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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 34 / 2018-2019
ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των τελετών Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών, που θα πραγματοποιηθούν τη Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, καθώς
και το πρόγραμμα τελετών Καθομολόγησης Διδακτόρων που θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019. Οι τελετές θα λάβουν χώρα στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας
Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών (Α' Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος). Περαιτέρω
πληροφορίες: https://www.upatras.gr/el/node/8446
7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Το 7ο Διεθνές Συνέδριο Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας (ICTVC) θα
πραγματοποιηθεί από 19 έως 21 Ιουνίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου
Πατρών. Το συνέδριο, αναζητά μέσα από μονοπάτια πρόκλησης και αμφισβήτησης, τη
διαχρονική αξία του σχεδιασμού της οπτικής επικοινωνίας. Όπως πάντα, μία σειρά από
ενδιαφέροντα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του διημέρου πριν το κυρίως
συνέδριο και οι εκθέσεις και εκδηλώσεις θα αποτελέσουν σημαντική παράμετρο της
διοργάνωσης. Το 7ο ICTVC διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Μελέτης και Έρευνας της
Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας με τη συνεργασία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου
Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών. Περισσότερα: http://ictvc.org/2019/
ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ»
Από 8 έως 21 Ιουνίου 2019 πραγματοποιείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών έκθεση
με τίτλο: «Τυπογραφία: παρελθόν, παρόν και μέλλον», στην οποία παρουσιάζονται 54
επιλεγμένες αφίσες από τους τέσσερις διεθνείς διαγωνισμούς που έχει διοργανώσει το
Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη στα Χανιά. Η έκθεση πραγματοποιείται
στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Τυπογραφίας & Οπτικής Επικοινωνίας στη
διοργάνωση του οποίου συμμετέχει η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του
Πανεπιστημίου Πατρών. Το Μουσείο Τυπογραφίας είναι το πρώτο στο είδος του σε όλη την
Ελλάδα. Λειτουργεί από το 2005 και αποτελεί έργο ζωής του ιδρυτή του Γιάννη Γαρεδάκη, ο
οποίος, για περισσότερα από είκοσι χρόνια συνέλεγε μηχανήματα και άλλα εκθέματα, που
σηματοδοτούν την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Τυπογραφίας μέσα στον χρόνο.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγι η 17η
Εθελοντική Αιμοδοσία, την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019. Η προσέλευση των εθελοντών –
αιμοδοτών ήταν ικανοποιητική, καθώς συγκεντρώθηκαν 25 μονάδες αίματος. Η αιμοληψία
έγινε από την κινητή μονάδα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Κατά τη

διάρκεια της αιμοδοσίας οι ιατροί και οι νοσηλευτές από το Τμήμα Αιμοδοσίας του ΠΓΝΠ,
ενθάρρυναν τους φοιτητές που προσήλθαν για πρώτη φορά στην εθελοντική αιμοδοσία και
υποδέχτηκαν εκείνους που είχαν δώσει το παρόν και στις προηγούμενες 16 δράσεις.
Την όλη πρωτοβουλία για την Εθελοντική Αιμοδοσία είχε το Γραφείο Περίθαλψης &
Κοινωνικής Μέριμνας με την ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας φοιτητών στο Μεσολόγγι.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Το Γραφείο Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγι σε
συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Μεσολογγίου
διοργάνωσε με επιτυχία τον 9ο κύκλο Σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών ακαδημαϊκού έτους
2018-2019. Το Σεμινάριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Ιδρύματος,
απευθυνόταν στο εκπαιδευτικό, διοικητικό προσωπικό και στους φοιτητές και ολοκληρώθηκε
στις 6.6.2019. Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν η προαγωγή του αισθήματος ευθύνης και
ασφάλειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση των καθημερινών έκτακτων αναγκών και η
ευαισθητοποίηση για προσφορά σε περίπτωση ανάγκης.
35 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο των Πολιτιστικών εκδηλώσεων του
Πανεπιστημίου, την Παρασκευή 31 Μαΐου η επετειακή εκδήλωση «35 Χρόνια Χορωδία
Πανεπιστημίου Πατρών». Η εκδήλωση περιελάμβανε μια ιστορική και μουσική αναδρομή
στην καλλιτεχνική πορεία της χορωδίας και παρουσιάστηκαν αγαπημένα κομμάτια του
ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου, με τη συνοδεία δεκαμελούς ορχήστρας υπό τη
διεύθυνση της μαέστρου Λίνας Γερονίκου. Στην εκδήλωση αυτή η χορωδία τίμησε τον
ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γρηγόρη Αντωνακόπουλο, για την
προσφορά του ως πρόεδρός της για μια δεκαετία (1994-2004), ενώ στο κλείσιμο της
εκδήλωσης η σκηνή του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών
γέμισε με παλιά μέλη που ανέβηκαν να συμπληρώσουν τη χορωδία και την ορχήστρα της και
να τραγουδήσουν όλοι μαζί ένα κοινό κομμάτι.
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).
Πάτρα, 14 Ιουνίου 2019
Από την Πρυτανεία - Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
και Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών

