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∆ελτίο Τύπου #4
Πρυτανείας Πανεπιστηµίου Πατρών

Μ Ε Τ ΑΚ Ι Ν Η Σ Η Φ Ο Ι Τ Η Τ Ω Ν
Σχετικά µε το πρόβληµα που ανέκυψε µε τη µετακίνηση στη γραµµή Πάτρα – Πανεπιστήµιο τις
ώρες αιχµής, λόγω του πλήθους των µετακινούµενων φοιτητών, η Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου
Πατρών συζήτησε µε το ∆.Σ του «Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας ΑΕ» και το ζήτηµα αντιµετωπίστηκε
άµεσα. ∆ροµολογήθηκαν περισσότερα λεωφορεία, τα οποία µάλιστα ξεκινούν από διαφορετικά
σηµεία της πόλης, ενώ ετέθη από πλευράς Πανεπιστηµίου και το θέµα της ποιότητας, υγιεινής και
ασφάλειας της µετακίνησης των φοιτητών, καθώς δεν διαθέτουν κλιµατισµό / θέρµανση όλα τα
οχήµατα της γραµµής. Παράλληλα, εστάλη έγγραφο προς τον ∆ήµαρχο κ. Πελετίδη σχετικά µε την
κατασκευή στεγάστρων στις στάσεις του αστικού ΚΤΕΛ, για την ασφαλέστερη και ευπρεπή
αναµονή των φοιτητών.

Κ ΑΤ ΑΛ Η Ψ Η Κ Τ Ι Ρ Ι Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Μ Η Χ ΑΝ Ι Κ Ω Ν & Τ / Υ
Σύµφωνα µε ενηµέρωση που έγινε προς την Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου από τον Κοσµήτορα
της Πολυτεχνικής Σχολής, Καθ. Οδ. Κουφοπαύλου και τον Πρόεδρο του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Καθ. Γ. Γιαννακόπουλο, το κτίριο του συγκεκριµένου
Τµήµατος τελεί υπό κατάληψη από οµάδα φοιτητών από σήµερα, 10 Οκτωβρίου 2014 και για µία
εβδοµάδα, µε συνακόλουθη αναστολή κάθε εκπαιδευτικής, ερευνητικής και διοικητικής δράσης. Σε
συνέχεια της παραπάνω ενηµέρωσης, η Πρύτανις εξέδωσε σχετική ανακοίνωση προς όλα τα µέλη
της πανεπιστηµιακής κοινότητας, στην οποία αναφέρονται και τα εξής: «Η κατάληψη δεν θεωρείται
δηµοκρατική πράξη, διότι εµποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση στην ακαδηµαϊκή κοινότητα και την
εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, σας ενηµερώνουµε ότι, σύµφωνα µε τον νόµο, το εξάµηνο έχει 13
εβδοµάδες εκπαίδευσης και διδασκαλίας. Σε περίπτωση που χαθούν ώρες διδασκαλίας, τίθεται σε
κίνδυνο τόσο το εξάµηνο όσο και η εξεταστική περίοδος».

Ψ Η Φ Ι ΑΚ Ο Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο
Ενεργοποιήθηκε την εβδοµάδα αυτή η υπηρεσία του Ψηφιακού Πρωτοκόλλου στο Πανεπιστήµιο.
Η ενέργεια αυτή αποτελεί ένα ακόµα βήµα προς την ηλεκτρονική ψηφιοποίηση και ενοποίηση
σχεδόν όλων των ακαδηµαϊκών, οικονοµικών και διοικητικών διεργασιών του Ιδρύµατος.
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Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Υ
Την Πέµπτη, 9/10/2014, πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Συγκλήτου της νέας
Πρυτανικής Αρχής, η οποία και ολοκλήρωσε όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ενώ
αποφάσισε ότι οι τακτικές συνεδριάσεις του σώµατος θα πραγµατοποιούνται πλέον την πρώτη
Πέµπτη κάθε µήνα, και ώρα 9.00 π.µ. Στο διάλλειµα της συνεδρίασης έγινε παρέµβαση από δυο
φοιτητικές οµάδες, οι οποίες και εξέθεσαν προς τη Σύγκλητο προβλήµατα σχετικά µε την
εκπαίδευσή τους, τη σίτιση και τη στέγαση.

Π ΑΡ Α Β ΑΤ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Ρ Ο Μ Α
Το τελευταίο διάστηµα υπήρξαν πολλές καταγγελίες φοιτητριών, φοιτητών και γονέων για συχνά
περιστατικά παραβατικότητας από τους Ροµά µέσα στην πανεπιστηµιακή κοινότητα. Σε συνέχεια
των καταγγελιών, η Πρυτανεία προχώρησε σε έγγραφη και προφορική ενηµέρωση της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας αλλά και του ιδίου του Περιφερειάρχη κ. Απ. Κατσιφάρα, προκειµένου να
προχωρήσει στις άµεσα απαιτούµενες ενέργειες για τον καταυλισµό των Ροµά που έχει
δηµιουργηθεί στον ποταµό Χάραδρο, στην είσοδο της Πανεπιστηµιούπολης.

Α Ν Α Γ Ο Ρ Ε Υ Σ Η ∆ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Φ ΑΤ Ο Υ Ρ Ο Υ Σ Ε Ε Π Ι Τ Ι Μ Ο ∆ Ι ∆ ΑΚ Τ Ο Ρ Α
Το απόγευµα της Τετάρτης, 8/10/2014, αναγορεύτηκε σε Επίτιµο ∆ιδάκτορα της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ο Οµότιµος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, αρχιτέκτονας ∆ηµήτριος Φατούρος. Η αναγόρευση του κ. Φατούρου έγινε µετά από
πρόταση του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως ένδειξη τιµής για τα 60 χρόνια δηµιουργικής
προσφοράς του στην υπηρεσία της Αρχιτεκτονικής. Η περιένδυση του κ. Φατούρου έγινε µέσα σε
κλίµα συγκινητικής ατµόσφαιρας και πλήθος κόσµου, καθώς το παρόν έδωσαν σύσσωµο το Τµήµα
Αρχιτεκτονικής, πολλά µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας, φοιτητές, αρχιτέκτονες, µηχανικοί και
πολίτες της Πάτρας. Το έργο και την προσωπικότητα του τιµώµενου παρουσίασε ο Καθηγητής και
Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τµήµατος Ηλ. Κωνσταντόπουλος, ενώ ο κ. Φατούρος µετά την
αναγόρευσή του έδωσε οµιλία µε τίτλο «Η συνεχής αναζήτηση», στην οποία περιέγραψε τους
σύγχρονους προβληµατισµούς που βρίσκονται στον πυρήνα του έργου της αρχιτεκτονικής. Η
αρχιτεκτονική βρίσκεται πάντοτε µπροστά σε λιγότερο ή περισσότερο γνωστές συνθήκες και σε
καινούριες σε διάφορα στάδια, οι οποίες τις τελευταίες δεκαετίες µεταβάλλονται µε πυκνότητα και
ένταση. Αυτές οι έντονες µεταβολές που αφορούν τα µέσα και τις τεχνικές πραγµατοποίησης της
αρχιτεκτονικής επηρεάζουν άµεσα τις διανθρώπινες σχέσεις, και διαµορφώνουν τους τρόπους
επιβίωσης και συµβίωσης του ανθρώπου στον χώρο. Οι νέες πραγµατικότητες είναι η πολύτιµη
ευκαιρία για την επανανάγνωση προηγούµενων διαδροµών και την κατανόηση των διαφορετικών
συνθηκών που αναπτύσσονται σήµερα για την κατοίκηση του χώρου από την ανθρώπινη
κοινότητα.

Πάτρα, 10 Οκτωβρίου 2014
Από την Πρυτανεία  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
& Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών
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