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Δελτίο Τύπου 25 / 2017-2018
Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών
ΔΩΡ ΕΑ « PE T / CT» ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙ ΣΤΗΜΙ ΑΚΟ ΝΟ ΣΟ ΚΟΜΕΙΟ
Την Τετάρτη, 11/4/2018, πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο (ΠΠΝΠ)
τα εγκαίνια της εγκατάστασης της μονάδας Τομογραφίας Ποζιτρονιακής εκπομπής
(PET/CΤ). Το καθοριστικής σημασίας απεικονιστικό αυτό μηχάνημα, αξίας 1,5
εκατομμυρίου ευρώ, αποτελεί εξ ολοκλήρου δωρεά της συμπολίτισσάς μας κ. Ελένης
Ζαφειροπούλου – Διγενοπούλου και έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο κενό στην
αντιμετώπιση των κακοηθών νόσων σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
ΠΠΝΠ είναι το τρίτο δημόσιο νοσοκομείο της χώρας που αποκτά το PET/CΤ, οι
κυριότερες εφαρμογές του οποίου αφορούν στην ακριβή διάγνωση και αντιμετώπιση,
κυρίως, των ογκολογικών αλλά και νευρολογικών και καρδιολογικών νοσημάτων. Το
Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου, στο οποίο
εγκαταστάθηκε το μηχάνημα, είχε εργαστεί για σειρά ετών προκειμένου να υπάρξουν οι
αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία του.
Στην τελετή των εγκαινίων τον αγιασμό του μηχανήματος τέλεσε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, ενώ παρευρέθηκαν πολλά μέλη της
πανεπιστημιακής και ιατρικής κοινότητας της περιοχής, πλήθος εκπροσώπων φορέων
και συμπολίτες μας, ενώ η Πρύτανις, καθηγ. Β. Κυριαζοπούλου, απένειμε τον τίτλο της
Επιτίμου Διδάκτορος του Πανεπιστημίου Πατρών στη μεγάλη ευεργέτιδα κ. Ελ.
Ζαφειροπούλου – Διγενοπούλου, με την ευχή η χειρονομία αυτή να βρει μιμητές στην
κοινωνία.
5 η ΕΚΘ ΕΣΗ ΜΕ ΤΑΦΟ Ρ ΑΣ ΤΕΧ ΝΟΓΝΩΣΙ ΑΣ - P ATR AS IQ
H 5η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ, η οποία αποτελεί συνδιοργάνωση
των: Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων — Οικονομίας & Ανάπτυξης —
του Πανεπιστημίου Πατρών — του Επιμελητηρίου Αχαΐας — της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας — του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου — του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας, ανοίγει τις πύλες της την Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018
στο Αθλητικό Κέντρο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας. Για τρεις ημέρες, έως και την Κυριακή
29 Απριλίου 2018, θα φιλοξενήσει ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και αναπτυξιακούς
φορείς, νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις και τεχνοβλαστούς, καθώς και
συμπράττοντα σχήματα (ερευνητικά εργαστήρια και νεοφυείς επιχειρήσεις) που
συνεργάζονται για την υλοποίηση καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών. Την έκθεση,
που θα πλαισιωθεί από σειρά εκδηλώσεων και διαγωνισμών, πρόκειται να επισκεφτούν
εκπρόσωποι της Πολιτείας, πρέσβεις, εκπρόσωποι φορέων στον χώρο της καινοτομίας
και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών οργανισμών,
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα εγκαίνια και η κεντρική εκδήλωση της Έκθεσης θα
πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 27 Απριλίου και ώρα 19:00, με κύριο ομιλητή τον
Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής κ. Ν. Παππά. Στην ιστοσελίδα https://www.patrasiq.gr/ θα
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βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα ομιλιών και εκδηλώσεων που θα διεξαχθούν καθ' όλη τη
διάρκεια της λειτουργίας της. Σας περιμένουμε!
ΥΠΟ ΤΡΟ ΦΙ Ε Σ « ΑΝ Δ ΡΕ Α ΜΕ ΝΤΖΕΛΟ ΠΟ ΥΛΟΥ»
Γ Ι Α Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ Σ Τ Η Β . ΑΜ Ε Ρ Ι Κ Η
Στο πλαίσιο των υποτροφιών που παρέχει η οικογένεια Μεντζελόπουλου στο
Πανεπιστήμιο Πατρών, ήδη από το έτος 2008, την περίοδο αυτή προκηρύχθηκαν μέχρι
πέντε υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α και του
Καναδά, που απευθύνονται σε τελειόφοιτους και απόφοιτους των Τμημάτων της Σχολής
Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής Σχολής, Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των
Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ιδρύματός μας. Η
έναρξη της χορήγησης των υποτροφιών θα ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 20182019 και το ποσό κάθε υποτροφίας θα ανέρχεται μέχρι τα 50.000 δολάρια Η.Π.Α.
ετησίως. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί από διεθνώς αναγνωρισμένα
Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. ή του Καναδά, για μεταπτυχιακές σπουδές, επιπέδου Masters
ή Ph.D.
Ο Δωρητής, για να ενθαρρύνει την επιστροφή των υποτρόφων στην Ελλάδα, καθόρισε
ότι οι υπότροφοι που παραμένουν μετά το τέλος των σπουδών τους στο εξωτερικό θα
επιστρέφουν το ήμισυ της υποτροφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η επιστροφή θα
αρχίσει ένα χρόνο μετά το τέλος των σπουδών τους και θα γίνει σε έξι (6) ετήσιες δόσεις.
Ο υπότροφος που επιστρέφει μόνιμα στην Ελλάδα, παύει να εξοφλεί την υποτροφία. Η
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 4 Μαΐου 2018, μετά την οποία καμία
αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Αναλυτικές πληροφορίες για τις υποτροφίες και την υποβολή των
αιτήσεων παρέχονται στον δικτυακό τόπο: http://www.upatras.gr/el/node/87.
ΔΙ ΑΛΕ ΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡ ΟΥ ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΩΝ ΣΠΟΥ ΔΩΝ H ARV ARD
Στο πλαίσιο της μακρόχρονης και ιδιαίτερα γόνιμης συνεργασίας του Πανεπιστημίου μας
με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (ΚΕΣ) του Πανεπιστημίου Harvard, την Παρασκευή,
27 Απριλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη του αναπλ. καθηγητή Κλασικής
Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari της Βενετίας κ. Filippomaria Pontani, με τίτλο:
«Σαν τον παλιό στρατιώτη. Αυτουργία, σωφροσύνη και τιμή στις Ομηρικές ερμηνείες
από την Αρχαιότητα μέχρι την Αναγέννηση». Η διάλεξη εντάσσεται στη σειρά
εκδηλώσεων Event Series 2018 του ΚΕΣ, η οποία έχει ως θέμα «Ηγεσία και
Ανθρωπιστικές Αξίες» (Leadership and Humanism) και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του
Προέδρου της Δημοκρατίας, Κυρίου Π. Παυλοπούλου, ο οποίος θα συμμετάσχει με
ομιλία του στην καταληκτήρια εκδήλωση (Ναύπλιο, 8 Ιουνίου 2018). Ο φετινός κύκλος
ομιλιών έχει έναν ιδιαίτερο, επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται δέκα έτη από
την έναρξη της επίσημης λειτουργίας του Κέντρου στο Ναύπλιο. Οι ομιλητές θα θέσουν
ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο των ηγεσιών και των ηγετών στην ανάγκη των
ανθρώπων να ευημερούν ως φυσικές, διανοητικές και ηθικές οντότητες. Η διάλεξη του κ.
Pontani, που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου (κτίριο
Πρυτανείας, 1ος όροφος), ώρα 7.00 το απόγευμα, θα δοθεί στην ελληνική γλώσσα και
είναι ανοικτή στο κοινό. Αναλυτικά: https://kleos.chs.harvard.edu/?p=10157.
ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΤΔΕ
Γ Ι Α Τ Η Β Ι Α Κ ΑΙ Τ Ι Σ Δ Ι ΑΚ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ
Η έξαρση της βίας, η άμβλυνση των δημοκρατικών ανακλαστικών και η ένταση των
ρατσιστικών και ξενοφοβικών περιστατικών στο ελληνικό σχολείο, ως αποτέλεσμα μιας
γενικότερης αξιακής κρίσης, είναι φυσικό να δημιουργούν ανησυχίες στην εκπαιδευτική
κοινότητα. Ταυτόχρονα, ο ρόλος του Πανεπιστημίου δεν περιορίζεται μόνο στην άρτια
επιστημονική εκπαίδευση των φοιτητών, αλλά εκτείνεται και στην ευαισθητοποίηση των
αυριανών ενεργών πολιτών σε θέματα δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Με
αφετηρία τη θέση αυτή, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
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Πανεπιστημίου μας διοργανώνει ένα διήμερο επιστημονικών, καλλιτεχνικών και
πολιτικών εκδηλώσεων γύρω από τη θεματική της αντίστασης στη βία και των πάσης
φύσεως διακρίσεων, που περιλαμβάνει επιστημονικές ομιλίες, καλλιτεχνικά δρώμενα,
προβολή ταινίας. Το διήμερο ξεκινά την Τετάρτη, 25 Απριλίου, στις 4:00 το απόγευμα
(Συνεδριακό Κέντρο), με τη διοργάνωση επιστημονικού συμποσίου με θέμα την
κατανόηση και την αντιμετώπιση του σχολικού και του ψηφιακού εκφοβισμού. Στο
συμπόσιο θα παρέμβουν με εισηγήσεις τους πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες
από την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Σκωτία και τη Σλοβακία. Οι εκδηλώσεις θα
ολοκληρωθούν το απόγευμα της Πέμπτης, 26/4, στις 7:00 μμ., όπου στις εγκαταστάσεις
του ΠΤΔΕ θα διεξαχθεί ανοικτή συζήτηση για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
τη Μισαλλοδοξία και τον ρόλο της Εκπαίδευσης και προσκεκλημένο τον κ. Κωστή
Παπαϊωάννου, πρώην Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας. Οι
εκδηλώσεις απευθύνονται τόσο στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών όσο και
στους εκπαιδευτικούς της περιοχής μας, και είναι ανοικτές σε όποιον ενδιαφέρεται εδώ.
Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι ΑΣ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2 0 1 8
Στις 16-17/4/2018 διεξήχθη το 6ο υποχρεωτικό «Σεμινάριο Υγείας και Ασφάλειας
Πρωτοετών Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων» που διοργανώνει
κάθε χρόνο η Συντονιστική Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας και το Γραφείο Τεχνικού
Ασφαλείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τριακόσιοι πενήντα περίπου φοιτητές από τα
Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης των Υλικών,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τ/Υ, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Μηχανολόγων
Μηχανικών& Αεροναυπηγών, Πολιτικών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Ιατρικής και
Φαρμακευτικής παρακολούθησαν εισηγήσεις σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας
στους εργαστηριακούς, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς χώρους. Στο σεμινάριο έδωσαν
διαλέξεις καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών, στελέχη του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας, μηχανικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο τεχνικός ασφαλείας και η
ιατρός εργασίας του Πανεπιστημίου. Και τη φετινή χρονιά τα θεωρητικά μαθήματα
συνδυάστηκαν με επίδειξη παροχής βασικών πρώτων βοηθειών από στελέχη του ΕΚΑΒ
Πάτρας και πρακτική εξάσκηση σε χρήση πυροσβεστήρων από στελέχη της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πάτρας. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την εξέταση των
φοιτητών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 18 Απριλίου. Περισσότερες πληροφορίες:
στον ιστότοπο (http://osh.upatras.gr) και στο https://www.facebook.com/upatrasosh/, του
Γραφείου Τεχνικού Ασφαλείας του Πανεπιστημίου.
ΕΘ ΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙ ΜΟΔΟ ΣΙ Α
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος του Ερυθρού Σταυρού Πάτρας,
γνωρίζοντας τις ανάγκες του Κέντρου Αιμοδοσίας του ΠΓΝΠ για αίμα, και σε συνεργασία
με την αντίστοιχη μονάδα του Κέντρου Αίματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου,
διοργανώνει ανοικτή εθελοντική αιμοδοσία στην Πανεπιστημιούπολη, με σκοπό την
ενημέρωση των νέων και την προσέλκυση νέων εθελοντών αιμοδοτών. Η αιμοδοσία θα
πραγματοποιηθεί τις ημέρες Τρίτη και Τετάρτη, 24 και 25 Απριλίου 2018, ώρες 10:0013.30, στον εξωτερικό χώρο της Πρυτανείας. Περιμένουμε την πολύτιμη εθελοντική
προσφορά όλων των μελών της κοινότητάς μας!
Ρ ΑΔ Ι Ο Φ Ω Ν Ι Κ Ο Σ Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ Τ Ο Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ
Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός UPFM, ένα από τα πιο ζωντανά και παραγωγικά κύτταρα του
Πανεπιστημίου μας, που εκπέμπει διαδικτυακά (http://upfm.upatras.gr/) αλλά και στα
ερτζιανά (συχνότητα 90.4MHz), αναζητά νέους μουσικούς παραγωγούς και συνεργάτες
για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2018-19. Τα μέλη της κοινότητας που
ενδιαφέρονται, μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2610996675 (ώρες: 18.00-21.00) και 2610-996521 ή στο email: upfm@upatras.gr. Αιτήσεις
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ενδιαφέροντος υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και τη Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018, στη
διεύθυνση: http://upfm.upatras.gr/ ή στον υπερσύνδεσμο: https://goo.gl/iz65S9.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 2018
Οι ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου Πατρών με τον γενικό τίτλο
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 2018» διεξάγονται την περίοδο αυτή. Στα ανωτέρω πλαίσια
πραγματοποιούνται παραστάσεις θεάτρου, χορού, μουσικής, λόγου, κινηματογραφικές
προβολές, εικαστικές εκδηλώσεις, ειδικές ραδιοφωνικές εκπομπές, αλλά και επισκέψεις
σε περιοχές σημαντικού οικολογικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Οι εκδηλώσεις
στηρίζονται σε παραγωγές των πολιτιστικών και εθελοντικών ομάδων της
πανεπιστημιακής κοινότητας στις πόλεις των Πατρών και Αγρινίου. Αναζητείστε το
αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ: http://www.upatras.gr/el/node/7536
Σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο!

Πάτρα, 20 Απριλίου 2018
Από την Πρυτανεία  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
& Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών
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