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∆ελτίο Τύπου #11
Πρυτανείας Πανεπιστηµίου Πατρών

Π Ε Ν ΗΝ Τ Α Χ Ρ Ο ΝΙ Α Π ΑΝ Ε Π Ι Σ ΤΗΜΙΟ ΠΑΤ Ρ Ω Ν
Την Κυριακή, 30 Νοεµβρίου 2014 το βράδυ, πραγµατοποιήθηκε µε τη δέουσα επισηµότητα, στο
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο, η πανηγυρική εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του
Πανεπιστηµίου µας. Την κεντρική οµιλία εκφώνησε ο ακαδηµαϊκός και συγγραφέας Θανάσης
Βαλτινός (που πρόσφατα µας δώρισε τη βιβλιοθήκη του µέσω του Τµήµατος Φιλολογίας), ενώ
ακολούθησε µια σειρά βραβεύσεων, µέσα από τις οποίες το Πανεπιστήµιο απέδωσε φόρο τιµής
στο παρελθόν αλλά και στο µέλλον του, σε όλους αυτούς που βρίσκονται δίπλα του και το
υποστηρίζουν, αλλά και στην πόλη των Πατρών: Μέσα σε ιδιαίτερη συγκινητική ατµόσφαιρα
τιµήθηκαν οι 17 Καθηγητές που διετέλεσαν στο αξίωµα του Πρύτανη από το 1974 έως το 2014
και ο άνθρωπος που συνεργάστηκε µε τους περισσότερους από αυτούς, ο τ. Γ.Γ. κ. Σπήλιος
Παπαθανασόπουλος. Στο όνοµα της Αριστείας, παρέλαβαν, από τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως
κ. Ν. Καραµάνο, τιµητικά διπλώµατα οι απόφοιτοι των πέντε Σχολών που συγκέντρωσαν τη
µεγαλύτερη βαθµολογία το τρέχον έτος, και στη συνέχεια βραβεύτηκαν οι ευεργέτες, δωρητές
και υποστηρικτές του Ιδρύµατος: στη σκηνή ανέβηκαν, για να παραλάβουν το τιµητικό δίπλωµα
από την Πρύτανι, δεκαπέντε άτοµα —φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι ιδρυµάτων—, που
έχουν ιδρύσει ακαδηµαϊκές µονάδες, έχουν χρηµατοδοτήσει υποδοµές και έχουν στηρίξει µε
υποτροφίες την έρευνα και τους φοιτητές µας. Επίσης, βραβεύτηκε ο Εµπορικός και
Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών για τη συµβολή του στην προϊδρυτική πολιτική του
Πανεπιστηµίου αλλά και η ΕΣΗΕΠΗΝ και το ΙΚΥ, για τη συµµετοχή τους στην εκδήλωση και τη
µακρόχρονη, εποικοδοµητική συνεργασία τους µε το Πανεπιστήµιο. Τέλος, το Πανεπιστήµιο
απέδωσε τιµή στον πνευµατικό κόσµο των Πατρών, βραβεύοντας, µέσω του Αναπληρωτή
Πρυτάνεως ∆. Πολύζου, τους τέσσερις Πατρινούς λογοτέχνες που έχουν τιµηθεί µε Κρατικό
Βραβείο: την Αθηνά Κακούρη, τον Βασίλη Λαδά, τη Μαρία Λαϊνά και την Έρση Σωτηροπούλου.
Η εκδήλωση έκλεισε µε ρεσιτάλ κιθάρας του διεθνούς φήµη µουσικού Κώστα Κοτσιώλη, ενώ η
βραδιά ολοκληρώθηκε στο φουαγιέ του Συνεδριακού Κέντρου, όπου, ανάµεσα στις εκθέσεις του
ΙΚΥ και της ΕΣΗΕΠΗΝ, συναντήθηκαν και συνοµίλησαν θεσµικοί παράγοντες και µέλη ∆ΕΠ —
του χθες και του σήµερα—, διοικητικοί υπάλληλοι, φοιτητές, φορείς και πολίτες.

Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Υ
Την Πέµπτη, 4/11/2014, έγινε η υπ΄αριθ. 44/4.12.2014 συνεδρίαση της Συγκλήτου, στην οποία
πραγµατοποιήθηκε παράσταση διοικητικών υπαλλήλων αλλά και φοιτητών. Στη συνέχεια, οι
αντιπροσωπείες αποχώρησαν και το σώµα συνέχισε τη συνεδρίαση, ολοκληρώνοντας τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Με τη λήξη της συνεδρίασης εκδόθηκαν οι εξής σχετικές
ανακοινώσεις:
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1. Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Πατρών επισηµαίνει για πολλοστή φορά το µείζον πρόβληµα της
διαθεσιµότητας των υπαλλήλων του Πανεπιστηµίου Πατρών. Σύµφωνα µε την τελική έκθεση του
εξωτερικού αξιολογητή που όρισε το ΥΠΑΙΘ το Πανεπιστήµιο Πατρών χρειάζεται 659 υπαλλήλους
ενώ σήµερα υπηρετούν µόλις 299. Επανειληµµένα ετέθη το θέµα στο Υπουργείο και είχαµε
προφορικές διαβεβαιώσεις για πλήρη επάνοδο του προσωπικού, χωρίς όµως αποτέλεσµα. Η
Σύγκλητος δηλώνει ότι η λειτουργία του Πανεπιστηµίου Πατρών συνεχίζεται οριακά µε
υπεράνθρωπες προσπάθειες των υπηρετούντων υπαλλήλων. Αν δε λυθεί το θέµα,
το Πανεπιστήµιο θα αντιµετωπίσει σοβαρό πρόβληµα λειτουργίας.
2. Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Πατρών αποφάσισε οµόφωνα να καταδικάσει τις απειλές που
εκφράστηκαν προς την Πρύτανι του Ιδρύµατος από µεµονωµένους υπαλλήλους, που βρίσκονται
σε καθεστώς διαθεσιµότητας, κατά τη διάρκεια παράστασής τους στο χώρο της ως άνω
συνεδρίασης.
3. Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Πατρών αποφάσισε οµόφωνα να δηλώσει την αντίθεσή της σε
κάθε µορφή κατάληψης σε τµήµατα και υπηρεσίες, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος όλων των
µελών της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας και των δικαιωµάτων τους.
4. Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Πατρών αποφάσισε οµόφωνα να εισηγηθεί στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων, την επανεκτίµηση του θέµατος των διαγραφών φοιτητών σε
συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια, µε στόχο τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης των σπουδών σε
όσους φοιτητές το επιθυµούν εµπράκτως, δεδοµένου ότι: α) δεν έχουν ολοκληρωθεί οι Οργανισµοί
των ΑΕΙ και β) γίνεται αναδροµική ισχύς νόµου. Στο πλαίσιο της ανωτέρω απόφασης, η Σύγκλητος
υπενθυµίζει τη σχετική εισήγηση της υπ’ αριθ. 41/6.11.2014 συνεδρίασής της, σύµφωνα µε την
οποία οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, να έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν
στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2015 σε όλα τα µαθήµατα που οφείλουν,
ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειµερινό ή εαρινό εξάµηνο.

ΑΚ Α∆ Η Μ ΑΪ Κ Η ΛΕΙΤΟ Υ ΡΓΙ Α
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τ/Υ την Πέµπτη,
4/12/2014, µετά από την πολυήµερη κατάληψη των φοιτητών, ενώ συνεχίζονται οι φοιτητικές
κινητοποιήσεις στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών.
ΤΟ ΜΟ ΥΣ ΕΙΟ Ε ΠΙΣΤΗ ΜΩ Ν Κ ΑΙ ΤΕ Χ ΝΟ ΛΟ ΓΙ ΑΣ (M E T)
Το Μουσείο Επιστηµών και Τεχνολογίας αποτελεί έναν από τους χώρους που το Πανεπιστήµιο
έρχεται σε επαφή µε την τοπική κοινωνία και ευρύτερα µε το κοινό. Ένας σηµαντικός αριθµός
ατόµων, εντός και εκτός της πανεπιστηµιακής κοινότητας, αλλά και από το εξωτερικό,
επισκέπτονται το Μουσείο και συµµετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις του στη µόνιµη έκθεση
«Οι Τηλεπικοινωνίες στη ζωή µας», είτε σε µια από τις εκπαιδευτικές δράσεις στις περιοδικές
εκθέσεις του είτε σε επιµορφωτικές ηµερίδες/εκδηλώσεις είτε σε δράσεις σχεδιασµένες για
ειδικές οµάδες κοινού. Ο αριθµός των επισκεπτών του µουσείου αυξήθηκε σταδιακά από 10.000
επισκέπτες το 2009 µε το άνοιγµα του στο κοινό, σε 35.000 επισκέπτες το 2013. Η συνεχής
αύξηση των επισκεπτών τεκµηριώνει την αποδοχή του από την κοινωνία και την ευρύτερη
εκπαιδευτική κοινότητα και επιβεβαιώνει την ανάγκη για ένα τέτοιο µουσείο. Η µεγάλη
επισκεψιµότητα που έχει πετύχει και η ποιότητα των ποικίλων δράσεων, συνέβαλαν στην
ανάπτυξη δεσµών µε την κοινωνία και ως εκ τούτου η συµβολή του στη σύνδεση του Παν/µίου
µε την πόλη και την ευρύτερη περιοχή είναι πολύ σηµαντική. Η δυναµική του ΜΕΤ είναι µεγάλη
κυρίως στην αξιοποίηση δυνατοτήτων προς όφελος του Πανεπιστηµίου µας, όπως η συµµετοχή
του ως ερευνητικό, εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό εργαλείο σε ερευνητικά και αναπτυξιακά
προγράµµατα, κυρίως για τη διάχυση των αποτελεσµάτων καθώς και η ανάπτυξη δοµών
ψηφιακού αποθέµατος, συλλογής, αξιοποίησης, εκλαΐκευσης και προώθησης των υλικών
τεκµηρίων (εξοπλισµό που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα, κατασκευές κ.λπ.) της πανεπιστηµιακής έρευνας. Ακόµα, µπορεί να υποστηρίξει καινοτόµες δράσεις, όπως ο σχεδιασµός
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και η υλοποίηση έκθεσης (εφ’ όσον ολοκληρωθεί το κτίριο) ή ψηφιακής έκθεσης για τα µεγάλα
τεχνικά - αναπτυξιακά έργα της Περιφέρειας και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και η ανάπτυξη
δοµών συνεργασίας µε Τµήµατα και Επιστηµονικούς φορείς µε στόχο την υλοποίηση εκθέσεων
και άλλες δράσεων.
Η ΧΟΡΩ∆Ι Α ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Η Χορωδία του Πανεπιστηµίου µας συµµετείχε στο «ARTIVA - 1ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΚΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ», που διοργάνωσαν ο ∆ήµος Ναυπλιέων και ο ∆.Ο.Π.Π.Α.Τ µε τη
συνεργασία της ARTIVA Cultural Management & Advertising. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν
30 χορωδίες µε 1200 χορωδούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πάτρα, 5 Δεκεμβρίου 2014
Από την Πρυτανεία  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
& Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών
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