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ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ενόψει του νέου ακαδημαϊκού έτους, πραγματοποιούνται οι εξής ενέργειες που αφορούν σε
θέματα φοιτητικής μέριμνας:
 Σίτιση: Η υποβολή δικαιολογητικών για τη δωρεάν σίτιση 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 επισκεφθείτε το:
www.upatras.gr/el/food.
 Στέγαση: Έχει εγκριθεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ η μίσθωση θέσεων 140 κλινών για τη διαμονή
φοιτητών σε ξενοδοχεία της περιοχής της Πάτρας. Η προθεσμία για την υποβολή νέων
αιτήσεων (ακαδ. έτους 2018- 2019) για στέγαση στη Φοιτητική Εστία Πατρών, ισχύει μέχρι τη
λήξη των εγγραφών των φοιτητών στις αντίστοιχες Σχολές.
 Στεγαστικό επίδομα: Για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2017-18 έχουν
υποβληθεί 3.788 αιτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://stegastiko.minedu.gov.gr.
Έχουν σταλεί καταστάσεις με τους δικαιούχους στις Γραμματείες των Τμημάτων προκειμένου
να γίνει αξιολόγηση του ακαδημαϊκού κριτηρίου. Επίσης, για το ακαδ. έτος 2015-16, καθώς
και για προηγούμενα έτη, γίνονται δεκτές αιτήσεις στη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας. Οι
οικονομικές καταβολές πραγματοποιούνται μετά την αποστολή του σχετικού κονδυλίου από
το Υπουργείο.
 Υγειονομική Περίθαλψη - Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης: Οι δικαιούχοι φοιτητές,
σύμφωνα με το ν.4452/Α’/2017, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Για τους φοιτητές που μεταβαίνουν στο
εξωτερικό (Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης) εκδίδεται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης (ΕΚΑΑ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
δικαιολογητικά: https://www.upatras.gr/el/care.
 Ψυχολογική Στήριξη Φοιτητών: Το ειδικό γραφείο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών ξεκινά τη λειτουργία του και αυτό το ακαδημαϊκό έτος. Το
συγκεκριμένο γραφείο απευθύνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των Τμημάτων
του Πανεπιστημίου μας και λειτουργεί κατόπιν προγραμματισμένων συναντήσεων στο
ισόγειο του Κτιρίου Α’ κάθε Παρασκευή. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές απευθύνονται για
ραντεβού στο τηλ. 2610-969897.
 Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας: Άμεσα θα λειτουργήσει στο Πανεπιστήμιο Γραφείο
Κοινωνικής Μέριμνας. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στα επόμενα Δελτία Τύπου.

ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΑΚΡΟΑΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ»
Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της σύνδεσής του με την τοπική
κοινωνία, συνεχίζει για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 την υλοποίηση
του ιδιαίτερα επιτυχημένου θεσμού του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων». Στόχος
παραμένει η διάχυση της ποιοτικής και έγκυρης επιστημονικής γνώσης με σεβασμό στην
επιθυμία του σύγχρονου ανθρώπου για διαρκή επιμόρφωση. Ο θεσμός αυτός δίνει τη
δυνατότητα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την ηλικία και το επίπεδο σπουδών του, να
παρακολουθήσει πανεπιστημιακά μαθήματα, τα οποία ο ίδιος θα επιλέξει από τα
προσφερόμενα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματός μας που διαθέτουν
μαθήματα για τον σκοπό αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους
έντυπα ή ηλεκτρονικά από 24 Σεπτεμβρίου έως 14 Οκτωβρίου 2018 στο σύνδεσμο:
http://www.upnet.gr/auditioner-application/. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο:
https://www.upatras.gr/el/node/6357. Το συντονισμό της δράσης έχει η Διεύθυνση
Εκπαίδευσης & Έρευνας (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610-996649 και 2610-969046).
Η ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Για 13η συνεχή χρονιά το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνει την Βραδιά του Ερευνητή 2018,
στην Πάτρα στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, στον ισόγειο χώρο εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου
Αχαΐας και στον πεζόδρομο της οδού Ρήγα Φεραίου. Η ετήσια γιορτή για την Επιστήμη
πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου. Ο χαρακτήρας της
εκδήλωσης είναι πανευρωπαϊκός και πληθώρα εκδηλώσεων πραγματοποιούνται ταυτόχρονα
σε 300 περίπου πόλεις σε όλη την Ευρώπη. H Πρωτοβουλία Researchers' Night ξεκίνησε το
2005 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη χώρα μας διοργανώνονται
ταυτόχρονα εκδηλώσεις σε εννέα πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Κόρινθο, Πύλο,
Ρόδο, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Στόχος της εκδήλωσης είναι να φέρει πιο κοντά το ευρύ κοινό και
συγκεκριμένα τους νέους (φοιτητές, μαθητές), αλλά και όσους συνδέονται με την έρευνα
(εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους της τοπικής /περιφερειακής αυτοδιοίκησης), με την
επιστημονική κοινότητα και το σημαντικό έργο το οποίο επιτελούν οι ερευνητές, καθώς επίσης
την ανάδειξη της ανθρώπινης πλευράς τους.
Φέτος, της κεντρικής εκδήλωσης θα προηγηθεί ένα διαφορετικό πλούσιο ενημερωτικό διήμερο,
21 και 22 Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο: «Η Βραδιά Ερευνητή ταξιδεύει στο Ν. Ηλείας». Στις
δράσεις της εκδήλωσης περιλαμβάνονται: Μικροί ερευνητές του εγκεφάλου, Μαθαίνοντας το
ανθρώπινο σώμα, Παίζω με τις χημικές ουσίες, Μονοπάτια φωτός μέσα από τις οπτικές ίνες, Μια
μάτια στα αστέρια. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε: εδώ.
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΕΔΜΟΠ
Το ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή», ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της Διεθνούς Ένωσης Δοτών
Μυελού των Οστών (WMDA), διοργανώνει στην Πάτρα δράση ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών με σύνθημα «Πάρε μέρος στην
αλυσίδα – Γίνε και εσύ δότης». Η δράση τελεί υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Αιματολογικής
Εταιρείας (ΕΑΕ) και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Στελέχη και εθελοντές του ΚΕ∆ΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή» θα βρίσκονται στην πλατεία Γεωργίου,
από 24 – 28 Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του 10ου
P.I.C.K. ΛΟΥΞ COLA plus 'n light, προκειμένου να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν
τους πολίτες σχετικά µε το πώς μπορούν να γίνουν εθελοντές δότες. Tην Πέμπτη 27
Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20.00, θα γιορτάσει στην Πλατεία Γεωργίου την Παγκόσμια Ημέρα
Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών μαζί με το συγκρότημα πνευστών οργάνων «ULALOUM
Street show band», αποδίδοντας τιμή σε κάθε Δότη που με την ανιδιοτελή του προσφορά δίνει
ελπίδα και χαρίζει ζωή σε ασθενείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Περισσότερες
πληροφορίες στο: www.xarisezoi.gr

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί ως
πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας τα τελευταία
δύο χρόνια. Επίσης, σε συνεργασία με το πρόγραμμα Erasmus, προσφέρει το μάθημα
ελληνικής γλώσσας και το μάθημα ελληνικού πολιτισμού στους διεθνείς φοιτητές του
προγράμματος. Το Εργαστήριο οργανώνει από τον Οκτώβριο τμήματα διδασκαλίας της
ελληνικής γλώσσας και προετοιμασίας για τις εξετάσεις ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας. Οι εξετάσεις για επαγγελματικούς σκοπούς, θα λάβουν χώρα στις 18 Οκτωβρίου
2018. Οι αιτήσεις γίνονται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας:
http://greeklab.upatras.gr/. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο
greeklab@upatras.gr, τηλέφωνο 2610-969691.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
Όμιλος Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Πανεπιστημίου Πατρών
Ο Όμιλος Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών του Πανεπιστημίου Πατρών, συμμετείχε στην 3η
ανοιχτή παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με θέμα: «Στα βήματα του Πρωτοκλήτου»,
η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, στον
προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου Πατρών. Η παραπάνω εκδήλωση έλαβε χώρα
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του εορτασμού της 54ης Επετείου της Επανακομιδής της Τιμίας
Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου, η οποία μετά την καθολική αποδοχή που σημείωσε τα
προηγούμενα δύο χρόνια, καθιερώθηκε και πραγματοποιείται ετησίως.
Κινηματογραφικέ ς προβολέ ς
Η Κινηματογραφική Ομάδα της Φοιτητικής Εστίας ξεκίνησε τις βραδινές προβολές στον χώρο
της. Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των προβολών στη Φοιτητική Εστία στο:
http://www.provoles.net/
Πάτρα, 21 Σεπτεμβρίου 2018
Από την Πρυτανεία - Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
και Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών

