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∆ελτίο Τύπου #5
Πρυτανείας Πανεπιστηµίου Πατρών

Κ ΑΤ ΑΛ Η ΨΕ Ι Σ Π ΑΝ Ε ΠΙ Σ ΤΗΜΙΟ Υ ΠΟ Λ ΗΣ
1. Υπό κατάληψη τελούν τα εξής Τµήµατα του Πανεπιστηµίου: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Τ/Υ, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (για µια εβδοµάδα), το Τµήµα Χηµείας (για δυο ηµέρες, 2324/10) και το Τµήµα Πολιτικών µηχανικών (Πέµπτη απόγευµα και Παρασκευή, 23-24/10).
2. Την Πέµπτη, 23/10/14 και ώρα 7.30 π.µ., έγινε κατάληψη του Κεντρικού Κτιρίου της
∆ιοίκησης (Πρυτανείας) από µικρή οµάδα δύο Συλλόγων Φοιτητών (Τµηµάτων Θεατρικών
Σπουδών και Φιλολογίας), οι οποίοι έδωσαν εντολή σε όλους τους εργαζοµένους να
αποχωρήσουν από το Κτίριο. Η κατάληψη είναι αντιδηµοκρατική και αντιακαδηµαϊκή
ενέργεια. Υπενθυµίζουµε ότι το Πανεπιστήµιο Πατρών έχει πάνω από 25.000 φοιτητές. Τις
επιπτώσεις της κατάληψης της κεντρικής ∆ιοίκησης υφίσταται όλη η Πανεπιστηµιακή
κοινότητα σε επίπεδο εκπαίδευσης, έρευνας και διοίκησης. Οι προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων
και Τµηµάτων Εκπαίδευσης και Έρευνας, Οικονοµικών Υπηρεσιών, ∆ιεθνών & ∆ηµοσίων
Σχέσεων, Επιτροπής Ερευνών, καθώς και η Επιτροπή ∆ιοίκησης του έργου «Ψηφιακό
Άλµα» επισηµαίνουν τη δυσλειτουργία που επιφέρουν οι καταλήψεις σε διεκπεραίωση
εκπαιδευτικών στόχων, ερευνητικών έργων και προγραµµάτων, όπου χάνονται
καταληκτικές ηµεροµηνίες και πιστώσεις, καθώς και καθυστερήσεις στην κίνηση
τιµολογίων και αποζηµίωσης προµηθευτών του Πανεπιστηµίου.
3. Η Πρύτανις έχει ενηµερώσει τα µέλη των Συλλόγων που έχουν καταλάβει την κεντρική
∆ιοίκηση ότι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και κάθε ζηµιά που
µπορεί να προκληθεί.
4. Ανακοινώνεται ότι, σε περίπτωση αδυναµίας πρόσβασης του κοινού στο χώρο του Α’
κτιρίου ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Πατρών, το αρµόδιο Τµήµα Πρωτοκόλλου,
∆ιεκπεραίωσης και Αρχείου θα λειτουργεί στο χώρο των Κοσµητειών των Σχολών, τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες (στον 3ο όροφο του Κτιρίου της Βιβλιοθήκης & Κέντρου
Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Πατρών, ανάµεσα στις οδούς Αριστοτέλους και
Φειδίου. Η είσοδος βρίσκεται στην πλευρά του κτιρίου της Βιβλιοθήκης που «βλέπει» τη
γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου), στο οποίο οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να καταθέτουν τα
έγγραφα και την πάσης φύσεως αλληλογραφία τους που απευθύνεται προς το
Πανεπιστήµιο Πατρών, τις υπηρεσίες και τα συλλογικά όργανα του Ιδρύµατος.
5. Στις περιπτώσεις αυτές, πληροφορίες επικοινωνίας µε τη ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος θα
διατίθενται στο κεντρικό Φυλάκιο, στην είσοδο της Πανεπιστηµιουπόλεως.
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Μ ΑΤ ΑΙ Ω Σ Η ΕΚ ∆Η ΛΩ ΣΗ Σ ΕΘ ΝΙ ΚΗ Σ ΕΠ Ε ΤΕΙΟ Υ
∆υστυχώς, λόγω της προαναφερόµενης κατάληψης του κτιρίου της Πρυτανείας από
φοιτητικούς συλλόγους, µαταιώθηκε ο εορτασµός του Πανεπιστηµίου για το έπος του 1940,
του έπους που άλλαξε τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσµιο χάρτη, ο οποίος ήταν
προγραµµατισµένος για σήµερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12.00 το µεσηµέρι.

ΠΡΟΣΠ ΑΘΕΙΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜ ΑΤΟΣ ΦΟΙ ΤΗΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓ ΑΣΗΣ
Σήµερα εστάλη επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Α. Λοβέρδο, η οποία κοινοποιήθηκε
στον ∆ήµαρχο Πατρέων, τον Περιφερειάρχη ∆.Ε. και το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου
Μάθησης (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ), µε στόχο την εξεύρεση λύσεων για τη στέγαση των φοιτητών της
Πάτρας αλλά και τη σίτιση – στέγαση των φοιτητών του Αγρινίου.

∆Ι ΑΘ Ε ΣΙΜΟ ΤΗ Τ Α Υ Π ΑΛ Λ Η Λ ΩΝ
Τη ∆ευτέρα, 20/10/2014 ο Υπουργός Παιδείας & Θρησκευµάτων κ. Αν. Λοβέρδος δέχτηκε σε
προγραµµατισµένο ραντεβού το ∆.Σ. του Συλλόγου ∆ιοικητικών Υπαλλήλων του
Πανεπιστηµίου και αντιπροσωπεία υπαλλήλων, σχετικά για το θέµα της διαθεσιµότητας του
προσωπικού. Σύµφωνα µε την ενηµέρωση, στην οποία προχώρησε το ∆.Σ. του Συλλόγου
προς την Πρύτανι του Ιδρύµατος, ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι έως και τις 7 Νοεµβρίου θα
ενηµερώσει το Πανεπιστήµιο για την προβλεπόµενη λύση του προβλήµατος.

Ν ΕΟ Σ ΙΣ ΤΟ ΧΩ ΡΟ Σ Π ΑΝ Ε Π Ι Σ ΤΗΜΙΟ Υ Π ΑΤΡ Ω Ν
Ο ιστοχώρος του Πανεπιστηµίου Πατρών άλλαξε. Στη γνωστή διεύθυνση
http://www.upatras.gr/ µας υποδέχεται η νέα ιστοσελίδα µε σύγχρονη αισθητική, φιλικό
περιβάλλον και πρωτίστως επικαιροποιηµένες (και συνεχώς ανανεούµενες) πληροφορίες για
το σύνολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών υπηρεσιών της πανεπιστηµιακής
κοινότητας.

Υ Π Η ΡΕ ΣΙΕ Σ ∆Ι Α∆ ΙΚ ΤΥ Ο Υ Σ ΤΗ ΦΟ Ι ΤΗ ΤΙ Κ Η Ε Σ ΤΙ Α
Ολοκληρώθηκε την προηγούµενη εβδοµάδα η διασύνδεση της Φοιτητικής Εστίας που διαθέτει
το Πανεπιστήµιο στα Συχαινά µε τη ∆ικτυακή υποδοµή της Πανεπιστηµιούπολης, µέσω του
Μητροπολιτικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών και του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Με τη διασύνδεση αυτή
εξασφαλίζονται και στο κτίριο αυτό, που βρίσκεται εκτός της Πανεπιστηµιούπολης, όλες οι
δικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται εντός του πανεπιστηµιακής κοινότητας στο Ρίο. Η
πρώτη σηµαντική υπηρεσία που τέθηκε άµεσα σε λειτουργία, είναι η δυνατότητα διασύνδεσης
των ενοίκων στο διαδίκτυο µε υψηλές ταχύτητες (100 Mbps). Αντιµετωπίστηκε έτσι ένα
σηµαντικό πρόβληµα των ενοίκων, αλλά, παράλληλα, αναβαθµίζεται η εικόνα του Ιδρύµατος,
καθώς στη ΦΕ Συχαινών φιλοξενούνται φοιτητές Erasmus άλλων χωρών και ερευνητές,
∆ιδάκτορες, ή Καθηγητές άλλων ΑΕΙ που συνεργάζονται µε το Πανεπιστήµιο Πατρών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΕΜΠΟΛΑ
Την Τετάρτη, 22/10/2014 πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση στο Πανεπιστήµιο για τον ιό έµπολα,
ανοικτή σε όλα τα µέλη της κοινότητας. Στην εκδήλωση έγινε ενηµέρωση από τον Καθηγητή
Παθολογίας –Λοιµωξιολόγο Χ. Γώγο για την επιδηµία του ιού και δόθηκαν οδηγίες υγιεινής για
την τρέχουσα περίοδο.
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Π ΑΝ Ε Π Ι Σ ΤΗΜΙ ΑΚ Ο ΓΥΜ Ν ΑΣ ΤΗ Ρ ΙΟ
Το Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο έχει αναλάβει και θα πραγµατοποιήσει σε γήπεδα του
Πανεπιστηµίου και της πόλης των Πατρών, τις τελικές φάσεις του Πανελλήνιου Φοιτητικού
Πρωταθλήµατος σε έξι αθλήµατα: Κολύµβηση, Ποδόσφαιρο 11Χ11, Πετοσφαίριση, Μπάσκετ,
Επιτραπέζια Αντισφαίριση και Σκάκι. Το πανελλήνιο φοιτητικό πρωτάθληµα θα διεξαχθεί από
3 έως 6 Νοεµβρίου 2014, υπό την αιγίδα του Πανεπιστηµίου Πατρών και θα συµµετάσχουν
εκατοντάδες αθλητές και αθλήτριες από όλα τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας.

. Πάτρα, 24 Οκτωβρίου 2014

Από την Πρυτανεία  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
& Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών
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