getclosetoopera.eu/training-week/. Τρεις από τους συμμετέχοντες
κατόπιν κλήρωσης, θα εκπαιδευτούν δωρεάν για πέντε ημέρες (μεταξύ 25η Φλεβάρη και 1η
Μάρτη 2019) στην Matera της Ιταλίας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του Φόρουμ (http://intercultural.upatras.gr/index.php/contact-us/)

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ

 16ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο «Εξελίξεις στην Ογκολογία»
Tο Ινστιτούτο Μοριακής Ιατρικής και Βιοϊατρικής Έρευνας, σε συνεργασία με το
Ογκολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και τον τομέα Κοινοτικής
Νοσηλευτικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών
Ελλάδας, διοργανώνουν το 16ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Εξελίξεις στην
Ογκολογία», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του
Πανεπιστημίου Πατρών στις 14 και 15 Δεκεμβρίου, 2018. Στόχος του συνεδρίου είναι η
δημιουργική προσπέλαση της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας και της νέας γνώσης στο
πεδίο της βιολογίας του καρκίνου και στη θεραπευτική καθώς και η μεταφορά τους στην
επιστημονική κοινότητα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε εδώ
 4η Ημερίδα του έργου GPP4Growth
Το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνει την 4η Ημερίδα ενδιαφερόμενων μερών του
έργου GPP4Growth, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2018 στο
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο εντάσσεται στο
πλαίσιο του Interreg Europe (http://www.interregeurope.eu/) και συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με το Πανεπιστήμιο Πατρών και
συγκεκριμένα το «Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής» να
συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος. Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν 9 εταίροι από 9
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Λετονία,
Βουλγαρία, Ιρλανδία, Μάλτα) και στόχο έχει τη βελτίωση και εφαρμογή πολιτικών που
προωθούν την οικολογική καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη μέσω Πράσινων
Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ). Απώτερος στόχος του έργου είναι η αύξηση κατά 7% του
αριθμού των επιχειρήσεων στις περιφέρειες των εταίρων που ενσωματώνουν
περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την παραγωγή αγαθών ή/και κατά την παροχή προμηθειών,
υπηρεσιών και έργων. Στην ατζέντα της ημερίδας, την οποία μπορείτε να αναζητήσετε
εδώ, μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα και τα θέματα που θα παρουσιαστούν, ενώ για
αναλυτικές πληροφορίες για το έργο επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο:
https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Χ. ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ»
Οι Διακεκριμένες Διαλέξεις «Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης» διοργανώνονται κάθε χρόνο από το
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ /
ΙΕΧΜΗ), στην Πάτρα, στη μνήμη του Αλκιβιάδη Χ. Παγιατάκη (1945-2009), Καθηγητή του
Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντή του ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ (19992006), και Προέδρου του ΙΤΕ από το 2006 μέχρι το 2009. Κεντρικοί ομιλητές της σειράς
Διακεκριμένων Διαλέξεων «Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης» είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι
επιστήμονες. Φέτος, ο Καθηγητής Δώρος Θεοδώρου θα παρουσιάσει την 7η Διακεκριμένη

