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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 16 / 2018-2019
6η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ PATRASIQ 2019
Η 6η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PATRAS IQ θα διεξαχθεί στις 12,13
& 14 Απριλίου 2019 στον Νότιο Λιμένα Πατρών, στο Κτίριο Β1 και θα περιλαμβάνει
πληθώρα εκδηλώσεων, workshops και εκθεσιακών περιπτέρων. Συμμετέχοντες στην
Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras lQ είναι ερευνητικοί, εκπαιδευτικοί και άλλοι
αναπτυξιακοί φορείς, καθώς και νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις και τεχνοβλαστοί.
Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα της από κοινού συμμετοχής φορέων (ερευνητικά
εργαστήρια και νεοφυείς επιχειρήσεις) που συνεργάζονται για την υλοποίηση καινοτόμων
προϊόντων ή υπηρεσιών με Συνεργατικό Εκθεσιακό Περίπτερο. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης
θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης καινοτόμων ιδεών και θα παρασχεθούν
συμβουλευτικές υπηρεσίες για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Η Έκθεση Patras IQ έχει
τιμηθεί με το Εθνικό Βραβείο European Enterprise Promotion Awards –EEPA 2017 καθώς
και με το Βραβείο Education Business Awards 2016 και αναγνωρίζεται ως η διαρκής
συνάντηση διασύνδεσης της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα με
πολλαπλές θετικές επιδράσεις τόσο στην συγκράτηση του πλούσιου ερευνητικού και
επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας μας όσο και συνολικά στην ανάπτυξη της τοπικής
περιφερειακής και εθνικής οικονομίας. Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει η Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης την οποία στελεχώνουν εκπρόσωποι από όλους τους φορείς που
συμμετέχουν στην προγραμματική σύμβαση και συντονίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Για
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Patrasiq@upatras.gr,
στο τηλέφωνο: 2610997892, καθώς και στον ιστότοπο: https://www.facebook.com/patrasiq/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ 6 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019, παραδόθηκαν τα πρώτα 6 αμφιθέατρα στους Προέδρους των
Τμημάτων. Συγκεκριμένα: στο Τμήμα Μαθηματικών τα ΑΘΕ8, ΑΘΕ9 και ΑΘΕ12, στο Τμήμα
ΤΕΕΑΠΗ το ΑΘΕ7, στο Τμήμα Φιλολογίας το ΑΘΕ6, στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών το ΑΘΕ3
Τα αμφιθέατρα διαθέτουν κλιματισμό, προβολικό, πίνακα προβολής, σύνδεση σε ασύρματο,
έδρανο, καρέκλα, έχουν αλλαχθεί καθίσματα, δάπεδα, έχουν χρωματισθεί, έχει τοποθετηθεί
σύστημα πυρασφάλειας/πυρανίχνευσης, έχουν αλλαχθεί τα φωτιστικά κλπ.
Από 9/2/2019 και 16/2/2019 ξεκινούν οι εργασίες στα: ΑΘΕ1 (Τμήμα Μαθηματικών), ΑΘΕ4
(Τμήμα Φυσικής), ΑΘΕ5 (ΤΕΕΑΠΗ και Τμήμα Επιστήμης Υλικών), ΑΘΕ10 (Τμήμα Χημείας),
ΑΠ3 (Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών) και ΑΠ4 (Τμήμα Φιλοσοφίας).
Για το καλοκαίρι προγραμματίζονται τα ΑΘΕ11, ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ5, ΑΠ6 και το χειμερινό
εξάμηνο τα ΑΘΕ2, ΑΠ7, ΑΠ8. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι εργασίες στα φουαγιέ και στους
διαδρόμους. Η χρηματοδότηση της εργολαβίας προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της ΠΔΕ.

ΕΝΔΟΡΑΜΑ 2018
Για ενδέκατη χρονιά θα πραγματοποιηθεί, από 25 έως 26 Ιανουαρίου 2019 στο Συνεδριακό
και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, το «ΕΝΔΟΡΑΜΑ’18» με θέμα:
«Ενδοκρινολογία, Διαβητολογία, Μεταβολισμός». Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση
των Ενδοκρινολόγων για τις σημαντικότερες επιστημονικές εξελίξεις σε κάθε πεδίο της
ειδικότητας και σε νέες ενότητες, με τη συμμετοχή έγκριτων εισηγητών από το εξωτερικό.Το
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΝΔΟΡΑΜΑ» θα έχει και πάλι μια εξαιρετική παρουσία. Φέτος θα είναι
αφιερωμένο στην «Ιστορία της Χαρτογραφίας», δηλαδή ένα οδοιπορικό στη δημιουργία των
χαρτών από τους αρχαίους καιρούς μέχρι σήμερα. Θα υπάρχει μια εξαιρετική έκθεση με
σπάνιους χάρτες, που συνιστούν από μόνοι τους έργα τέχνης και μια εξίσου ενδιαφέρουσα
ομιλία, από τον ερευνητή στο πεδίο αυτό Καθηγητή Παθολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αλέξανδρο Γαρύφαλλο. Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.synedra.gr/Synedria/19-endorama18/index.asp
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΟΡΝΙΘΟPOLIS» ΣΤΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Η «Ορνιθόpolis» είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα με σκοπό τη συνεργασία των πολιτών με
την επιστημονική κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών. Μέσα από την παρατήρηση και
καταγραφή των πουλιών της πόλης γνωρίζουμε καλύτερα τον τόπο μας, εργαζόμαστε
ομαδικά και συμβάλλουμε ενεργά στην επιστημονική εξέλιξη αλλά και τη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής μας. Η Ορνιθόpolis έχει δύο βασικούς στόχους: α) την αύξηση της
γνώσης μας για τα πουλιά της πόλης και την ευαισθητοποίησή μας για την προστασία της
βιοποικιλότητας, καθώς μέσω της γνωριμίας μας με τα πουλιά και τις συνήθειές τους σε
αστικά και ημιαστικά περιβάλλοντα μαθαίνουμε να σεβόμαστε το περιβάλλον και να ζούμε
αρμονικότερα σε αυτό και β) τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων, που βοηθούν τους
επιστήμονες να μελετήσουν πώς οι αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον επηρεάζουν τα πουλιά
λόγω της δόμησης, αλλά και να κατανοήσουν πώς μπορεί μία πόλη να γίνει πιο φιλική για
τους κατοίκους της (ανθρώπους, φυτά και ζώα).
Στο πλαίσιο των δράσεών τους τα μέλη της ομάδας «Ορνιθόpolis» θα βρίσκονται στο
Μουσείο Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (κτίριο Βιολογίας), το Σάββατο 19
Ιανουαρίου 2019, από τις 15.00 μέχρι τις 18.00 και την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019, από
τις 11.00 μέχρι τις 14.00, για να υποδεχτούν και να ενημερώσουν όλους όσους ενδιαφέρονται
για τη βιοποικιλότητα του τόπου μας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμμετέχουν.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ζωολογικού Μουσείου:
http://zmup.upatras.gr/el
ΕΚΔΗΛΩΣΗ GLΟBAL VILLAGE ΣΤΟ ΜΕΤ
Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ), στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τη
Διεθνή Εθελοντική Οργάνωση AIESEC, υποδέχθηκε 3 ξένους φοιτητές οι οποίοι θα
εργαστούν εθελοντικά περίπου δύο μήνες σ’ αυτό και αφού εκπαιδευτούν, θα σχεδιάσουν μια
εκπαιδευτική δράση για το Μουσείο. Με την ευκαιρία αυτής της εθελοντικής συνεργασίας,
οργανώνεται στο ΜΕΤ, τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019, η δράση-εκδήλωση GLOBAL
VILLAGE, από το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, την AIESEC και το Τμήμα Αγωγής
Υγείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. Από τις 10.00-12.00, το Μουσείο θα
υποδεχθεί ομάδες μαθητών από το 8ο, το 9ο και το 24ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, οι οποίες
θα παρακολουθήσουν σύντομες παρουσιάσεις ιδιαίτερων πλευρών της ζωής στις χώρες των
φιλοξενούμενων και στη συνέχεια θα συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια σε σχέση με
ένα θέμα από τη χώρα των φιλοξενούμενων (τραγούδι, χορό, παιχνίδι κλπ). Από τις 12.0015.00 το Μουσείο θα είναι ανοιχτό για κάθε νέο ή φοιτητή που επιθυμεί να ενημερωθεί
σχετικά με τις διεθνείς δράσεις της AIESEC, να ακούσει εμπειρίες ανθρώπων που έχουν
συμμετάσχει σε προγράμματα εθελοντισμού, να συμμετάσχει σε σύντομες πολιτιστικές
δράσεις και να διερευνήσει εάν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε προγράμματα εθελοντισμού
της AIESEC. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: εδώ

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ»
Εγκαινιάστηκε με επιτυχία η Έκθεση Ζωγραφικής των Θανάση Τσακαλίδη και Γιώργου
Χαρβαλιά με τίτλο: «Δυο φίλοι» στην Αγορά Αργύρη. Πρόκειται για τη συνεργασία δύο φίλων,
δύο κορυφαίων καθηγητών του Αθανασίου Τσακαλίδη, Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Γεωργίου Χαρβαλιά,
καθηγητή και πρώην Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Η έκθεση
θα διαρκέσει μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2019.
ΤΟ ΚΕΔΜΟΠ «ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ» ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ «ΘΡΑΝΙΟΥ» ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Η εθελοντική ομάδα του ΚΕΔΜΟΠ –«ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ» πραγματοποίησε εκδήλωση
ενημέρωσης για τη δωρεά μυελού των οστών την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 στο
«Θρανίο» (Πεζόδρομος Αγίας Σοφίας). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης όσοι επιθυμούσαν
μπορούσαν να εγγραφούν ως νέοι εθελοντές δότες στην εθνική και παγκόσμια δεξαμενή
ώστε να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας που πάσχουν από λευχαιμία, ενώ αρκετές ομάδες
αθλητικών συλλόγων έδωσαν το παρόν.

Πάτρα, 18 Ιανουαρίου 2019
Από την Πρυτανεία - Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
και Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών

