Απολογισμός
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Α. Οικονομική Υπηρεσία
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Οικονομικοί Πόροι: Δραματική μείωση
 Μείωση του ΤΠ κατά 50% σε σύγκριση
με το 2009 και 10% το 2014 σε σύγκριση
με το 2013. Προβλέπεται περαιτέρω
μείωση για το 2015, παρά το γεγονός ότι
στο Πανεπιστήμιο προστέθηκαν τρία
επιπλέον Τμήματα (του Αγρινίου).
 Μείωση του ΠΔΕ κατά 75%.

Εξοικονόμηση πόρων: Δράσεις και
Αποτελέσματα
 Σύμβαση «μεγάλου πελάτη» με τη ΔΕΗ. Μείωση
τιμολογίου 15% με σημαντική ελάφρυνση του ΤΠ
κατά περίπου 450.000€ ετησίως
 Σύμβαση με ΟΤΕ για νέες τεχνολογίες και μείωση
τιμολογίων κατά 10%.
 Μειώσεις κατά περίπου 20% στους νέους
διαγωνισμούς για την καθαριότητα των κτιρίων,
των εξωτερικών χώρων της
πανεπιστημιούπολης και του πρασίνου. Μείωση
των σχετικών δαπανών κατά 185.000,00 ευρώ.

 Μεταφορά της χρηματοδότησης για την σίτιση
από το ΕΙΝ στο Πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα
να εξοικονομείται ετησίως περίπου
1.000.000,00 ευρώ, μέρος του οποίου
χρησιμοποιείται, μετά από σχετική έγκριση του
ΥΠΑΙΘ, για τις λειτουργικές ανάγκες του
ιδρύματος.
 Η κατ' εξαίρεση έγκριση μεταφοράς υπολοίπου
από τη χρήση του 2013 στη χρήση του 2014
ποσού 1.236.000,00 ευρώ (μόνο για το ίδρυμα
μας).

 Η Οικονομική Υπηρεσία, μέσα σε 1 1/2 μήνα,
κατάφερε με μεγάλη προσπάθεια
να «δεσμεύσει» το 80 % του προϋπολογισμού
του 2013 ( ΤΠ και ΠΔΕ) με αποτέλεσμα να
απορροφηθούν 11.000.000,00 ευρώ, στο τέλος
του 2013, καθώς επίσης και να προχωρήσει
όλες τις διαδικασίες σχετικά με προκηρύξεις
διαγωνισμών, με τις διαθεσιμότητες, τις
προσλήψεις και συνταξιοδοτήσεις μελών ΔΕΠ
και λοιπού προσωπικού αλλά και τις μετατάξεις
Διοικητικού προσωπικού σε θέσεις ΕΙΔΙΠ.

 Η επικείμενη συμφωνία με την Τράπεζα
Πειραιώς αναμένεται α) να δημιουργήσει
διπλάσια έσοδα από τόκους καθώς και χορηγίες
για το ίδρυμα και β) να εξασφαλίσει σημαντικές
«προσφορές» για εργαζόμενους και φοιτητές
αναφορικά με καταθέσεις, δάνεια και κάρτες.

 Ομαλή ενσωμάτωση του πρώην Πανεπιστημίου
Δυτικής Ελλάδος, παρά την ύπαρξη
οικονομικών -και όχι μόνο- εκκρεμοτήτων από
το 2011.
 Δεν υπήρχε εγκεκριμένος προϋπολογισμός στις
5/6/2013, χρονική στιγμή της ενσωμάτωσης, με
αποτέλεσμα να παραμένουν ανεξόφλητες όλες
οι υποχρεώσεις από το τρίτο τετράμηνο του
2012 και μετά.

Απογραφή παγίων/ Χρήση Διπλογραφικού
Συστήματος
 Απογραφή όλου του πάγιου εξοπλισμού του Ιδρύματος
(πάνω από 90.000 πάγια) και χαρτογράφηση όλων των
εσωτερικών χώρων με ακριβή καταγραφή των
τετραγωνικών αλλά και της σημερινής χρήσης τους.

 Πλήρης λειτουργία του Διπλογραφικού Λογιστικού
Συστήματος, παράλληλα με τη λειτουργία του Δημοσίου
Λογιστικού, καθώς και σύνταξη του πρώτου Ισολογισμού
για τη χρήση του 2013.

Αναλυτικότερα: Δημιουργία Μητρώου Παγίων
 Περιλαμβάνει όλα τα μη αναλώσιμα πάγια αποκτηθέντα
μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού και προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων
 Στόχος: Καταγραφή και αποτίμηση αξιών των παγίων,
αποκτηθέντων μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού και
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 Εκτύπωση και επικόλληση ετικέτας (barcode) σε κάθε
απογεγραμμένο πάγιο.

Ηλεκτρονική Σχεδίαση και Κωδικοποίηση
των χώρων
 Αποτύπωση και ηλεκτρονική σχεδίαση όλων
των χώρων στο σύνολο των κτιρίων της
Πανεπιστημιούπολης.
 Εκτύπωση και επικόλληση Πινακίδας με τον
Κωδικό σε κάθε χώρο που αποτυπώνεται.

Χρόνος & Τρόπος Ολοκλήρωσης Έργου
 Το έργο προγραμματίστηκε από την Επιτροπή Παγίων

 Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 και ολοκληρώθηκε αρχές
Μαΐου του 2014 με τις ομάδες της τεχνικής υπηρεσίας να
προηγούνται και της απογραφής να έπονται.
 Το έργο υποστηρίχθηκε από ομάδες μεταπτυχιακών
φοιτητών του Πανεπιστημίου, που στελεχώθηκαν κυρίως
από υποψήφιους διδάκτορες,των Τμημάτων Οικονομικών
Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Τα μέλη της Επιτροπής Παγίων ήταν τα ακόλουθα:
- Δημήτριος Τζελέπης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών
- Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Μέλος ΕΕΔΙΠ του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Παναγιώτης Παπαμιχαήλ, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δικτύων
και Μηχανοργάνωσης
- Εμμανουήλ Αποστολάκης, Αναπλ.Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
Για θέματα νομικής φύσης η Επιτροπή υποστηρίχτηκε από τον κ.
Διονύσιο Κατριμπούζα, Δικηγόρο.
Υπεύθυνος πεδίου για την υλοποίηση του έργου της απογραφής ήταν
ο κ. Η. Ζήκος, συμβασιούχος ορκωτός λογιστής της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ηλεκτρονική τεκμηρίωση – Απογραφή &
Κωδικοποίηση Υποδομών
Πανεπιστημιούπολης
 Η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε
από τη Δ/νση Δικτύων & Μηχανοργάνωσης, με στόχο
να αποτελέσει βασικό εργαλείο του Τεχνικού Τομέα,
με δυνατότητες χρήσης και αξιοποίησης των Τεχνικών
Δεδομένων από όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα
στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.
 Η πρώτη σημαντική και συστηματική αξιοποίηση της
εφαρμογής έγινε κατά τη διαδικασία της Απογραφής
Παγίων του Πανεπιστημίου Πατρών

Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων – Εφαρμογή ηλεκτρονικής
διαχείρισης σχεδίων & τεκμηρίωσης Τεχνικών Έργων (2)








Περιλαμβάνει την πρώτη φάση της ηλεκτρονικής αποθήκευσης ψηφιοποιημένων
σχεδίων (μελετών και εργολαβιών) κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων της
Πανεπιστημιούπολης.
Δημιουργήθηκε ιεραρχημένη δομή κωδικοποίησης των υποδομών με βάση των
«χωρικό προσδιορισμό». Σημείο αναφοράς το επικαιροποιημένο Τοπογραφικό
της Πανεπιστημιούπολης, με ιεραρχημένη και πλήρη κωδικοποίηση των
κτιριακών υποδομών και περιοχών.
Καταχωρείται πλήρες αρχείο σχεδίων σε ψηφιακή μορφή (Autocad), με
αποτύπωση και Ιεραρχημένη Κωδικοποίηση όλων των χώρων, στο σύνολο
των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης
Εξασφαλίζεται η πιστοποιημένη πρόσβαση μέσω διαδικτύου (εφαρμογή web),
σε όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.
Έχει τη δυνατότητα και προβλέπεται ή «διασύνδεσή» της με το ενιαίο σύνολο
των ηλεκτρονικών εφαρμογών που περιλαμβάνονται στο έργο του Ψηφιακού
Άλματος

Αποτυπωμένοι & Κωδικοποιημένοι χώροι




Αποτυπώθηκαν και κωδικοποιήθηκαν οι χώροι σε 150 κτίρια και
περιοχές της Πανεπιστημιούπολης καθώς και σε -5- Κτίρια που
στεγάζουν τα Τμήματα στο Αγρίνιο.
Ο αριθμός των χώρων που αποτυπώθηκαν και κωδικοποιήθηκαν
ανέρχεται περίπου σε 6.000.
Μορφή Κωδικοποίησης:

Για την κωδικοποίηση χρησιμοποιήθηκαν αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. Η
γενική μορφή είναι:

- Κ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧ
-

Κ=Κτίριο
.ΧΧ. = Αριθμός Κτιρίου [01,02,03,......]
.- - .ΧΧ.= Αριθμός Ορόφου [-1, 00, 01,02,03]
.- - . - -. ΧΧΧ = Αριθμός χώρου [01, 02, ........]

Παράδειγμα:
Κ.01.02.57 [Κτίριο 01 (κτίριο Διοίκησης), 2ος όροφος, χώρος 57].

Τοπογραφικό Πανεπιστημιούπολης

Φάσεις Ολοκλήρωσης Έργου
 Επιτόπια χαρτογράφηση όλων των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου από την Τεχνική
Υπηρεσία & απόδοση μοναδικού κωδικού για κάθε χώρο
ξεχωριστά
 Πιλοτική εφαρμογή απογραφής παγίων σε δυο Τμήματα
 Καταγραφή όλου του πάγιου εξοπλισμού σε κάθε
κωδικοποιημένο χώρο & επικόλληση ετικέτας
 Αποτίμηση αξιών όλων των απογεγραμμένων παγίων
 Ενημέρωση βάσεως δεδομένων. Διασταύρωση και
αφαίρεση παγίων στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω
ΕΛΚΕ ή Εταιρίας Αξιοποίησης

Αποτελέσματα απογραφής
 Συνολική απογραφή
90.000 περίπου
παγίων, εκ των
οποίων:
- 52.173 έπιπλα
- 18.706 Η/Υ &
συγκροτήματα αυτών
- τα υπόλοιπα αφορούν

κυρίως εργαστηριακά
μηχανήματα & επιστημονικό
εξοπλισμό

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΙΩΝ

ΕΠΙΠΛΑ (57%)
ΣΚΕΥΗ (4%)
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
(1%)
Η/Υ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
(21%)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ (10%)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (3%)
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
(4%)
ΔΙΑΦΟΡΑ (ΒΙΒΛΙΑ*,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)

Βιβλία*: Απογράφονται συνολικά
όχι ανά τεμάχιο

Αποτίμηση Έργου Απογραφής
 Ολοκλήρωση ενός τεράστιου έργου σε ελάχιστο χρονικό
διάστημα (μόνο ενός έτους)
 Μικρό κόστος ολοκλήρωσης
 Στελέχωση από φοιτητές στα πλαίσια της διατριβής τους
ή της πρακτικής τους
 Δημιουργία ενιαίας βάσης κωδικοποίησης όλων των χώρων της
Πανεπιστημιούπολης. Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης
δεδομένων – σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής
τεκμηρίωσης και διαχείρισης υποδομών Πανεπιστημιούπολης
 Δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων όλων των μη
αναλωσίμων παγίων του Πανεπιστημίου Πατρών
Επιτυχής κατάρτιση του 1ου Ισολογισμού
του Πανεπιστημίου Πατρών

Ισολογισμός Πανεπιστημίου
Πατρών του έτους 2013
Για να δείτε τον ισολογισμό open
hyperlink ISOLOGISMOS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2013.xls

Β. Τεχνική Υπηρεσία

Κύρια επιτεύγματα:

Α. Νέο κτίριο Τμήματος Φαρμακευτικής:
 Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή νέου Κτιρίου
Φαρμακευτικής
 Ολοκλήρωση του Συγχρηματοδοτούμενου έργου ΕΣΠΑ
(1.300.000 €) για τον εργαστηριακό και λοιπό εξοπλισμό
του νέου Κτιρίου Φαρμακευτικής
 Εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού Δικτύων Φωνής/Δεδομένων στο
νέο κτίριο Τμ. Φαρμακευτικής και διασύνδεση με τα κεντρικό δίκτυο του
Πανεπιστημίου.

Β. Εξοικονόμηση ενέργειας
 Εγκατάσταση μετρητών ενέργειας ανά κτιριακή εγκατάσταση, στο
σύνολο της Πανεπιστημιούπολης
 Εγκατάσταση αυτοματισμών λειτουργίας κλιματισμού/φωτισμού σε
πολλά αμφιθέατρα της Πανεπιστημιούπολης
 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε
κτίρια – εκσυγχρονισμός των υφισταμένων

Γ. Νέες εγκαταστάσεις/ Ανακαινίσεις-τεχνικές εργασίες (1)










Εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού Δικτύων Φωνής/Δεδομένων στο
Συγκρότημα Κλινικών Λειτουργιών
Μεταφορά (ολοκληρώνεται) του Τμ. Ιατρικής στο Συγκρότημα Κλινικών
Λειτουργιών
Εκτεταμένη συντήρηση- αποκατάσταση του κεντρικού δικτύου
πυρόσβεσης της Πανεπιστημιούπολης
Εκτεταμένες ανακαινίσεις/ παρεμβάσεις-συντηρήσεις στην
πλειοψηφία των κτιρίων της Παν/πολης ενόψει της Αξιολόγησης
(κτίρια Τμ. Ιατρικής, Ηλ/γων Μηχ/κών, Μηχανολόγων Μηχ/κών,
Φιλοσοφίας, Θεατρικών Σπ., Νηπιαγωγών, Βιολογίας, Π.Τ.Δ.Ε.,
Πολιτικών Μηχ/κών).
Πλήρης ανακαίνιση των χώρων της πρώην αεροπορίας, (Τμ. Διοίκησης
Επιχειρήσεων - Οικονομικών)
Κατασκευή μονοπατιών διασύνδεσης εντός της Πανεπιστημιούπολης

Δ. Νέες εγκαταστάσεις/ Ανακαινίσεις-τεχνικές εργασίες (2)






Εκτεταμένες Εργασίες επεμβάσεων σε 6 υφιστάμενα κτίρια που
ελευθερώθηκαν από την μεταφορά του Τμ. Φαρμακευτικής. Παραδίδονται
πλήρως ανακαινισμένα στα Τμήματα Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Επιστήμης
Υλικών, Νηπιαγωγών και Θεατρικών Σπουδών (30 νέα γραφεία μελών
ΔΕΠ, 6 χώροι εργαστηρίων, 3 αίθουσες διδασκαλίας, 3 μεγάλα
αμφιθέατρα, πλήθος κοινόχρηστων χώρων κλπ.)
Κατασκευή νέου σύγχρονου χώρου για το Ραδιοφωνικό Σταθμό του
Ιδρύματος – Ολοκλήρωση εγκατάστασης στο νέο χώρο
Εργασίες επεμβάσεων σε εξωτερικούς χώρους της Πανεπιστημιούπολης
Ολοκλήρωση τοποθέτησης θυρών ασφαλείας σε διάφορα κτίρια της
Πανεπιστημιούπολης (κόστους 240.000,00 €)

Ε. Εργαστήρια
 Κατασκευή ειδικού εργαστηρίου για τα νέα ηλεκτρονικά
μικροσκόπια στο Τμ. Βιολογίας.
 Κατασκευή ειδικού εργαστηρίου για την τοποθέτηση εργαστηρίου
Laser στο τμ. Φυσικής (κτ. Επέκτασης).
 Κατασκευή ειδικού εργαστηρίου για τη λειτουργία του
συστήματος φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού
συντονισμού (NMR), στο νέο κτίριο τμ. Φαρμακευτικής

ΣΤ. Έργα Δικτύων & Μηχανοργάνωσης:





Ψηφιακό Άλμα: Πλήρης υποστήριξη και προώθηση των διαδικασιών
εγκατάστασης λογισμικού, παραμετροποιήσεων, εκπαίδευσης χρηστών,
κ.λπ., για την ολοκλήρωση του έργου
Εκσυγχρονισμός - αναβάθμιση του Δικτύου Φωνής: Μετάβαση σε
Τεχνολογία VoIP για τη σύνδεση με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο
(ΟΤΕ). Στόχος: Άμεση μείωση των τηλεπικοινωνιακών τελών περίπου
κατά 30%, άμεση βελτίωση και εκσυγχρονισμός των τηλεπικοινωνιακών
υποδομών και περαιτέρω σημαντική μείωση τηλεπικοινωνιακών
δαπανών
Συστήματα αδιάλειπτης παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας (UPS):
Βελτίωση λειτουργίας τους, Σύνταξη προγράμματος αναβαθμίσεων και
επεκτάσεων στα πλαίσια του ΠΔΕ - 2014.

Ζ. Λοιπά (1)
 Προσωρινή Παραλαβή του συγκροτήματος Κτιρίων Τμ. Η/Υ
 Ολοκλήρωση Μελετών του Συγχρ/νου έργου ΕΣΠΑ (προϋπ.:
650.000,00€) για την κατασκευή δικτύων κοινής ωφελείας,
ηλεκτροδότησης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου
του συγκροτήματος Κτιρίων Τμ. Η/Υ - (φάση Δημοπρατήσεων)
 Συστήματα ασφαλείας: Σύστημα ελέγχου πρόσβασης στα
κτίρια - Συστήματα Πυρανίχνευσης. Βελτίωση της οργάνωσης
λειτουργίας τους, σύνταξη προγράμματος βελτίωσης και
αναβάθμισής τους στα πλαίσια του ΠΔΕ 2014.
 Ολοκλήρωσης της χρηματοδότησης της μελέτης του κτιρίου
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
 Μελέτη – δημοπράτηση: περιβάλλοντα χώρου (έργο) & και
ανελκυστήρων και υποσταθμού (προμηθειών) που αφορούν το
συγκρότημα των κτιρίων του Τμήματος Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Ζ. Λοιπά (2)
 Συνέχιση της τακτικής μελετών – δημοπρατήσεων τυπικών
υπηρεσιών συντηρήσεων, που αντιμετωπίζουν τακτικές
συντηρήσεις και έκτακτες ανάγκες
 Συνέχιση της τακτικής μελετών – δημοπρατήσεων τυπικών
εργολαβιών, που αντιμετωπίζουν ανάγκες αναδιαρρυθμίσεων,
ανακαινίσεων κλπ.
 Προμήθεια υλικών συντηρήσεων με διαγωνισμό
 Ικανοποίηση -στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτωνγενικών αιτημάτων της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (επίστρωση
και ο φωτισμός του περιβάλλοντα χώρου του Ιερού Ναού, έναρξη
της κατασκευής μονοπατιών, συντήρηση του πρασίνου της
Πανεπιστημιούπολης κλπ.)
 Ικανοποίηση -στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτωνδεκάδων αιτημάτων της Ακαδ. Κοινότητας με κόστος από 300 €
έως 30.000 € έκαστο

Γ. Δομές απασχόλησης &
σταδιοδρομίας

Καλές Πρακτικές
υπηρεσιών απασχόλησης &
σταδιοδρομίας
του Πανεπιστημίου Πατρών

Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)
Πανεπιστημίου Πατρών

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί μια «ομπρέλα»
η οποία θέτει ένα ενιαίο πλαίσιο συνεργασίας των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης Π.Π,
του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Π.Π και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Π

Στόχοι της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Π.Π.
 O συντονισμός & η ανάδειξη των αποτελεσμάτων των εποπτευόμενων δομών
 H δικτύωση του Ιδρύματος με φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις, με τη

σύναψη
πρωτοκόλλων συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφορίας, τεχνογνωσίας και καλών
πρακτικών.

 H ενημέρωση και πληροφόρηση μέσα από την ανάπτυξη website και τη διοργάνωση
εκδηλώσεων

 H ανάπτυξη ενός Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για την πλήρη αξιοποίηση της
διαθέσιμης πληροφορίας και την αποτελεσματική ροή της

 H εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 H ανάπτυξη και εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας, που θα διέπει τις δομές

Ενδεικτικές δράσεις της Δομής Απασχόλησης &
Σταδιοδρομίας Π.Π.
 Εκδηλώσεις
Διοργάνωση 5 εκδηλώσεων Ειδικής Θεματολογίας και Ενημέρωσης Φοιτητών
Συμμετοχή στη διοργάνωση σε 14 εκδηλώσεις άλλων φορέων ή άλλων δόμων
απασχόλησης

 Δικτύωση
Δημιουργία ενιαίου πληροφοριακού συστήματος των δομών (career.upatras.gr)
Δυναμική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας

 Ενημερωτικό υλικό/ Δημοσιεύσεις
Έκδοση 31 τευχών της περιοδικής έκδοσης «i-δαστα», με νέα επαγγελματικού και
ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Τα newsletter διανέμονται ως έντυπα, αλλά και
αποστέλλονται ηλεκτρονικά

 Τυποποίηση εργασιών & Πιστοποίηση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών
 Συστηματικές εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις
Αξιολόγηση δομών, αποτελεσμάτων κτλ. βάσει ετησίων σχεδίων δράσης των δομών

Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Π.Π.
Το έργο αποσκοπεί:
 Στην οικονομική ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης των
φοιτητών
 Στη σύνδεση της εκπαίδευσης με το επαγγελματικό αντικείμενο
εργασίας των τελειοφοίτων
 Στη βοήθεια για ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας με μια
πολυεπίπεδη στήριξη επιχειρήσεων Πανεπιστημίου και εργασίας

Ενδεικτικά αποτελέσματα του γραφείου Πρακτικής Άσκησης
Φοιτητών Π.Π.
 Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε 17 Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών
 Υλοποίηση 2571 πρακτικών ασκήσεων (έως 30.06.2014)

 Συμμετοχή άνω του 65% γυναικών (1677 ασκούμενες φοιτήτριες, έως 30.06.2014)
 Υλοποίηση πρακτικής άσκησης σε πάνω από 900 συνεργαζόμενους φορείς,
επιχειρήσεις, Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα

Στόχοι του Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών
 Εκπαιδευτική Πληροφόρηση- Υποστήριξη:
Ενημέρωση για Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές
Πληροφόρηση για Ευρωπαϊκά Προγράμματα και υποτροφίες
Ενημέρωση για επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες,
Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων σχετικά με τις δυνατότητες ακαδημαϊκής εξέλιξης

 Επαγγελματική Πληροφόρηση- Υποστήριξη
Ενημέρωση για θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
Ενημέρωση για τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης
Εγγραφή στα μητρώα φοιτητών και αποφοίτων που αναζητούν εργασία
Δημιουργία Μητρώου συνεργαζόμενων εργοδοτικών φορέων
Διοργάνωση Ημερών Καριέρας/ δημιουργία Job Club
Διεξαγωγή μελέτης επαγγελματικής απορρόφησης των αποφοίτων

 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
- σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
- βασίζονται στις αρχές της συμβουλευτικής και της εκπαίδευσης των ενηλίκων
- στοχεύουν στην υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων, στη δημιουργία και πραγματοποίηση
ακαδημαϊκών και επαγγελματικών σχεδίων, καθώς και στην αντιμετώπιση κάθε δυσκολίας, που
αντιτίθεται στην περαίωση αυτών.

 Υποστήριξη μέσω διαδικτύου
- στην ανανεωμένη ιστοσελίδα www.cais.upatras.gr / https://career.upatras.gr/

Ενδεικτικά αποτελέσματα του Γραφείου Διασύνδεσης
Πανεπιστημίου Πατρών
 Ωφελούμενοι μοναδικοί από ατομική και ομαδική συμβουλευτική κ’ πληροφόρηση 14.975

 Εκδηλώσεις- ημερίδες: 22
 Σεμινάρια –εργαστήρια συμβουλευτικής: 46
 1 Ομάδα συμβουλευτικής: διαχείριση αναβλητικότητας
 Συμμετοχή σε πληθώρα εκδηλώσεων άλλων φορέων
 Σχολεία: επίσκεψη 1301 μαθητών
 Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για θέσεις εργασίας: 364
 Αναρτήσεις θέσεων εργασίας: 3064 (κάθε ανάρτηση αντιστοιχεί σε πολλαπλές θέσεις εργασίας)
 Δικτύωση με όλες τις επιχειρήσεις της Δ. Ελλάδας
 Δικτύωση με το σύνολο των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με τα εκπαιδευτικά κέντρα των Πρεσβειών
στην Ελλάδα, απευθείας με περισσότερα από 120 Πανεπιστήμια παγκοσμίως

 Ολοκλήρωση 2 μελετών και διεξαγωγή 3ης
 Επισκεψιμότητα ιστοτόπου: 326.011 μοναδικοί χρήστες
 SPSS: 1300 χρήστες

Στόχοι της Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Πανεπιστημίου Πατρών
 H ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στον φοιτητικό πληθυσμό
 H ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως προοπτικές απασχόλησης
 H παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη
επιχειρηματικών σχεδίων
 H ενίσχυση της συνεργασίας της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων
 Για την επίτευξή τους η ΜοΚΕ Π.Π. οργανώνει:
- Σεμινάρια Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
- Εργαστήρια Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας
- Επισκέψεις σε επιχειρήσεις
- Εκδηλώσεις Επιχειρηματικότητας
- Mentoring Days
- Συμβουλευτική Καθοδήγηση
- Μαθήματα Επιχειρηματικότητας

Ενδεικτικά αποτελέσματα της Μονάδα Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Πατρών
 Υλοποίηση 2 κύκλων σεμιναρίων Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
 Υλοποίηση 1 κύκλου εργαστηρίων Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

 Πραγματοποίηση 4 εκδηλώσεων γενικής θεματολογίας
 Πραγματοποίηση 1 ανοικτού σεμιναρίου
 Πραγματοποίηση 3 εκπαιδευτικών επισκέψεων σε επιχειρήσεις
 Δημιουργία μητρώου μεντόρων
 Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας σε φοιτητές/ αποφοίτους
 Καταγραφή 1.200 καταγεγραμμένων επωφελούμενων (επίτευξη του στόχου)

Σημαντικότερα Επιτεύγματα των 3 ετών λειτουργίας όλων των
δομών απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου
Πατρών (1/2)
 Εγκαθίδρυση και λειτουργία μιας ολοκληρωμένης δομής που προσφέρει ευρείες
υπηρεσίες για την προώθηση της απασχόλησης και της σταδιοδρομίας των
φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος
 Λήψη πιστοποίησης ISO 9001:2008 για την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών όλων των δομών απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ιδρύματος
 Περισσότεροι από 17.000 καταγεγραμμένοι επωφελούμενοι (φοιτητές και
απόφοιτοι)
 Περισσότεροι από 1.900 καταγεγραμμένοι συνεργαζόμενοι φορείς (Ακαδημαϊκά
Ιδρύματα, ινστιτούτα, επιχειρήσεις, οργανισμοί, φοιτητικοί σύλλογοι κτλ.)

Σημαντικότερα Επιτεύγματα των 3 ετών λειτουργίας όλων των
δομών απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου
Πατρών (2/2)
 Διεξαγωγή πρακτικής άσκησης φοιτητών σε 17 Τμήματα του
Πανεπιστημίου Πατρών
 Εγκαθίδρυση ενός διευρυμένου δικτύου μεντόρων σε ζητήματα
απασχόλησης και σταδιοδρομίας (ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες,
επαγγελματίες κτλ)
 Δημιουργία και λειτουργία ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος των
δομών απασχόλησης - https://career.upatras.gr/
 Δράσεις για Άτομα με Αναπηρίες και άτομα που ανήκουν σε Ευάλωτες
Κοινωνικές Ομάδες

Άτομα με Αναπηρία & Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες
 Όλα τα γραφεία των δομών
απασχόλησης και σταδιοδρομίας του
Πανεπιστημίου Πατρών διαθέτουν
πλήρη πρόσβαση για ΑμεΑ.
 Yπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη
ιδιαίτερων αναγκών των φοιτητών μας,
με ειδικό οπτικοακουστικό υλικό.
Πλήρης υποστήριξη των Ευαίσθητων
Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ)

Ενέργειες που πραγματοποιηθήκαν:
- Δημιουργία 3 νέων ραμπών σε Κτίρια της Πανεπιστημιούπολης (Α΄ Κτιρίου, Τμ.
Χημείας κλπ) και επιδιόρθωση υφιστάμενων
- Εγκατάσταση 1 αναβατόριου για ΑμεΑ
- Βελτίωση σήμανσης και διαγράμμισης θέσεων parking για ΑμεΑ σε διάφορα
κτίρια της Πανεπιστημιούπολης (Βιολογίας, Μαθηματικού, Χημείας, Πρυτανείας.
Μουσείου Τεχνολογίας κλπ.)

Δ. Υγιεινή & Ασφάλεια

Στο πλαίσιο της πολιτικής Υγιεινής και Ασφάλειας που προγραμματίζει
το Πανεπιστήμιο Πατρών, θεσμοθετήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή
Υγιεινής και Ασφάλειας. Τα μέλη της Επιτροπής είναι τα ακόλουθα:
-Θωμάς Χόνδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
-Απόστολος Βανταράκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος
Ιατρικής,
-Χριστίνα Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος
Χημείας,
-Παύλος Κλεπετσάνης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος
Φαρμακευτικής
(και η κ Σοφία Παντελιού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών που
εν τω μεταξύ συνταξιοδοτήθηκε).