Διάλεξη «Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης» με τίτλο: «Ατομιστικές και Μεσοσκοπικές Προσομοιώσεις
Πολυμερικών Τηγμάτων», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 στο
Νέο Αμφιθέατρο του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ και ώρα: 18:00 με ελεύθερη είσοδο.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΊΤΛΟ: «ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΕΛΛΑΣ» ΤΗΣ (Θ.Ο.Ε.Π.Π.)
Η Θεατρική Ομάδα Εργαζομένων Πανεπιστημίου Πάτρας (Θ.Ο.Ε.Π.Π.), παρουσιάζει την
θεατρική παράσταση «ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΕΛΛΑΣ» από την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι
και το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 9.00μ.μ. στο Θέατρο Αγορά (Καραϊσκάκη
149). Η παράσταση αποτελεί ένα θεατρικό οδοιπορικό βασισμένη στον «Κοινό Λόγο»
της Ε. Παπαδημητρίου, με αποσπάσματα από τα «Ματωμένα Χώματα» της Δ. Σωτηρίου
και από την «Αιολική γη» του Η. Βενέζη. Με μια ματιά ιδιαιτέρως προσεκτική πάνω στο
πάντα επίκαιρο αλλά και τόσο ευαίσθητο θέμα της προσφυγιάς και της μετανάστευσης, η
Θ.Ο.Ε.Π.Π. φέτος παρουσιάζει ένα οδοιπορικό για τον τρόπο ζωής και δράσης πριν και
μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, η οποία προκάλεσε ένα από τα μεγαλύτερα
προσφυγικά κύματα στην Ελληνική Ιστορία, αφήνοντας ανεξίτηλα τα σημάδια στο μυαλό
και στις καρδιές των ανθρώπων. Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν και μετά τις γιορτές.
Αναλυτικές πληροφορίες για την παράσταση: εδώ
 ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΛΑΓΚΤΟΝ: ΕΝΑΣ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΥΔΑΤΙΝΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ»
Την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 19:00, εγκαινιάζεται στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Πατρών Ομαδική Έκθεση με τίτλο: «Πλαγκτόν: ένας θαυμαστός υδάτινος
κόσμος», η οποία αποτελεί προϊόν ουσιαστικής αλληλεπίδρασης δύο διαφορετικών
περιοχών, της τέχνης και της επιστήμης. Η έκθεση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του
Πανεπιστημίου Πατρών και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
συνοδεύεται από ηλεκτρονικό κατάλογο στα ελληνικά και στα αγγλικά, ο οποίος μπορεί να
αντληθεί από τον ιστότοπο της Μονάδας Θαλάσσιας Οικολογίας του Πανεπιστημίου
Πατρών: http: www.marecol.biology.upatras.gr/plankton.
Διάρκεια έκθεσης μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2019, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.
 Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Το Δημοτικό Ωδείο Πατρών θα πραγματοποιήσει και φέτος την καθιερωμένη
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία με τη συμμετοχή της Ορχήστρας Δωματίου, της
Ορχήστρας Παραδοσιακών Οργάνων, Φωνητικών Συνόλων, του Συνόλου «Κρούσις» και
της Χορωδίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη
20 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 21.00 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του
Πανεπιστημίου Πατρών με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΗΣ / ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ
Σας υπενθυμίζουμε τα τηλέφωνα για ώρες ανάγκης στην κοινότητά μας:
 11771, τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης, την οποία μπορείτε να καλείτε επί 24/ώρου
βάσεως, από οποιοδήποτε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο. Η τηλεφωνική αυτή γραμμή
συνδέεται απ’ ευθείας με τους φύλακες του Πανεπιστημίου, για άμεση παροχή βοήθειας.
 Οι βλάβες μπορούν να ανακοινώνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αριθμό
τηλεφώνου 2610 996666 και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες στην ομάδα επιφυλακής
εγκαταστάσεων (τηλέφωνο: 6978188888),επιφυλακής υδραυλικού (τηλέφ.: 6978188886)
ή στο τηλέφ.: 2610 996666 (το οποίο θα εκτρέπεται στην ομάδα επιφυλακής
εγκαταστάσεων).

 Οι αριθμοί κλήσης των φυλάκων είναι 6978188881 και 6978188882.
 Για ό,τι αφορά βλάβες στο Αγρίνιο θα πρέπει να ενημερώνετε τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες τον κ. Κ. Καρρά, στο τηλ. 2641074127 (kokarras@upatras.gr).
To επόμενο Δελτίο Τύπου θα εκδοθεί στις 11 Ιανουαρίου 2019.
Ευχόμαστε σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας
«ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ»

Πάτρα, 14 Δεκεμβρίου 2018
Από την Πρυτανεία - Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
και Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών

