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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2 / 2018-2019
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
Η ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2018 ξεκίνησε στις
10.09.2018 και θα ολοκληρωθεί στις 17.09.2018 στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Μετά την αποστολή από το Υπουργείο, των πινάκων των εγγεγραμμένων πρωτοετών
φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, το Πανεπιστήμιο θα ανακοινώσει στο
διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος (www.upatras.gr) τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οι
πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
Ψηφιακού Άλματος (eggrafes.upatras.gr) προκειμένου να συμπληρώνουν τα απαραίτητα
στοιχεία και να λάβουν πιστοποιητικό εγγραφής και κωδικούς πρόσβασης στις τηλεματικές
υπηρεσίες του Ιδρύματος.
ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η υποβολή δικαιολογητικών για τη δωρεάν σίτιση φοιτητών ακαδ. έτους 2018-19 έχει
αρχίσει και ολοκληρώνεται στις 26.10.2018. Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να
υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ddm.upatras.gr/sitisi που έχει
ενεργοποιηθεί, δίνοντας τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν.
Για τους εισαχθέντες φοιτητές/τριες του ακαδ. έτους 2018-19 η υποβολή των
δικαιολογητικών δωρεάν σίτισης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση
εγγραφής τους στο αντίστοιχο Τμήμα και παραλαβής των σχετικών κωδικών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να
επισκεφθείτε: www.upatras.gr/el/food.
ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ
Ο Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αριστείδης Αντσακλής θα αναγορευθεί Επίτιμος
Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής, την Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.00
μ. στην Αίθουσα Τελετών. Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα
παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής Γεώργιος Δεκαβάλας, ενώ θα
ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του
Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή Δημήτριο Γούμενο και η περιένδυσή του από την Πρύτανι
του Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου. Η εκδήλωση της
επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή Αριστείδη
Αντσακλή με θέμα: «Το έμβρυο και τα δικαιώματά του». Το αναλυτικό πρόγραμμα της
εκδήλωσης και το
βιογραφικό του τιμώμενου
έχουν αναρτηθεί
στο:
https://www.upatras.gr/el/node/7844

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝ. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Για 9η συνεχή χρονιά η οικογένεια του Ανδρέα Μεντζελόπουλου παρέχει υποτροφίες σε
φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίες αποτελούν πλέον θεσμό και αφορούν σε
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο μας, καθώς και σε
μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Την περίοδο αυτή προκηρύσσονται οι
υποτροφίες που αφορούν στην υποστήριξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
σπουδών εντός του Ιδρύματος. Στην παρούσα προκήρυξη δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην
ενίσχυση των Διδακτορικών Σπουδών αφού οι αντίστοιχες υποτροφίες αυξάνονται σε επτά
(7), με στόχο την υποστήριξη καινοτόμων επιστημονικών ιδεών, οι οποίες μπορούν να
οδηγήσουν σε προϊόντα ή μεθόδους που θα συνεισφέρουν στην ευημερία της χώρα μας
και στην ενίσχυση της παραμονής των επιστημόνων στον τόπο τους, προτρέποντάς τους
να εμπλακούν στην παραγωγική διαδικασία.
Αναλυτικά οι προσφερόμενες υποτροφίες έχουν ως εξής:
 Τριάντα (30) για προπτυχιακές σπουδές.
 Δύο (2) για σπουδές σε επίπεδο μεταπτυχιακού.
 Επτά (7) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο γενικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι την
Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018. Αναλυτικές οδηγίες για τις «Υποτροφίες Αν.
Μεντζελόπουλος», μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο:
http://www.upatras.gr/el/mentzelopoulos

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ολοκληρώθηκε, μέσα στο καλοκαίρι, η περίφραξη του Πανεπιστημίου Πατρών. Η
χρηματοδότηση του έργου προήλθε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δεν επιβάρυνε τα οικονομικά του Πανεπιστημίου. Η
εργολαβία ολοκληρώθηκε μέσα σε 11 μήνες. Η μελέτη και η επίβλεψη της εργολαβίας έγινε
από τη Τεχνική Υπηρεσία. Ο χρόνος και ο τρόπος υλοποίησης δείχνει την ετοιμότητα και
τις δυνατότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου. Η περίφραξη, σε συνδυασμό
με σειρά και από άλλα μέτρα πχ. φύλαξη, τηλέφωνο άμεσης ανάγκης 11771 κλπ. θα
ενισχύσει την ασφάλεια και την προστασία των φοιτητριών και φοιτητών, των εργαζομένων
καθώς και της περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
LET’S DO IT GREECE KAI «ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»
Καθαρίζουμε τη Γη
Το «Πράσινο Πανεπιστήμιο» όπως και πέρυσι, συμμετέχει στην Παγκόσμια Ημέρα
Καθαρισμού της Γης. Φέτος με νέα δράση, θα υλοποιήσει τον καθαρισμό της παραλίας
του Καστελόκαμπου το Σάββατο 15.09.2018 και ώρα 11:00 πμ. με τη συνεργασία και την
υποστήριξη του «Let’s do it Greece».
Στόχος και σκοπός της δράσης, εκτός από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
μελών της κοινότητας και των πολιτών, είναι ο καθαρισμός της παραλίας τέσσερις φορές
κατά τη διάρκεια του έτους, σε διαφορετικές εποχές, καθώς και η καταγραφή των
απορριμμάτων σε ειδικά διαμορφωμένο προς τούτο δελτίο.Το δελτίο αυτό δημιουργήθηκε
για πρώτη φορά στην Ελλάδα με πρωτοβουλία του «Let’s do it Greece».Τα στοιχεία που
θα συγκεντρωθούν θα είναι διαθέσιμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Περισσότερα
στο:https://www.facebook.com/green.upatras.gr

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΒΚΠ)
Ολοκληρώθηκε η 5η Εβδομάδα Κινητικότητας Προσωπικού Βιβλιοθηκών, η οποία
διοργανώθηκε από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+. Πρόκειται για πρόγραμμα
επιμόρφωσης που εστιάζει σε αντικείμενα των ερευνητικών και ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών,
το οποίο μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, στοχεύει σε παραγωγικές
συνεργασίες και κοινούς μετασχηματισμούς. Στην Εβδομάδα αυτή, συμμετείχαν 25
βιβλιοθηκονόμοι από διάφορες χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων Ηνωμένο
Βασίλειο, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία, Εσθονία, Κροατία, Λιθουανία κ.ά. και το εκπαιδευτικό
πρόγραμμά της πλαισιώθηκε από μία πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς οι
συμμετέχοντες περιηγήθηκαν στις όμορφες γειτονιές και τα μνημεία της πόλης της Πάτρας,
επισκέφτηκαν τοπικό οινοποιείο για οινογευσία αχαϊκών κρασιών και ξεναγήθηκαν στον
ιστορικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας.
Kαλή Ακαδημαϊκή Xρονιά!

Πάτρα, 14 Σεπτεμβρίου 2018
Από την Πρυτανεία - Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
& Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών

