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∆ελτίο Τύπου #6
Πρυτανείας Πανεπιστηµίου Πατρών

ΣΥΝΕΡΓ ΑΣΙ Α Μ Ε ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ Α ∆.Ε.
Την Πέµπτη, 30/10/2014 πραγµατοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας
µε την συµµετοχή των µελών της Πρυτανικών Αρχής, κατά την οποία έγινε αναλυτική
ενηµέρωση για όλα τα τρέχοντα προγράµµατα, αλλά και για επερχόµενα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) για την περίοδο 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ).
Ευρεία ενηµέρωση για τα ΣΕΣ θα πραγµατοποιηθεί στην πανεπιστηµιακή κοινότητα σε ανοικτή
εκδήλωση της Πρυτανείας που προγραµµατίζεται για την Τετάρτη, 17/12/2014 στο Συνεδριακό
& Πολιτιστικό Κέντρο.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Τη ∆ευτέρα, 27/10/14 πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου ∆.Σ. του
Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών παρουσία της Πρυτάνεως του Πανεπιστηµίου και του ΓΓ
Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Χρ. Βασιλάκου. Νέος Πρόεδρος του ΕΠ είναι ο καθηγητής του
Τµήµατος Χηµείας κ. Γ. Καραϊσκάκης, ενώ στο ∆Σ συµµετέχει και ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως
Έρευνας & Ανάπτυξης κ. ∆. Πολύζος. Ξεκινά µια νέα περίοδος συνεργασίας των δύο φορέων
και αποτελεί πρόθεση του Πανεπιστηµίου να αναβαθµιστούν όλες οι λειτουργίες του «Πάρκου»,
προκειµένου να υπάρξει γόνιµη αλληλεπίδραση και αµοιβαίο όφελος και για τις δύο πλευρές.

Σ Υ Ν Ε∆ ΡΙ ΑΣ Ε Ι Σ Θ ΕΣΜΙ ΚΩ Ν Ο Ρ Γ ΑΝ Ω Ν
Την Πέµπτη, 30/10/2014 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση της Πρυτάνεως, των Αναπληρωτών
Πρυτάνεως και µελών του Συµβουλίου Ιδρύµατος µε τους Κοσµήτορες των Σχολών και τους
Προέδρους όλων των Τµηµάτων, κατά την οποία συζητήθηκαν τρέχοντα ακαδηµαϊκά θέµατα,
ενώ πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση για την ατζέντα της επόµενης συνεδρίασης της Συγκλήτου.
Ο θεσµός των τακτικών συναντήσεων των θεσµικών οργάνων του Ιδρύµατος την τελευταία
Πέµπτη κάθε µήνα εγκαινιάστηκε από την παρούσα Πρυτανεία, και αποσκοπεί στη συµµετοχή
όλων των ακαδηµαϊκών µονάδων του Ιδρύµατος στην ενηµέρωση και στη λήψη των
αποφάσεων.
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Σ ΤΕ Γ ΑΣ Η ΦΟ Ι ΤΗ ΤΩ Ν
Ανακοινώθηκαν σήµερα, 31/10/14, τα ονόµατα εκατό (100) φοιτητών που δικαιούνται δωµάτια
στη Φοιτητική Εστία Πάτρας (ΦΕΠ) και θα διαµείνουν στο ξενοδοχείο Rion Beach. Οι εκατό
αυτοί φοιτητές έρχονται να προστεθούν στους άλλους τριάντα έναν (31) φοιτητές που
παρέλαβαν ήδη δωµάτια, πριν από δύο εβδοµάδες, και θα διαµείνουν στις εγκαταστάσεις της
Φοιτητικής Εστίας.

ΨΗ ΦΙ ΑΚ Ο ΑΛ Μ Α
Ολοκληρώθηκε τις τελευταίες ηµέρες η µετάβαση στο «Ψηφιακό Άλµα» των δεδοµένων των
Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου: Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών, Γεωλογίας και
Ιατρικής, ανεβάζοντας στα δεκαπέντε (15) τον αριθµό των Τµηµάτων που συµµετέχουν σε αυτό.
Η µετάβαση πλέον στο ενιαίο σύστηµα ηλεκτρονικών υπηρεσιών προχωρά µε γρήγορους
ρυθµούς στο Πανεπιστήµιο Πατρών, και αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα στο προσεχές
διάστηµα. Η «Ηλεκτρονική Γραµµατεία» παρέχει στους φοιτητές αλλά και τους Καθηγητές κάθε
Τµήµατος µια σειρά διευρυµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την on-line επικοινωνία µε τη
Γραµµατεία από οποιοδήποτε υπολογιστή στον κόσµο µέσω διαδικτύου.

Κ ΑΤ ΑΛ Η ΨΕ Ι Σ Π ΑΝ Ε ΠΙ Σ ΤΗΜΙΟ Υ ΠΟ Λ ΗΣ
Στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών την Τετάρτη, 29/10/14, αποφασίστηκε διήµερη κατάληψη από
τους φοιτητές, ενώ το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τ/Υ τελεί για τρίτη συνεχή εβδοµάδα
σε κατάληψη. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος ΗΜΤ/Υ, καθηγητής Γαβριήλ Γιαννακόπουλος,
προχώρησε σε ενηµέρωση των φοιτητών του Τµήµατος για τις ενδεχόµενες συνέπειες της
κατάληψης στο τρέχον διδακτικό εξάµηνο και την αντίστοιχη εξεταστική περίοδο.

Σ Τ ΑΣ Η Ε Ρ Γ ΑΣ Ι ΑΣ ∆ΙΟ Ι Κ Η ΤΙ ΚΩΝ Υ Π ΑΛ Λ Η ΛΩΝ
Ο Σύλλογος ∆ιοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστηµίου προχώρησε σε στάση εργασίας την
Πέµπτη, 30/10/2014 και ώρες: 10.00 – 13.00, σχετικά για το θέµα της διαθεσιµότητας του
προσωπικού.

Τ Α Σ Χ Ο ΛΕΙ Α Π Η Γ ΑΙ ΝΟ Υ Ν Π ΑΝ Ε Π Ι Σ ΤΗ ΜΙΟ
Μέσα στις δυσκολίες που περνάει το Ίδρυµα µας το τελευταίο διάστηµα, έχουµε και ένα
ελπιδοφόρο µήνυµα: Ο θεσµός «Τα σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήµιο» συνεχίζεται µε ιδιαίτερη
επιτυχία. Τα τέσσερα τελευταία έτη (2010/11 – 2013/14) στο Τµήµα Γεωλογίας παρέλασαν
συνολικά 5.894 µαθητές σχολείων, που ενηµερώθηκαν για την επιστήµη της Γεωλογίας και
αποτελούν πλέον αποτελούν πρεσβευτές του Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου µας στην τοπική
κοινωνία.

∆Ω Ρ Ε Α Β Ι ΒΛΙΟ Θ ΗΚ Η Σ Θ ΑΝ ΑΣ Η Β ΑΛ ΤΙ ΝΟ Υ
Τη βιβλιοθήκη του, συντροφιά και εργαλείο ολόκληρης ζωής, χάρισε στο Τµήµα Φιλολογίας του
Πανεπιστηµίου Πατρών ο συγγραφέας και ακαδηµαϊκός Θανάσης Βαλτινός. Η σηµαντική αυτή
δωρεά, µε πάνω από 4.000 σώµατα βιβλίων, περιλαµβάνει σηµαντικά για τις Ανθρωπιστικές
Επιστήµες βιβλία, τα οποία δεν θα ήταν δυνατόν να αποκτηθούν µε άλλο τρόπο, καθώς πολλά
από αυτά είναι εξαντληµένες παλαιότερες εκδόσεις. Η βιβλιοθήκη θα στεγαστεί ως αυτόνοµη
συλλογή στην πτέρυγα των δωρεών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου και θα
καταγραφεί αναλυτικά, καθώς πολλά από τα βιβλία περιέχουν αφιερώσεις των δηµιουργών τους
ή φέρουν τα ίχνη της ανάγνωσής τους από τον ίδιο τον συγγραφέα. Την όλη διαδικασία
ανέλαβαν και έφεραν σε πέρας µέλη ∆ΕΠ, συνεργάτες και φοιτητές του Τµήµατος Φιλολογίας.
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ΧΟ Ρ ΕΥ ΤΙ ΚΕ Σ Π ΑΡ ΑΣ Τ ΑΣ Ε Ι Σ
Στο πλαίσιο των εορτασµών για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστηµίου µας, τις
τελευταίες ηµέρες δόθηκαν δύο ιδιαίτερα επιτυχηµένες χορευτικές παραστάσεις στο Συνεδριακό
& Πολιτιστικό Κέντρο: την Κυριακή, 19/10/2014 ο Όµιλος Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών του
Πανεπιστηµίου Πατρών στο κατάµεστο Αµφιθέατρο πραγµατοποίησε µουσικοχορευτική
εκδήλωση µε τίτλο: «50 Χρόνια Πανεπιστήµιο Πατρών – 50 Χοροί Ελληνικοί», όπου
περισσότεροι από 100 χορευτές του Οµίλου απέδωσαν µε δεξιοτεχνία ένα σχεδόν τετράωρο
υπερθέαµα 50 χορών από όλες τις περιοχές της Ελληνισµού, συνοδεία παραδοσιακής
ορχήστρας: από την παρουσία των Ελλήνων στην Κάτω Ιταλία ως τον Ανατολικό Πόντο και την
Καππαδοκία και από τη Βόρεια Θράκη ως την Κρήτη και την Κύπρο.
Την Τετάρτη, 29/10/2014, το Λυκείο των Ελληνίδων Πατρών παρουσίασε την παράσταση
«Στους ρυθµούς της καρδιάς», µε αφορµή την …καρδιά του Πανεπιστηµίου Πατρών, που
συµπληρώνει 50 χρόνια ζωής στην πόλη µας προσφέροντας οξυγόνο εκπαίδευσης, γνώσεων,
επιστηµών, εξέλιξης και καινοτοµιών. Το σύνολο των χορευτούν του Λυκείου χόρεψε σε
µελωδίες από ιδιότυπα µουσικά όργανα που δηµιούργησε ο άνθρωπος στην πορεία του.
Ε ΚΘ ΕΣ Η « Χ ΑΡ ΤΩ Ν Μ ΝΗΜ ΕΣ »
Στο πλαίσιο του 13ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας, και µε την ευθύνη του Τµήµατος
Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου, πραγµατοποιείται στην Αγορά Αργύρη η έκθεση «Χαρτών
µνήµες, Πάτρα 1831-1943». Λόγω της µεγάλης επιτυχίας που σηµείωσε η έκθεση και µε
δεδοµένο ότι το ενδιαφέρον των πολιτών που θέλουν να δουν χάρτες της Πάτρας από τον
περασµένο αιώνα είναι µεγάλο, η έκθεση πήρε παράταση λειτουργίας και θα παραµείνει ανοιχτή
µέχρι και την προσεχή, ∆ευτέρα 3 Νοεµβρίου 2014.

Πάτρα, 31 Οκτωβρίου 2014
Από την Πρυτανεία  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
& Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών
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