Ολοκλήρωση ενός Οδηγού (Πλαισίου) Υγιεινής και Ασφάλειας,
αποτελούμενου από 15 τόμους, που εντάχθηκε στο Πλαίσιο Λειτουργίας
του Πανεπιστημίου.
Αναβάθμιση και ενεργοποίηση της ιστοσελίδας Υγιεινής και Ασφάλειας
του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου αναρτώνται συστηματικά θέματα
Υγιεινής και Ασφάλειας
Καταγραφή των ελλείψεων σε χώρους εργασίας του Ιδρύματος, μέσω
ερωτηματολογίων (άνω των 100), των οποίων έχει ξεκινήσει η
αξιολόγηση

 Θεσμοθέτηση & διοργάνωση σεμιναριακού υποχρεωτικού
μαθήματος, που απευθύνεται σε όλους τους πρωτοετείς
μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Το
σεμινάριο πραγματοποιήθηκε δύο φορές με τη συνεργασία του
Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων ΚΕΠΕΚ
 Ορισμός δύο (2) νέων τεχνικών ασφαλείας
 Οριστικοποίηση πρόσληψης ιατρού εργασίας
 Εκκίνηση υλοποίησης προγράμματος με κύριο στόχο την
προάσπιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους
εργασίας του Ιδρύματος & τη μελέτη του εργασιακού στρες στο
προσωπικό (συνεργασία με Περιφέρεια & Δήμο Πατρών)

 Σύνταξη ενημερωτικών φυλλαδίων που αφορούν σε ειδικές
ενότητες της Υγιεινής και Ασφάλειας του Ιδρύματος, που
πρόκειται να κυκλοφορήσουν σε ηλεκτρονική μορφή ή να
διανεμηθούν ως έντυπα στους εργασιακούς, ερευνητικούς και
εκπαιδευτικούς χώρους.
Αναλυτικά τα φυλλάδια είναι τα ακόλουθα:
- Η σήμανση στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου
- Τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Η εργονομία
- Οι βιολογικοί παράγοντες
- Οι χημικοί παράγοντες
- Οι Μηχανές
- Ηλεκτρικοί παράγοντες

 Δημιουργία και ένταξη στο οργανόγραμμα του Ιδρύματος,
γραφείου για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους του
Πανεπιστημίου.
 Πραγματοποίηση ημερίδας με θέμα «Η Υγιεινή και Ασφάλεια
στο Πανεπιστήμιο Πατρών», όπου τονίστηκε η αναγκαιότητα
της τήρησης κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας στο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου, παρουσιάστηκαν τα
αποτελέσματα της έρευνας για το επίπεδο κα τις συνθήκες
υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς και ερευνητικούς
χώρους του Ιδρύματος, όπως αυτά θα προκύψουν από την
επεξεργασία των δεδομένων από τη συμπλήρωση των ειδικά
διαμορφωμένων ερωτηματολογίων.

 Συγκέντρωση γραπτών εκτιμήσεων κινδύνου σε διάφορα
εργαστήρια, κυρίως της Ιατρικής και της Χημείας. Η
επεξεργασία των δεδομένων που θα προκύψουν από τη
γραπτή εκτίμηση κινδύνου αναμένεται να προσφέρει
ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες για τις υπάρχουσες συνθήκες
υγιεινής και ασφάλειας στους Πανεπιστημιακούς χώρους. Σε
αυτές τις πληροφορίες πρόκειται να βασιστούν
συγκεκριμένες προτάσεις μέτρων & κανόνων για τη βελτίωση
και αναβάθμιση του επιπέδου υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας, έρευνας και εκπαίδευσης στο Ίδρυμα.

Εκκρεμότητες
1. Ενίσχυση του προσωπικού της
Οικονομικής Υπηρεσίας, λόγω
αυξημένων απαιτήσεων στη διαχείριση
των δημόσιων οικονομικών
2. Σε λίγες μέρες θα δημοσιευθεί ο
διαγωνισμός για τη συντήρηση των
διαδρόμων των προκατασκευασμένων
κτιρίων.

Ευχαριστίες
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Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου, που για μια `
ακόμα φορά, υπέμεινε την απουσία μου άνευ
παραπόνων.

