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Δελτίο Τύπου 33 / 2017-2018
Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών
Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο « Ο Ι Δ Ρ ΑΜ Α Τ Ι Κ Ε Σ ΑΛ Λ Α Γ Ε Σ Σ Τ Ο Ν Π Λ Α Ν Η Τ Η
Κ ΑΙ Ο Ι ΕΛΛΗΝΙ ΚΕΣ ΡΙ ΖΕ Σ ΤΗΣ ΟΙ ΚΟ ΛΟ ΓΙ ΚΗΣ ΗΘ ΙΚΗΣ»
Η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου και η
Πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Επιστημών και Ελληνικών Αξιών κ. Κατερίνα
Παναγοπούλου, σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εργασίες του
Διεθνούς Συνεδρίου «Οι δραματικές αλλαγές στον πλανήτη και οι Ελληνικές ρίζες της
οικολογικής ηθικής», που θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Ιουνίου 2018 στο
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου μας. Πρόεδρος του Συνεδρίου, που
συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το «Διεθνές Κέντρο Επιστημών και
Ελληνικών Αξιών» και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε του Προέδρου της Δημοκρατίας
Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου, είναι ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου
Πατρών κ. Στέφανος Παϊπέτης. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή,
17/6/2018, ώρα 6.30 μ.μ. Η είσοδος και η παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
είναι ελεύθερη για όλους. Αναλυτικές πληροφορίες για την τελετή έναρξης και το συνολικό
πρόγραμμα των εργασιών του συνεδρίου, μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο:
https://www.upatras.gr/el/node/7684.
ΤΜ ΗΜ Α Χ ΗΜΙ ΚΩΝ Μ ΗΧ ΑΝΙ ΚΩΝ: 40 ΧΡΟ ΝΙ Α
Το Τμήμα Χημικών, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του
(ιδρύθηκε το 1977, υποδέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το 1978), διοργανώνει για πρώτη
φορά «Συμπόσιο Αποφοίτων», που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο, 15-16 Ιουνίου
2018, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο. Το Συμπόσιο συνδιοργανώνεται με το
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το
οποίο έχει μακρούς ιστορικούς δεσμούς με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Απευθύνεται
σε όλους τους απόφοιτους των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών, αλλά και σε όλους όσοι είχαν και έχουν εργασιακή ή επιστημονική
σχέση με το Τμήμα (μεταδιδάκτορες, ερευνητές, πρώην καθηγητές, διοικητικό και τεχνικό
προσωπικό, κ.ά.). Σκοπός του Συμποσίου είναι να ανανεώσει και να ενισχύσει τους
δεσμούς των αποφοίτων με το Τμήμα αλλά και μεταξύ τους, αποδίδοντας ιδιαίτερη
σημασία στη συγγένεια νοοτροπίας και στόχων αλλά και στη συμβολή των αποφοίτων
στην περαιτέρω εξέλιξη του Τμήματος. Ο χαρακτήρας του Συμποσίου είναι μικτός, και
περιλαμβάνει συναντήσεις με τους καθηγητές και ερευνητές, ενημέρωση για τις εξελίξεις
της επιστήμης της χημικής μηχανικής και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, ομιλίες από τους
μαχόμενους χημικούς μηχανικούς της βιομηχανίας, ενημέρωση και συζητήσεις για τα
σχέδια και το μέλλον του Τμήματος και του Ινστιτούτου, και φυσικά κοινωνικές
εκδηλώσεις, με αποκορύφωμα τη χοροεσπερίδα το βράδυ του Σαββάτου, 16 Ιουνίου.
Αναλυτικές πληροφορίες στο: http://alumni-symposium.chemeng.upatras.gr/.
Επίσης, το τρέχον newsletter του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (τχ. 2, Ιούνιος 2018),
είναι αφιερωμένο στους εορτασμούς των 40 χρόνων. Αναζητείστε το εδώ και μπορείτε να
βρείτε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση για το προσωπικό και τις υποδομές του Τμήματος,
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τις υποτροφίες που χορηγεί, τις φοιτητικές πρωτοβουλίες, να διαβάσετε αναμνήσεις
αποφοίτων, να δείτε αρχειακές φωτογραφίες, κ.ά.
Γ Ι Α Τ Η Δ Ρ ΑΣ Η : « Τ Α Σ Χ Ο Λ Ε Ι Α Π Η Γ Α Ι Ν Ο Υ Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο »
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε για 9η συνεχή χρονιά η δράση του Πανεπιστημίου μας
«Ημέρες γνωριμίας των σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Πατρών», με τίτλο:
Τα σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Το Ίδρυμα,
επιδιώκοντας να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την κοινωνία μέσω της γνωστοποίησης
του έργου και των δραστηριοτήτων του, έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να το
γνωρίσουν από κοντά και να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον τους για τη γνώση και την
έρευνα. Την Πανεπιστημιούπολη επισκέφτηκαν εφέτος περισσότεροι από 10.000 μαθητές
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από 220 σχολεία της Περιφέρειας.
Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της δράσης, καταθέτοντας τις ιδέες
και διαθέτοντας τον πολύτιμο χρόνο τους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου!
Ο ΘΕΣΜ ΟΣ ΤΟΥ «ΑΚΡΟΑΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΑΚΩΝ Μ ΑΘΗΜ ΑΤΩΝ»

Το Πανεπιστήμιό Πατρών, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της σύνδεσής του με την
τοπική κοινωνία, υλοποίησε και φέτος, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, τον ιδιαίτερα
επιτυχημένο θεσμό του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων». Υπενθυμίζουμε ότι ο
θεσμός του «Ακροατή», που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να παρακολουθήσει
μαθήματα σε διάφορα Τμήματα του Πανεπιστημίου, αποσκοπεί στη διάχυση της ποιοτικής
και έγκυρης επιστημονικής γνώσης, με σεβασμό στην επιθυμία του σύγχρονου ανθρώπου
για διαρκή επιμόρφωση. Στη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους δόθηκε η
δυνατότητα σε 360 συμπολίτες μας, ανεξαρτήτως ηλικίας και επιπέδου σπουδών, να
παρακολουθήσουν πανεπιστημιακά προπτυχιακά μαθήματα, τα οποία οι ίδιοι επέλεξαν
από τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών των ακαδημαϊκών Τμημάτων του
Ιδρύματός μας.
ΣΥΛΛΟ ΓΟ Σ ΕΛ ΛΗΝΙ ΚΩΝ Π ΑΡ ΑΔ Ο ΣΙ ΑΚΩΝ ΧΟ ΡΩΝ
Ο Σύλλογος Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών του Πανεπιστημίου Πατρών θα
συμμετάσχει στην εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ «Στην υγειά μας ρε παιδιά» με
παρουσιαστή τον Σπύρο Παπαδόπουλο, που θα προβληθεί αύριο, Σάββατο 16 Ιουνίου
2018, ώρα 9.00 το βράδυ. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην ελληνική μουσική παράδοση
με τιμώμενο πρόσωπο τον μεγάλο παραδοσιακό ερμηνευτή της Θράκης Χρόνη Αηδονίδη.
1 3 η Η Μ Ε Ρ Α ΑΘ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Π Α Τ Ρ Ω Ν
Η 13η Ημέρα Αθλητισμού του Πανεπιστημίου μας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το
απόγευμα της Τετάρτης, 6 Ιουνίου 2018, στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο. Κατά τη
διάρκειά της έγιναν οι τελικοί αγώνες στα φοιτητικά εσωτερικά διατμηματικά
πρωταθλήματα στην καλαθοσφαίριση και το ποδόσφαιρο, καθώς και ο τελικός γυναικών
του τουρνουά «1ο Usport Faculty Tennis Tour 2018». Το πρόγραμμα της «Ημέρας
Αθλητισμού» συμπλήρωσαν οι αγώνες δρόμου στο άθλημα του στίβου, οι χορευτικές
δράσεις από τη φοιτητική ομάδα χορού του Γυμναστηρίου, καθώς και η απονομή
αναμνηστικού στον νικητή του διαγωνισμού αφίσας για την ποδηλατική βόλτα 2018. Σας
υπενθυμίζουμε ότι αναλυτικές πληροφορίες για το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο και τα
προγράμματα που προσφέρει, μπορούμε να αναζητήσουμε στα: http://gym.upatras.gr/,
email: usport@upatras.gr, τηλ.: 2610997755.
Σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο!

Πάτρα, 15 Ιουνίου 2018
Από την Πρυτανεία  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
& Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών
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