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Καραμάνος Νίκος
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Η Παρούσα Πρυτανεία, εκτός των άλλων, χρειάστηκε να διαχειριστεί τις εξής προκλήσεις,

που θα αναλυθούν στη συνέχεια, κατά την γνώμη μας, με θετικό αποτέλεσμα.

• Συμβούλιο Ιδρύματος(9.2011-7.2016). Η συνεργασία υπήρξε εποικοδομητική, 

αποτελεσματική και ευχαριστούμε τα μέλη του Σ.Ι. για όσο διάστημα υπήρξε συμπόρευση.

• Οικονομική κρίση

• Διευθέτηση επιβολής προστίμου στο Πανεπιστήμιο, από Περιφέρεια Δ.Ε. για το έργο 
«Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού Π.Π 2010-2014» ύψους περίπου 550.000 -Ιούνιο 2014. 

• Καθημερινότητα- «Νοικοκύρεμα»

• Ασφάλεια

• Ο ΕΛΚΕ χάνει την αυτοδυναμία του και αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες δυσκολίες

• Νέο Οργανισμό και Εσωτερικό Κανονισμό

• Ενιαία τριτοβάθμια εκπαίδευση

• Πανδημία covid-19
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• Άδεια λειτουργίας Συνεδριακού Κέντρου

• Άδεια λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων

• Αναδιάρθρωση φύλαξης και ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο
• 24ωρες βάρδιες και επιπλέον ιδιωτική φύλαξη σε χρόνο αυξημένης 

παραβατικότητας
• Φύλαξη στην κεντρική Διοίκηση σε 12ωρη βάση, μαζί με δ. Υπάλληλο 8πμ-

3μμ
• Τοποθέτηση πινακίδων με τηλέφωνο άμεσης ανάγκης
• Επαρκής φωτισμός σε όλο το campus
• Μπάρες ασφαλείας στις εισόδους των κτιρίων
• Περίφραξη και οριοθέτηση του Πανεπιστημίου (χρηματοδότηση: Περιφέρεια 

Δ. Ελλάδας επί Περιφερειάρχη κ. Κατσιφάρα, με προσωπική παρέμβαση της 
Πρυτάνεως)

• Αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής αισθητικής και ασφάλειας του 
κτιρίου κεντρικής Διοίκησης

• Ενισχύθηκε η φύλαξη των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και 
βελτιστοποιήθηκαν οι διαδικασίες της φύλαξης και πυροπροστασίας 
προς όφελος του Ιδρύματος

• Άμεση πρόσληψη του Προσωπικού καθαριότητας εφαρμόζοντας το 
νόμο Κατρούγκαλου και διακοπή της συνεργασίας με εργολάβους

Στο πάγιο και επιτακτικό αίτημα της Πανεπιστημιακής κοινότητας για βελτίωση της καθημερινότητας
σε όλα τα επίπεδα, και κυρίως ασφάλεια, δρομολογήθηκαν άμεσα οι κάτωθι παρεμβάσεις:

• Ανακαίνιση στη δομή τους και στον εξοπλισμό 29 
αμφιθεάτρων (χρηματοδότηση: Περιφέρεια Δ. Ελλάδας επί 
Περιφερειάρχη κ. Κατσιφάρα, με προσωπική παρέμβαση της 
Πρυτάνεως)

• Κατασκευές δρόμων και κτιρίων προσβάσιμα σε 
ΑΜΕΑ (campus στο Ρίον). Δρομολόγηση κατασκευών 
και στις άλλες πόλεις με Τμήματα Πανεπιστημίου

• Καθιέρωση κεντρικής πύλης ελεγχόμενης εισόδου 
στο Πανεπιστήμιο (νυκτερινές ώρες, ΣΚ και αργίες)

• Αισθητική αναβάθμιση του campus της Πάτρας 
και παρεμβάσεις στα campus Μεσολογγίου, 
Κουκούλι 
(μετά την συνέργεια με τα πρώην ΤΕΙ Δ.Ε.)

• Λειτουργία όλων των κυλικείων και καταστημάτων. 
Νέα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (στο 
κεντρικό campus, Κουκούλι και Αίγιο)

• Σε συνεννόηση με το ΚΤΕΛ πολύ συχνά 
δρομολόγια ιδία τις ώρες αιχμής, για την 
μεταφορά των φοιτητών μας.

• Ολοκληρώνεται φωτισμός σε όλο το Campus (Led)



Ενημέρωση

Πρυτανεία  2014-2020

Θεσμική Λειτουργία

Κατά τη διάρκεια της θητείας μας λειτουργήσαμε με απόλυτα θεσμικό τρόπο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον εσωτερικό κανονισμό 
του Ιδρύματος.
Με σεβασμό στις αρχές μας και στους συναδέλφους, που μας εμπιστευτήκαν σε δυο εκλογικές αναμετρήσεις. Αστοχίες και λάθη έγιναν. 
Προσπαθήσαμε πάντα να επανεκτιμούμε τα θέματα. Ευχαριστούμε για την εποικοδομητική κριτική όλων, όσων στόχευαν στη καλύτερη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου. Θα εξακολουθούμε και τώρα να μην απαντάμε στις ελάχιστες δημόσιες κραυγές.
Πραγματοποιήθηκαν 131 τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις Συγκλήτων. Περίπου 12/έτος. Οι αποφάσεις της Συγκλήτου, σύμφωνα με τον 
εσωτερικό κανονισμό και την εκάστοτε Νομολογία δεσμεύουν τα Τμήματα. Δεν δεσμεύουν την Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. 
Πρυτανικό Συμβούλιο λειτούργησε με απόφαση Συγκλήτου για ορισμένα θέματα(Ν. 4009). Τις αρμοδιότητες του έχει η Πρύτανις
Ευχαριστούμε την Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου, για την άοκνη βοήθεια της, τις τεκμηριωμένες απαντήσεις, τις εμπεριστατωμένες 
γνωμοδοτήσεις της και την αποτελεσματική διεκδίκηση των νομικών – δικαστικών υποθέσεων του Ιδρύματος. Είναι γεγονός ότι χωρίς την 
πολύτιμη συμμετοχή της θα είχαμε καταφέρει πολύ λιγότερα.

Δελτία τύπου κάθε εβδομάδα (2014-2020, 338 σύνολο)
Ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και μέσω δικτυακών τόπων ενημέρωσης (Esos-kathimerini, the best)
Ενημέρωση Κοσμητόρων Σχολών και όλων των Προέδρων Τμημάτων κατά την διάρκεια εφαρμογής του Νόμου 4009 ( δεν συμμετείχαν όλοι οι 

Πρόεδροι στη Σύγκλητο) πριν από κάθε τακτική Σύγκλητο.
Επισκέψεις στις Γ. Συνελεύσεις των Τμημάτων σε τακτά διαστήματα
Λεπτομερής ενημέρωση των μελών της Συγκλήτου για όλα τα θέματα. Τα επικυρωμένα πρακτικά αποτελούν απόδειξη.



Ακαδημαϊκά
θέματα
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• Έκδοση και απονομή Παραρτήματος Διπλώματος (Diploma Supplement) στην ελληνική 
και αγγλική ως αναπόσπαστο μέρος του πτυχίου/διπλώματος στους αποφοίτους, 
σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού́ Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ)

• Έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών με αποτίμηση αντίστοιχου βαθμού 
ECTS (εκδόθηκε για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 2018), ενώ το Πανεπιστήμιο έχει 
πλέον κανονισμό αντιστοίχισης βαθμολογίας και απόδοσης φόρτου για τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες 
(πρωτοποριακό για τη χώρα μας)

• Ανάπτυξη οδικού χάρτη για την αναθεώρηση των πτυχών των Προπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών, διαδικασία που δεν προϋπήρχε στο Πανεπιστήμιο και είναι 
χρήσιμο εργαλείο για τη διασφάλιση της ποιότητας των τίτλων που απονέμει το Ίδρυμα, 
καθώς και την πιστοποίησή του. Η διαδικασία με απόφαση Συγκλήτου εφαρμόζεται και 
στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

• Μέσω των διαδικασιών του πιστοποιημένου εσωτερικού συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας υλοποιήθηκε πλήρως η δημιουργία έντεκα νέων Προπτυχιακών ΠΣ, οι 
διαδικτυακοί τόποι (websites), το όραμα και αποστολή, η πολιτική ποιότητας, 
καθώς και οι οδηγοί σπουδών με τα περιγράμματα μαθημάτων όλων των νέων 
Ακαδημαϊκών Μονάδων, που δημιουργήθηκαν από τη συνέργεια με τα ΤΕΙ Δ.Ε..
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Ακαδημαϊκά
θέματα

• Υλοποιήθηκε η επανίδρυση ή/και ίδρυση των ΠΜΣ (δύο φορές λόγω αλλαγών στο θεσμικό 
πλαίσιο τα ακ. έτη 2014-15 και 2017-18, καθώς και το 2019-2020 λόγω της λειτουργίας νέων 

Ακαδημαϊκών Μονάδων), των κανονισμών μεταπτυχιακών ΠΣ, διδακτορικών διατριβών, 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την απονομή των integrated masters, δημιουργήθηκε ο 
κανονισμός μεταδιδακτορικής έρευνας (επίσης πρωτοποριακός για τη χώρα μας). 
Συνολικά εκδόθηκαν περισσότερα από 150 ΦΕΚ σχετικά με τα παραπάνω θέματα

• Δημιουργία ηλεκτρονικού αιθουσιολογίου (κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και 

χρήσης των αιθουσών και αμφιθεάτρων διδασκαλίας), για τη βέλτιστη  διαχείριση των 
διαθέσιμων χώρων διδασκαλίας

• Ίδρυση και καθορισμός του Εσωτερικού́ Κανονισμού́ Λειτουργιάς Εργαστήριων με 
ίδιους πόρους. Με την άμεση διαμόρφωση του οδικού́ χάρτη της διαδικασίας επετεύχθη
μέχρι σήμερα η ίδρυση 18 εργαστηρίων, καθώς και του Εργαστήριου «Ελληνικής 
Γλώσσας και Πολιτισμού́» της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστήμων

• Υλοποιήθηκε η θεσμοθέτηση και λειτουργία του ΚΕΔΙΒΙΜ το οποίο παρουσιάζει 
αλματώδη ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων e-learning σε σύγχρονα θεματικά και 
επαγγελματικά πεδία προγράμματα επιμόρφωσης
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Ακαδημαϊκά
θέματα

• Αναβάθμιση του εκτυπωτικού κέντρου για την έκδοση, εκτύπωση και έλεγχο των 
χορηγουμένων τίτλων σπουδών εξ’ ολοκλήρου από ́ τις αρμόδιες υπηρεσίες (προσωπικό ́
και υποδομές) του Ιδρύματος με αποτέλεσμα την σημαντική εξοικονόμηση πόρων

• Προμήθεια και εγκατάσταση του λογισμικού Turnitin (πρώην ephoρus) για την αποφυγή 
λογοκλοπής και οργάνωση ενημερώσεων για από ́ όλους μεταπτυχιακούς φοιτητές με την
εποπτεία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

• Ενίσχυση των τμημάτων για τη δημιουργία συστημάτων τηλεδιάσκεψης και άλλων 
απαραίτητων μέσων από τις κρατήσεις των τελών φοίτησης των μεταπτυχιακών ΠΣ  

• Ολοκληρώθηκε ο δικτυακός τόπος των αποφοίτων και η προβολή του, αναβαθμίστηκε 
και γίνεται συνεχής ενημέρωση του website του ιδρύματος στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα
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Ακαδημαϊκά
θέματα

• Διαμόρφωση οδικών χαρτών ενεργειών (roadmaps) για την ενιαία διαχείριση και 
παρακολούθηση των παρακάτω διοικητικών και ακαδημαϊκών θεμάτων:
o Προϋποθέσεις επιλογής για την απασχόληση Πανεπιστημιακών Υποτρόφων. 
o Δημιουργίας και προκήρυξης-πρόσληψης Καθηγητών Επώνυμης Έδρας
o Διαδικασία σύναψης ειδικού́ πρωτοκόλλου συνεργασίας με ΑΕΙ της αλλοδαπής για την

εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με Συνεπίβλεψη (joint PhD), καθώς και 
Διιδρυματικών/Διακρατικών ΠΜΣ

o Διαδικασίες για θέματα που άπτονται της εγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών, 
Στατιστικά ́ στοιχειά, Υποτροφίες

o Διαδικασία ένταξης υποψήφιων διδακτόρων από ́ ΠΜΣ στα Τμήματα του Ιδρύματος
o Ανάπτυξη και εφαρμογή́ διαδικασίας για το νέο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (συμβάσεις 

επικουρικού έργου, διδασκόντων ΠΔ 407/80, και άλλων κατηγοριών προσωπικού́
o Αναδιαμόρφωση της διαδικασίας εκτύπωσης πανεπιστημιακών σημειώσεων για διανομή́

τους φοιτητές του Ιδρύματος με αποτέλεσμα την ταχύτερη διεκπεραίωση των 
αιτημάτων για περισσοτέρους από ́ 200 τίτλους που ξεπερνούν τα 34.000 αντίτυπα το 
έτος συνολικά ́

o Διαδικασίες για τη διαχείριση του Πληροφοριακού ́ Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ και 
προώθηση διαδικασιών βέλτιστης αξιοποίησης των εξωτερικών αξιολογητών (ημεδαπής
και αλλοδαπής)

o Νέος αλγόριθμος για τις Υποτροφίες Σκούρα και βράβευση για τους αριστεύσαντες
φοιτητές (αρχής γενομένης από τον εορτασμό των 50 χρονών από ́ την Ίδρυση του
Πανεπιστημίου)
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Ακαδημαϊκά
θέματα

• Συντονισμός διαδικασίας μεταφοράς θέσης φοιτητών

• Ενίσχυση και προβολή δράσης «Τα σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο»

• Συγκρότηση και συντονισμός επιτροπών του Ιδρύματος για επίλυση, προετοιμασία και 
εισήγηση θεμάτων προς τη Σύγκλητο για θέματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών 
σπουδών, συνεργασιών και κινητικότητας, σύνταξης του νέου εσωτερικού κανονισμού, 
φύλαξης των χώρων της Πανεπιστημιούπολης, των ακαδημαϊκών θεμάτων και ψηφιακού 
του πρωτοκόλλου σε στενή συνεργασία με την ομάδα του ψηφιακού άλματος κ.ά.

• Ενισχύθηκε η φύλαξη των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, και βελτιστοποιήθηκαν 
οι διαδικασίες της φύλαξης και πυροπροστασίας προς όφελος του Ιδρύματος

• Αναπτύχθηκε άμεσα και με θετικά αποτελέσματα προς όφελος των φοιτητών μας η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση για την αντιμετώπιση της μεγαλύτερης ακαδημαϊκής κρίσης που 
προέκυψε ποτέ στο πλαίσιο της πανδημίας covid-19
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Ακαδημαϊκά
θέματα

• Δημιουργία και εφαρμογή συστήματος διασφάλισης της ποιότητας. Πρωταρχικό στόχο 
του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση για τη 
συνεχή βελτίωση του. Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 
(ΕΣΔΠ), είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία των ακαδημαϊκών μονάδων 
και διοικητικών υπηρεσιών. Στο πεδίο εφαρμογής του συμπεριλαμβάνονται εκτός από 
την ακαδημαϊκή πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών, τη θέσπιση σαφών και
καθορισμένων ποιοτικών στόχων για τη συνεχή βελτίωση του παρεχόμενου έργου όσον 
αφορά στην εκπαίδευση, την παραγωγή έρευνας, την προώθηση και αναγνώριση της 
αριστείας και της καινοτομίας, την ισχυροποίηση της διεθνούς παρουσίας, τη βελτίωση 
της οικονομικής ευρωστίας, τη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και τη συντήρηση και 
ανάπτυξη των υποδομών. 

• Σύνταξη και στη συνέχεια επικαιροποίηση νέου Οδηγού́ Καλής Πρακτικής, διαρκής 
αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ και των δυνατοτήτων για 
τη διατήρηση ιστορικότητας και εξαγωγής
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Ακαδημαϊκά
θέματα

• Ολοκληρωθήκαν οι εξωτερικές αξιολογήσεις όλων των 24 Ακαδημαϊκών Τμημάτων και 
του Ιδρύματος, συντάχτηκε κανονισμός διαδικασιών έντυπης και ηλεκτρονικής 
αξιολόγησης, έχουν αναπτυχθεί οι διαδικασίες ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης με 
δημιουργία νέων και αποτελεσματικών εργαλείων πληροφοριακού συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας, εξασφαλίζοντας την ιστορικότητα και τα εχέγγυα πιστοποίησης, 
ώστε για προετοιμάσει έγκαιρα και με έγκυρο τρόπο τις διαδικασίες ενημέρωσης και 
σύνταξης εκθέσεων πιστοποίησης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και του Ιδρύματος

• Συγγραφή και έγκριση έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος και εξωτερική ́
αξιολόγηση του Πανεπιστήμιου Πατρών (Δεκέμβριος 2015)

• Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι διαδικασίες πιστοποίησης του Πανεπιστημίου 
Πατρών, το πρώτο Πανεπιστήμιου της χώρας, το οποίο πιστοποιήθηκε με άριστα σε 
όλες τις δράσεις του, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ένα ολοκληρωμένο και 
πιστοποιημένο εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας για τις εκπαιδευτικές, 
ερευνητικές και τις εν γένει ακαδημαϊκές του δραστηριότητες και την 
αποτελεσματικότητα του διοικητικού του έργου
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Ακαδημαϊκά
θέματα

• Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαδικασίες πιστοποίησης 18 Ακαδημαϊκών Τμημάτων 
μέχρι το Φεβρουάριο του 2020, με σημαντικές επιτυχίες και σημαντική τροφοδότηση για 
την ενίσχυση των ΠΠΣ

• Αποδοχή για την εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου 
Πατρών ως κεντρικό σύστημα αξιολόγησης στην πρόταση για τη μελλοντική ίδρυση και 
λειτουργία συμμαχιών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων Διεθνοποίηση – Συνεργασίες –
Κατατάξεις Πανεπιστημίων (rankings). Σε επίπεδο διεθνοποίησης και εξωστρέφειας, 
έγινε ανανέωση ενεργών και δημιουργία νέων διακρατικών συμφωνιών ανταλλαγής 
φοιτητών και προσωπικού, ώστε το Πανεπιστήμιο Πατρών να έχει το 2020 περίπου 700 
ενεργές Συμφωνίες (Βilateral Agreements), περίπου 100 MoUs και σημαντική 
σταδιακή ετήσια άνοδο κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό 
προς όφελος των φοιτητών και του προσωπικού. Επιπρόσθετα το Πανεπιστήμιο Πατρών 
ανέπτυξε τη Διεθνή κινητικότητα (non-EU) από το 2015 ανοίγοντας νέους ορίζοντες 
συνεργασίας διεθνώς. 
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Ακαδημαϊκά
θέματα

Στο πλαίσιο αυτό για την υλοποίηση τους έγιναν ενδεικτικά οι παρακάτω δράσεις:

• Συγκρότηση Επιτροπής Κινητικότητας (Erasmus+) και επικαιροποίηση της με τη 
συμμετοχή των νέων Σχολών του Πανεπιστημίου, η οποία επιλαμβάνεται θεμάτων 
διεθνοποίησης και κινητικότητας

• Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για τη συνολική ́ ηλεκτρονική ́ διαχείριση του
Erasmus+. Διαπερνά ́ εγκάρσια όλες τις δράσεις κινητικότητας. Στόχος: διαφάνεια / 
πρόσβαση όλων σε οργανωμένες πληροφορίες / άμεση ενημέρωση / επιτάχυνση
διαδικασιών / κάλυψη των συνεχώς αυξανομένων αναγκών των φοιτητών, καθώς και του
προσωπικού́

• Ανανέωση, εμπλουτισμός και ταξινόμηση διμερών συμφωνιών μάθησης (Bilateral
Agreements) με τα Ευρωπαϊκά ́ ΑΕΙ. Σήμερα τρέχουν περίπου 700 ενεργές διακρατικές 
συμφωνίες με συνεργασίες σε 29 χώρες στην Ευρώπη και 22 Πανεπιστήμια διεθνώς. 
Αύξηση 39 % από το 2014

• Διοργάνωση ανοικτών ημερίδων για την κινητικότητα Erasmus+ απευθυνόμενων όχι 
μόνο στους φοιτητές, αλλά ́ σε όλους τους εμπλεκόμενους (μέλη ΔΕΠ, εν γένει διδακτικό 
προσωπικό και διοικητικούς υπαλλήλους
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Ακαδημαϊκά
θέματα

Στο πλαίσιο αυτό για την υλοποίηση τους έγιναν ενδεικτικά οι παρακάτω δράσεις:

• Σημαντική αύξηση κινητικότητας όλων των επιπέδων όλων των επιπέδων σπουδών, 
ΔΕΠ παρά την αντίξοες οικονομικές συνθήκες στη διάρκεια της κρίσης

• Κατάθεση και έγκριση ανταγωνιστικής ιδρυματικής πρότασης για τη νέα διάσταση 
Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα». Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στη διεθνή 
(non-EU) κινητικότητα από το 2015 με σημαντικά οφέλη για τους διδάσκοντες και 
φοιτητές - συνεργασία με 35 ΑΕΙ από ́ 21 χώρες και αρχική χρηματοδότηση περίπου 300 
k€

• Αύξηση συνολικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο Erasmus+: Το σύνολο της επιχορήγησης 
που σχετίζεται με την απορρόφηση κονδυλίων και την επίτευξη στόχων κινητικότητας 
για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ήταν περίπου 665 k€, ενώ για το 2019-2020 
ξεπερνά τα 1,2 Μ€
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Ακαδημαϊκά
θέματα

Στο πλαίσιο αυτό για την υλοποίηση τους έγιναν ενδεικτικά οι παρακάτω δράσεις:

• Επισταμένη και εντατική ́ προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή ́ απορρόφηση των
χρηματοδοτήσεων του ΙΚΥ. Σημειώνεται ότι η έκθεση του εθνικού φορέα (ΙΚΥ) 
αναφέρεται στην άριστη και υποδειγματική λειτουργία των διαδικασιών διεθνών 
θεμάτων, της διαχείρισης του Προγράμματος ανταλλαγών (με 100% απορρόφηση 
κονδυλίων), την πρωτοτυπία λειτουργίας, καθώς και ότι αποτελούμε ως Ίδρυμα 
παράδειγμα καλής πρακτικής ιδιαίτερα δε με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Erasmus(+) των διεθνών σχέσεων με βάση την οποία όλα τα δεδομένα 
εισάγονται και διαχειρίζονται ηλεκτρονικά (policy without paper)

• Πανελλήνια πρωτιά ́ του Πανεπιστημίου Πατρών στις μετακινήσεις φοιτητών για
πρακτική ́ άσκηση. Από το ακαδημαϊκό ́ έτος 2014-2015 και στη συνέχεια, η συμμετοχή ́
ξεπέρασε κάθε προηγουμένη χρονιά ́

• Εισαγωγή ́ μαθήματος του Ελληνικού́ Πολιτισμού́ στους εισερχόμενους φοιτητές 
Erasmus+, παράλληλα με το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας. Αρχικά με την εθελοντική ́
διδασκαλία από ́ μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος και στη συνέχεια μέσω του εργαστηρίου της
Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού
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Ακαδημαϊκά
θέματα

Στο πλαίσιο αυτό για την υλοποίηση τους έγιναν ενδεικτικά οι παρακάτω δράσεις:

• Συνεχής επιδίωξη επίτευξης συμφωνιών με στρατηγικούς εταίρους, Πανεπιστήμια και
Ερευνητικά κέντρα των ΗΠΑ (όπως Rutgers, MD Anderson, John Hopkins, κ.a), της 
κεντρικής, νότιας και βόρειας Ευρώπης, μέσω των συνεχών επισκέψεων από και προς 
τις χώρες αυτές, τις συνεχείς επικοινωνίες, την υποδοχή των πρεσβευτών των χωρών, 
καθώς και των  στελεχών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής

• Οδικός χάρτης για τη δημιουργία, ανανέωση και επικαιροποίηση των Διεθνών 
Συμφωνιών / Μνημονίων Συνεργασίας

• Ανανέωση και μελέτη σκοπιμότητας της συμμέτοχης στα διεθνή ́ δίκτυα / οργανισμούς / 
ενώσεις (EUA, Sandater, Uniadrion, Magna Carta, κ.α ́.)

• Θέσεις Ακαδημαϊκής εμπειρίας
o Ακαδημαϊκό έτος 19-20    123
o Ακαδημαϊκό έτος 20-21    123
o Ακαδημαϊκό έτος 21-22    123
o 50 έξτρα για τα νέα Τμήματα
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Για την ανάδειξη του έργου του Πανεπιστημίου δημιουργήθηκαν διαδικασίες που αφορούν στα:

• Συγκρότηση επιτροπής για τις διεθνείς κατατάξεις – Συνεργασία Διεθνών σχέσεων με Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ερευνάς, 
ΜΟΔΙΠ και Δίκτυα

• Ενεργοποίηση σωμάτων αξιολογητών (ακαδημαϊκοί ́, απόφοιτοι και εργοδότες)

• Καταγραφή ́, ταξινόμηση και ομογενοποίηση — σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ όλων των στατιστικών δεδομένων που
απαιτούνται σε ετήσια βάση για τη συμμετοχή ́ του Ιδρύματος στις διεθνείς κατατάξεις (citations per faculty, academic and 
faculty reputation, faculty students, international faculty and international students)

• Συστηματική ́ συλλογή ́ και συμπλήρωση απαιτήσεων και στοιχειών για διεθνείς κατατάξεις Shanghai, Luvain, QS, Times, 
Leiden, Webofmetrics, U-Multirank

• Αναζη ́τηση και αλλαγές στον τρο ́πο παρουσίασης του “Panepistimio Patron” στις επιστημονικές βα ́σεις δεδομένων (πχ
Scopus) και επιστημονικών forum (researchGatenet, linkedin, κ.α ́.)

• Αναζη ́τηση σε ηλεκτρονικές βα ́σεις δεδομένων των στοιχείων που απαιτούνται για το qualification κατα ́ QS των
Τμημα ́των και Σχολών

Παρά τις δυσμενείς συγκυρίες και την υποχρηματοδο ́τηση της Έρευνας, η συστηματική ́ αντιμετώπιση του θέματος 
αναδεικνύει το έργο που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο μας, και διατηρεί́ και βελτιώνει τις θέσεις του στις διεθνείς βάσεις 
κατατάξεων. Οι θέσεις του Πανεπιστημίου Πατρών με τα σημερινά δεδομένα ανά σύστημα κατάταξης είναι οι ακόλουθες

Διεθνείς Κατατάξεις
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Διεθνείς Κατατάξεις

νεοιδρυθέν Τμήμα Διεθνών Κατατάξεων, αναδείχθηκε με συστηματική 
προσπάθεια το επιτελούμενο επιστημονικό (ερευνητικό και εκπαιδευτικό) έργο. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών σήμερα να συμμετέχει 
ενεργά στα μεγαλύτερα και έγκυρα διεθνή συστήματα κατάταξης 
Πανεπιστημίων (rankings) και επιτυγχάνει αξιόλογη σειρά και κατάταξη 
ανάμεσα στα καλύτερα ιδρύματα διεθνώς (στο 1.8-2% της ελίτ των Ιδρυμάτων 
ανώτατής εκπαίδευσης παγκοσμίως).

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέσα σε ένα παγκοσμίως ανταγωνιστικό 
περιβάλλον και δύσκολες συγκυρίες για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια την περίοδο 
της οικονομικής κρίσης. Επιπρόσθετα 14 θεματικά πεδία του Πανεπιστημίου 
μας κατατάσσονται μεταξύ των επικρατέστερων παγκοσμίως.

Μέσω του συντονισμού της συνεργασίας 
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τη 
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας και όλες 
τις Ακαδημαϊκές μονάδες και υπηρεσίες 
του Ιδρύματος, και στη συνέχεια με το
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 122/31-7-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

8 ΤΜΗΜΑΤΑ
INTEGRATED MASTER

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
(ΕΠΙΠΕΔΟ 7 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ)

ΑΡΘΡΟ 46 – Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017)

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΕΚ 3987/14.9.2018, τ. Β΄

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΕΚ 3987/14.9.2018, τ. Β΄

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΕΚ 3987/14.9.2018, τ. Β΄

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ 4376/2.10.2018, τ. Β΄

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΕΚ 3987/14.9.2018, τ. Β΄

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΕΚ 3987/14.9.2018, τ. Β΄

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΕΚ 3987/14.9.2018, τ. Β΄

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 4376/2.10.2018, τ. Β΄
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΟΜΕΣ : ΙΔΡΥΣΗ 19 ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 1 ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και 
Πολιτισμού (ΕΕΓΠ)
(ΦΕΚ 2273/21.10.2015 τ. Β’)

Εργαστήριο Μελέτης Μύθου και 
Θρησκείας στην Ελληνική & Ρωμαϊκή 

Αρχαιότητα (ΕΜΜΥΘΑ)
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(ΦΕΚ 990/28.5.2015 τ. Β’)

Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής 
και Εξατομικευμένης Θεραπείας 

(Ε.Φ.Ε.Θ.)
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

(ΦΕΚ 2300/18.6.2018 τ.Β΄)

Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών και Τηλεπισκόπισης

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
(ΦΕΚ 2969/19.7.2019 τ. Β’)

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Τ.Επ.Ε.Κ.Ε.
(ΦΕΚ 2534/24.11.2015 Β’)

Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
(ΕΝΕΔΙ)

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(ΦΕΚ 990/28.5.2015 τ. Β’)

Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης 
Λοιμογόνων Παραγόντων 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
(ΦΕΚ 955/21.3.2020 τ. Α’)

Μουσείο Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Πατρών 

Τ.Επ.Ε.Κ.Ε.
(ΦΕΚ 4440/8.10.2018 τ. Β’)

Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας: 
Αρχειακά Τεκμήρια & Τύπος

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(ΦΕΚ 2500/12.8.2016 τ. Β’)

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Οικονομίας και Δια Βίου Μάθησης

Τ.Επ.Ε.Κ.Ε.
(ΦΕΚ 5134/31.12.2019 τ. Β’)

Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΦΕΚ 685/4.3.2020 τ. Β’ )

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 162/6.2.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ



Πρυτανεία  2014-2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΟΜΕΣ:

Ίδρυση 19 Νέων Εργαστηρίων και 1 Μουσείου

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ

Εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας
ΤΜΗΜΑ Δ.Π.Π.Ν.Τ.

(ΦΕΚ 768/22.3.2016 τ. Α’)

Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνολογιών
ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Τ.Υ.
(ΦΕΚ 567/27.11.2015 τ. Β’)

Εργαστήριο Μεθοδολογίας Έρευνας, Καινοτομίας 
Φροντίδας – Εκπαίδευσης και Ψηφιακής Υγείας

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
(ΦΕΚ 685/4.3.2020 τ. Β’ )

Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων και 
Πληροφορικών Συστημάτων

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(ΦΕΚ 2500/12.8.2016 τ. Β’)

Εργαστήριο Ποιότητας Λογισμικού και 
Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή

ΤΜΗΜΑ Μ.Η.Υ.Π.
(ΦΕΚ 2300/18.6.2018 τ.Β΄)

Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, 
Καινοτομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(ΦΕΚ 2500/12.8.2016 τ. Β’)

Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων 
Υλικών 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ 2969/19.7.2019 τ. Β’)

Εργαστήριο Μικρο-οικονομετρικής Ανάλυσης της 
Αγοράς Εργασίας

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(ΦΕΚ 2767/2.9.2016 τ. Β’)

Εργαστήριο
Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακής Καινοτομίας

ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Τ.
(ΦΕΚ 5133 31.12.2019 τ. Β’)



Πρυτανεία  2014-2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

«ΒΡΑΒΕΙΑ»
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & 

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΚΟΥΡΑ

«ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ»
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

& ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΚΟΥΡΑ

2014 – 2015 25 ΦΟΙΤΗΤΕΣ 10 ΦΟΙΤΗΤΕΣ – 15.000 ευρώ 1 ΦΟΙΤΗΤΗΣ - 1.500 ευρώ

2015 – 2016 19 ΦΟΙΤΗΤΕΣ 10 ΦΟΙΤΗΤΕΣ – 15.000 ευρώ 1 ΦΟΙΤΗΤΗΣ - 1.500 ευρώ

2016 – 2017 18 ΦΟΙΤΗΤΕΣ 10 ΦΟΙΤΗΤΕΣ – 15.000 ευρώ 1 ΦΟΙΤΗΤΗΣ - 1.500 ευρώ

2017- 2018 20 ΦΟΙΤΗΤΕΣ 10 ΦΟΙΤΗΤΕΣ – 15.000 ευρώ 1 ΦΟΙΤΗΤΗΣ - 1.500 ευρώ

2018 - 2019 18 ΦΟΙΤΗΤΕΣ 10 ΦΟΙΤΗΤΕΣ – 15.000 ευρώ 1 ΦΟΙΤΗΤΗΣ - 1.500 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 100 φοιτητές 50 φοιτητές - 75.000 ευρώ 5 φοιτητές - 7.500 ευρώ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών

Στο πλαίσιο του Ν. 4485/2017, μετά από άριστα οργανωμένη Ιδρυματικά προσπάθεια, 
ολοκληρώθηκε για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 η έγκριση προτάσεων ίδρυσης/επανίδρυσης 
συνολικά 47 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με επισπεύδον το Πανεπιστήμιο Πατρών:
✓ 29 Μονοτμηματικά
✓ 13 Διατμηματικά και
✓ 5 Διαπανεπιστημιακά  

Από τα ανωτέρω 47 ΠΜΣ/ΔΠΜΣ/ΔΔΠΜΣ τα 14 προβλέπουν την καταβολή τελών φοίτησης 
(3 ΠΜΣ/ΔΠΜΣ με τέλη φοίτησης είναι σε αναμονή δημοσίευσης σε ΦΕΚ)

Επιπλέον Τμήματα του Ιδρύματός μας συμμετέχουν σε 6 ΔΔΠΜΣ με επισπεύδον άλλο ΑΕΙ της 
χώρας.

▪ 46 Κανονισμοί Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος 
καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (3 επιπλέον Κανονισμοί είναι σε 
αναμονή δημοσίευσης σε ΦΕΚ & 1 αναμένεται να εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα)

▪ 29 Κανονισμοί Διδακτορικών Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος καταρτίστηκαν σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (3 επιπλέον Κανονισμοί είναι σε αναμονή δημοσίευσης σε 
ΦΕΚ)
o 20 νέα ΠΜΣ
o 3 επιπλέον νέα ΠΜΣ/ΔΠΜΣ σε αναμονή δημοσίευσης σε ΦΕΚ 
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ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ:

Τμήμα Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών

• Έγκριση Υποδείγματος Απόφασης Ίδρυσης/Επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

• Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων

• Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών των Τμημάτων

• Έγκριση Πρότυπων Τίτλων Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων

• Έγκριση Πρότυπων Τίτλων Διδακτορικών Διπλωμάτων

• Έγκριση Χορήγησης Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σε αποφοίτους ΠΜΣ και ΔΔ

• Έγκριση Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευνας & Μεταδιδακτορικών Ερευνητών (ΦΕΚ 364/τ.Β΄/9.2.2017)

• Έγκριση πρότυπου σχεδίου Παραρτήματος Διπλώματος DS των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στην ελληνική και αγγλική
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ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ:

Τμήμα Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών

• Έγκριση διαδικασίας αναθεώρησης επί μέρους πτυχών του περιεχομένου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των ακαδημαϊκών Τμημάτων

• Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων ΠΜΣ με τέλη φοίτησης & χωρίς για την χρονική περίοδο των ετών 2012-2017, 
2017-2018 & 2018-2019

• Έγκριση αποφάσεων Συνελεύσεων Τμημάτων Ιδρύματος για αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών & 
υποψηφίων διδακτόρων για την παροχή ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

• Επικαιροποίηση Οδικού Χάρτη της Διαδικασίας Έγκρισης Συνεργασίας με Ιδρύματα της Αλλοδαπής για την 
Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με Συνεπίβλεψη

• Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα & Δημοσιοποίηση στον ημερήσιο τύπο των Προκηρύξεων/Προσκλήσεων για 
εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων

• Ενημέρωση Ιστοσελίδας Ιδρύματος για θέματα Δεύτερου και Τρίτου Κύκλου Σπουδών
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Μνημόνια Συνεργασίας 
(MoUs)

Τμήμα Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών

• Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 
(Τμήματα Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής, Χημικών Μηχανικών)

• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για θέματα υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης

• Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία – Διπλάρειος Σχολή (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

• Monash University AUSTRALIA

• Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

• PL Διαχείριση ακινήτων Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Γυμναστήριο / Σχολή Εκμάθησης Αθλημάτων 
(Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας)

• Σχολή Εκπαιδεύσεως Τεχνικών Τηλεπικοινωνίας (Σ.Ε.Τ.Τ.ΗΛ.) του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ (Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών)
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Μνημόνια Συνεργασίας 
(MoUs)

Τμήμα Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών

• Ίδρυμα Δ. & Λ. Σταυρόπουλου (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) 

• Beijing University of Chemical Technology China (Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων)

• Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με: 1) Πανεπιστήμιο Πατρών, 2) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 3) 
Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Δυτικής Ελλάδας & 4) Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας

• Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 
(Τμήματα Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής, Χημικών Μηχανικών)

• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για θέματα υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης

• Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία – Διπλάρειος Σχολή (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

• Monash University AUSTRALIA
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Μνημόνια Συνεργασίας 
(MoUs)

Τμήμα Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών

• Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

• PL Διαχείριση ακινήτων Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Γυμναστήριο / Σχολή Εκμάθησης Αθλημάτων 
(Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας)

• Σχολή Εκπαιδεύσεως Τεχνικών Τηλεπικοινωνίας (Σ.Ε.Τ.Τ.ΗΛ.) του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ (Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών)

• Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (Τμήμα Γεωλογίας)

• Σχολή Ξένων Γλωσσών Ivan Franko National University of Lviv Ukraine (Εργαστήριο 
Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτισμού)

• Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (Τμήμα Φιλολογίας) 

• University of Texas m.d. Anderson Cancer Center (Τμήμα Ιατρικής)

• Σύμφωνο Συνεργασίας με Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
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Μνημόνια Συνεργασίας 
(MoUs)

Τμήμα Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών

• Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

• University of Delaware (ΤΕΕΑΠΗ)

• BELCO Δίκτυο Πανεπιστημίων εξωτερικού σε Γαλλία, Γερμανία, Δανία & Ολλανδία (Τμήμα 
ΔΕΑΠΤ)

• University of Al-Azhar (Tμήμα Φιλολογίας)

• University of Southern California (Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών)

• Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Περιβάλλοντος της Κύπρου (Τμήμα Γεωλογίας)

• Πρωτόκολλο Συνεργασίας με Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Ελλάδας

• Vrije Universiteit Brussel
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Συνεργασίες Πανεπιστημίου Πατρών με Ιδρύματα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη

Α/Α COUNTRY UNIVERSITY Government Gazette Special Cooperation Agreement 

1

BELGIUM

University of Ghent 842/30.3.2016, τ.Β.   Special Cooperation Agreement (9.2.2016)

2 Vrije University 406/14.2.2017, τ.Β.  Special Cooperation Agreement (20.2.2017)

1

FRANCE

Universite Paris 8 2579/7.11.2011, τ.Β. Special Cooperation Agreement (30.5.2011)

2 Universite de Rouen 3005/12.11.2012, τ.Β. Special Cooperation Agreement (14.2.2012)

3 Ecole Normale Superieure 2094/27.8.2013, τ.Β. Special Cooperation Agreement (12.12.2012)

4 Paul Valery Montpellier III 2216/13.8.2014, τ.Β. Special Cooperation Agreement (14.3.2014)

5 Reims Champagne-Ardenne 2340/30.10.2015, τ.Β. Special Cooperation Agreement (13.10.2015)

6 Universite Grenoble Alpes 1879/27.6.2016, τ.Β.  Special Cooperation Agreement (26.4.2016)

7 Lumiere-Lyon 2 4334/30.12.2016, τ.Β. Special Cooperation Agreement (20.2.2017)

8
Universite de Bretagne Occidentale 1153/3.4.2017, τ.Β. Special Cooperation Agreement (7.2.2017)

9 University of Paris Descartes 1868/30.5.2017, τ.Β. Special Cooperation Agreement (4.4.2017)

1 MALTA Malta University 4334/30.12.2016, τ.Β. Special Cooperation Agreement (13.12.2016)

1
SLOVAKIA Pavol Jozef Safarik University in Kosice 3020/7.11.2014, τ.Β. Special Cooperation Agreement (7.11.2013)

1 CANADA Waterloo University 378/12.2.2019, τ.Β.   Special Cooperation Agreement  (20.2.2019 and 21.1.2019)

TOTAL NUMBER OF COLLABORATIONS 14
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Το 
Erasmus+

στο 
Πανεπιστήμιο 

Πατρών
2014 – 2020

European Commission

Επιτροπή
Erasmus+

Συντονιστές
Erasmus+ 
Τμημάτων

Τμήμα Διεθνών 
Σχέσεων

Εθνική Μονάδα 
Συντονισμού/ΙΚΥ
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Το 
Erasmus+

στο 
Πανεπιστήμιο 

Πατρών
2014 – 2020

Ενημέρωση

▪ ετήσιες ενημερωτικές ημερίδες

▪ επιμέρους ενημερώσεις στα Τμήματα 

▪ εκδηλώσεις υποδοχής εισερχόμενων 
φοιτητών σε συνεργασία με το ESN UoPA

Ετήσιες προκηρύξεις για 
τις δράσεις:
▪ των σπουδών
▪ της πρακτικής άσκησης
▪ της διδασκαλίας, και 
▪ της επιμόρφωσης

Διαχείριση Erasmus+ Platform:
https://erasmus.upatras.gr/
▪ σχεδιάστηκε το 2014-15
▪ προσφέρει ψηφιακή διαχείριση των κινητικοτήτων
▪ έγκριση από ΕΜΣ/ΙΚΥ
▪ χρηματοδότηση: OS/Erasmus+

https://erasmus.upatras.gr/user/login
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Το 
Erasmus+

στο 
Πανεπιστήμιο 

Πατρών
2014 – 2020Στις 19/10/2016 η Εθνική Μονάδα Συντονισμού/ΙΚΥ πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στο 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Erasmus+. 

Σύμφωνα με την τελική έκθεση του ελέγχου:

«Η αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος από το ΠΠ οφείλεται αφενός στην 
ουσιαστική ενεργοποίηση και αποτελεσματική εργασία των στελεχών του Γραφείου Διεθνών 
Σχέσεων, στη σημαντική συμβολή της Επιτροπής Erasmus, του Αν. Πρύτανη κ. Καραμάνου και 
αφετέρου στην εμπέδωση των αρχών, ωφελειών και πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων του 
προγράμματος Erasmus από τις Αρχές του Ιδρύματος.
Συμπερασματικά, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες τυπικές διαδικασίες και κανόνες για την 
ορθή υλοποίηση του προγράμματος και κρίνεται ότι ο τρόπος διοίκησης και διαχείρισης από το 
Γραφείο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός». 
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Πρυτανεία  2014-2020

▪ 2014 - 2020

▪ Μετακινήθηκαν 
συνολικά από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών:

▪ 1095 φοιτητές μας για 
σπουδές 

▪ 779 φοιτητές μας για 
πρακτική άσκηση

▪ 351 προσωπικό για 
διδασκαλία

▪ 139 προσωπικό για 
επιμόρφωση

▪ Υποδεχτήκαμε 661
φοιτητές. 

Χώρες-εταίροι με σταθερή & αμοιβαία ανταλλαγή εξερχόμενων/εισερχόμενων ετησίως:

▪ Studies Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Τσεχία, Πολωνία, Αυστρία, Ρουμανία

▪ Placement Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία
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Erasmus budget from EC

Declared (real) Awarded by National Agency

22/05/2020:
υποβολή αίτησης του Π.Π. 

για το νέο
Erasmus Charter 2021-2027 

Σε εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης:
✓ η εφαρμογή του ECTS
✓ η πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση περιόδων κινητικότητας, και
✓ η μετατροπή βαθμολογίας για όλους τους εξερχόμενους φοιτητές μας 

(130/18-1-2018 συνεδρίαση της Συγκλήτου)



International 
Credit Mobility –
Διεθνής 
Κινητικότητα 
ΚΑ107

Πρυτανεία  2014-2020

Είναι: η νέα πρόκληση πέρα από τα Ευρωπαϊκά σύνορα
Ξεκίνησε: το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
Στοχεύει: στην ενίσχυση της διεθνοποίησης, και στην ανταλλαγή
▪ μαθησιακών, διδακτικών, επιμορφωτικών εμπειριών
▪ εμπειριών εργασίας με χώρες εκτός Ευρώπης

Συμφωνίες με χώρες-εταίρους όπως:
Μαρόκο, Τυνησία, Μοζαμβίκη, Νιγηρία, Κίνα, Ρωσία, Αρμενία, Αλγερία, Ισραήλ, 
Πακιστάν, Βραζιλία, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Αγκόλα, Καναδάς, Αλβανία, Ουκρανία
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International 
Credit Mobility –
Διεθνής 
Κινητικότητα 
ΚΑ107
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ΚΑ107 εισερχόμενες & εξερχόμενες ροές / call

Φοιτητές Προσωπικό Σύνολο 

Συνολικά 

Μετακινήθηκαν από το Π.Π.:

42 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού & 2 φοιτητές

Υποδεχτήκαμε:

46 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού & 28 φοιτητές
148415

191760

147860

84443

45867

12735

CALL 2017-2019

CALL 2018-2020

CALL 2019-2021

,000 50000,000 100000,000 150000,000 200000,000 250000,000

Erasmus budget from EC

Declared (real) Awarded by NA



Πρυτανεία  2014-2020

Διεθνή δίκτυα & 
συνεργασίες

Συμμετοχή σε 
Διεθνείς οργανισμούς, 
δίκτυα και ενώσεις

UNIADRION
Association of Universities of the Adriatic-
Ionian area

Σκοπός:

▪ χάραξη πολιτικών παρακολουθώντας τις νέες τάσεις στην εκπαίδευση/έρευνα κι ακολουθώντας
τις εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης/ΕΧΑΕ (Bologna Process) – EUA

▪ ανταλλαγή καλών πρακτικών ως προς τον εκσυγχρονισμό του ΕΧΑΕ -> Erasmus goes digital! –
EUF

▪ δυνατότητες εκπαιδευτικών & ερευνητικών συνεργασιών και ανταλλαγή τεχνογνωσίας –
SGROUP

▪ ενίσχυση συνεργασίας με χώρες της Αδριατικής -> εξέλιξη του πολιτισμού, των επιστημών, της
εκπαίδευσης κ’ της έρευνας – UNIADRION

▪ προώθηση συνεργασιών με Πανεπιστήμια της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας - BSUN



Πρυτανεία  2014-2020

Διεθνή δίκτυα & 
συνεργασίες

Συμμετοχή σε 
Διεθνείς οργανισμούς, 
δίκτυα και ενώσεις

Μνημόνιο Συνεργασίας
με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins 

Στο χρονικό διάστημα 2014-2020, το Πανεπιστήμιο Πατρών 
χρηματοδότησε τη μετακίνηση 11 φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος 

Ιατρικής με σκοπό την έρευνα και την κλινική άσκηση.

Συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
του Harvard στην Ελλάδα

Χορηγήθηκαν υποτροφίες σε 11 φοιτητές/φοιτήτριες της  Σχολής 
Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών του Πανεπιστημίου Πατρών για τη 

συμμετοχή τους στο Θερινό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Harvard στην 
Ελλάδα, με αντικείμενο τις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές.



Πρυτανεία  2014-2020

Στοιχεία MODIP

• 0ι εξωτερικές αξιολογήσεις όλων των 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου έχουν 
ολοκληρωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014
(4 Τμήματα μέσα στο 2014). Το ίδιο ισχύει και 
για τα λίγα Τμήματα αξιολογημένα του πρώην 
ΤΕΙ.

• Η εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος 
ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2018

• Πιστοποιήθηκε το ΕΣΔΠ του Πανεπιστημίου 
Πατρών τον Οκτώβριο του 2018

• Πιστοποιήθηκαν (από το 2018 μέχρι και το 
2020) 18 Τμήματα του Πανεπιστημίου 
(εκκρεμούν 3 Τμημάτων οι τελικές Εκθέσεις -
Αποφάσεις)

Υπολείπονται οι πιστοποιήσεις των υπολοίπων 14 
Τμημάτων από την νέα αρχή ΕΘΑΑΕ.



Πρυτανεία  2014-2020

Σκοπός του Κέντρου είναι η διασφάλιση του συντονισμού και της διεπιστημονικής συνεργασίας στην 

ανάπτυξη και υλοποίηση: 

• εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

• προγραμμάτων επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης και

• γενικότερα όλων των προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, που 

οδηγούν στην απονομή

• αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης.

Τα προσφερόμενα προγράμματα αποσκοπούν: 
• στην προαγωγή της γνώσης, 
• την επιστημονική κατάρτιση και 
• την ικανοποίηση των γενικότερων εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. 

Διέπονται από επιστημονική συνοχή και διασφαλίζουν και πληρούν τις προϋποθέσεις και 
προδιαγραφές που εγγυώνται υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης.

Τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα μπορεί να υλοποιούνται και:
• σε συνεργασία με Α.Ε.Ι.
• σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής
• σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής
• σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής



Πρυτανεία  2014-2020

Τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα μπορεί να υλοποιούνται και:
• σε συνεργασία με Α.Ε.Ι., 
• σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, 
• σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής, 
• σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής.

Τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα μπορεί να υλοποιούνται και:

• σε συνεργασία με Α.Ε.Ι., 

• σε συνεργασία με ερευνητικά

κέντρα της ημεδαπής, 
• σε συνεργασία με 

αναγνωρισμένα ως ομοταγή 

Ιδρύματα της αλλοδαπής, 

• σε συνεργασία με 

αναγνωρισμένα ερευνητικά 

κέντρα της αλλοδαπής.



Πρυτανεία  2014-2020

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πατρών, 
ιδρύθηκε την 05/01/2018, με την υπ’αριθμ. 4/05.01.2018 ΦΕΚ (τ.Β’). 

Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών, απαρτίζεται από:

«Professional English – IELTS»

«Εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία για το προσωπικό μονάδων υγείας»

«Management Κρίσεων και Αλλαγών»

«Κατάρτιση νέων διερμηνέων για την υποστήριξη επικοινωνίας με κωφούς και βαρήκοους - ΚΑΔΥΕ» 

(Σε δράσεις ρυθμισμένης κατάρτισης το Κέντρο συμμετείχε και προκρίθηκε ως τελικός ανάδοχος στο 

Διαγωνισμό με αναθέτουσα αρχή το «Εθνικό Ίδρυμα Κωφών-ΕΙΚ» και χρηματοδότηση από το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

«Επαγγελματική Εκπαίδευση: “Χρηματοοικονομική Λογιστική»

«Επαγγελματική Εκπαίδευση: “Διοικητική Λογιστική»

«Επαγγελματική Εκπαίδευση: “Ο Λογιστής στην Επιχείρηση»

«Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Σχεδίαση, Υλοποίηση, Αξιολόγηση και Εφαρμογή»

«Εκπαίδευση Εθελοντών Πανεπιστημίου Πατρών σε θέματα κοινωνικής μέριμνας ΦμΕΑ»

«PERFORMANCE: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή»

«Οργάνωση, Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Μονάδας»

• κ. Νικόλαος Καραμάνος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως 
Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Καθηγητής 
Τμήματος Χημείας, Πρόεδρος

• κ. Ευάγγελος Βιτωράτος, Καθηγητής Τμήματος 
Φυσικής

• κ. Αθανάσιος Καραλής, Καθηγητής Τμήματος 
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία

• κ. Γεώργιος Κατσέλης, Καθηγητής Τμήματος Ζωικής 
Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

• κ. Μιχαήλ Ξένος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ 
και Πληροφορικής

• κ. Σταύρος Ταραβήρας, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

• κ. Ηλίας Τσέπης, Καθηγητής Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας

• κ. Νικόλαος Γιαννακόπουλος, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

• κ. Ελευθέριος Αμανατίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τμήματος Χημικών Μηχανικών, ως Διευθυντής 
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης



Πρυτανεία  2014-2020

ΕΛΚΕ 
Πανεπιστημίου Πατρών 
2014-2020

ΜΕΡΟΣ 1ο: Μερικές 
σημαντικές αποφάσεις

• Μια από τις επιτυχίες της παρούσας πρυτανείας είναι η ολοκλήρωση του «Ψηφιακού Άλματος». 

Εξίσου μεγάλη επιτυχία είναι η έγκαιρη αποδέσμευση του ΕΛΚΕ από το Ψηφιακό Άλμα και η ένταξή 

του στο μηχανογραφικό σύστημα RESCOM. Χωρίς αυτή την απόφαση ο ΕΛΚΕ, είναι περισσότερο από 

σίγουρο ότι θα κατέρρεε κάτω από το βάρος των επιτακτικών αλλαγών του Δημόσιου Λογιστικού.

• Με συντονισμένες προσπάθειες Πρυτανείας-ΕΛΚΕ-Νομικής Υπηρεσίας-Συγκλήτου αίρονται τα 

εμπόδια για την καταβολή της δημοσιονομικής διόρθωσης προς την Περιφέρεια Δ. Ελλάδας για τα 

όργανα του ερευνητικού εξοπλισμού και αποφεύγεται η καταστροφική, για το κύρος του 

Πανεπιστημίου Πατρών, διαδικασία κατασχέσεων από τους προμηθευτές. 

• Ο ΕΛΚΕ κατορθώνει να απορροφήσει όλες τις αναταράξεις που επιβάλουν νόμοι και αποφάσεις 

των τελευταίων 6 ετών. Οι θεμελιακές αλλαγές του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΚΕ δεν εμπόδισαν τις 

διαδικασίες εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των έργων. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι την τελευταία 

εξαετία έγιναν τα εξής:

1. Επιβολή των Capital Controls

2. Ένταξη του ΕΛΚΕ στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών

3. Καταιγισμός νέων νόμων που αφορούν την λειτουργία του ΕΛΚΕ (4386/2016, 4387/2016 

4485/2017, 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019, 4610/2019, 4653/2020)

4. Κατάργηση της ευελιξίας που παρείχε η ΚΥΑ96 από τον νόμο 4485/2017, ο οποίος εντάσσει την 

λειτουργία του ΕΛΚΕ στο δημόσιο λογιστικό

5. Απορρόφηση του ΑΤΕΙ Δ. Ελλάδας



Πρυτανεία  2014-2020

ΕΛΚΕ 
Πανεπιστημίου Πατρών 
2014-2020

ΜΕΡΟΣ 1ο: Μερικές 
σημαντικές αποφάσεις

• Σε κάθε ευεργετική, για τους ΕΛΚΕ, διάταξη νόμου το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) είχε 

κυρίαρχο λόγο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ανάληψη υποχρέωσης ανά κατηγορία 

δαπάνης και η μη αναζήτηση καταλογισμών για ποσά που δεν ήταν επιλέξιμα αλλά 

δαπανήθηκαν για τις ανάγκες των έργων είναι έργο της παρούσας πρυτανείας.  

• Ο ΕΛΚΕ από Τμήμα γίνεται Διεύθυνση με 6 τμήματα. Μια αναγκαία αλλαγή που συνάδει 

απόλυτα με το οικονομικό αντικείμενο και το μέγεθος του ΕΛΚΕ του Παν. Πατρών. Ως 

Προϊσταμένη και Τμηματάρχες του ΕΛΚΕ επιλέγονται άτομα με τεράστια εμπειρία στη 

διαχείριση έργων, επικοινωνιακό ταλέντο και αποτελεσματικότητα στην επίλυση 

περίπλοκων προβλημάτων που φέρνουν σε σύγκρουση ερευνητές και διαχειριστικές 

αρχές.

• Με την συστηματική και διακριτική συμβολή στελεχών του ΕΛΚΕ, ελαχιστοποιείται το 

πολύ δύσκολο και επικίνδυνο πρόβλημα των προκαταβολών. 



Πρυτανεία  2014-2020

ΕΛΚΕ 
Πανεπιστημίου Πατρών 
2014-2020

ΜΕΡΟΣ 1ο: Μερικές 
σημαντικές αποφάσεις

• Οργανώνεται αποτελεσματικά η νομική κάλυψη του ΕΛΚΕ σε συνεργασία με την Νομική 

Υπηρεσία του ΠΠ και την πρόσληψη νομικού συμβούλου για τον έλεγχο των συμβάσεων. Μεταξύ 

άλλων, αποτέλεσμα αυτού είναι:

1. Ο ΕΛΚΕ για πρώτη φορά κερδίζει δίκες και εισπράττει τα οφειλόμενα από αυτοδιοικητικούς

φορείς και ιδιώτες

2. Γίνεται ενδελεχής έλεγχος όλων των συμβάσεων που φτάνουν στον ΕΛΚΕ και γίνονται 

παρεμβάσεις που προστατεύουν ΕΛΚΕ και Ερευνητές

3. Προτάθηκε η όσο το δυνατόν πιο ασφαλής διαδικασία για την σύναψη προγραμματικών 

συμβάσεων

4. Αποτελεσματική βοήθεια στην ερμηνεία νόμων και διατάξεων

5. Έγινε αποτελεσματική χρήση του νόμου 4589/2019, Άρθρο 37, παρ. 3 για την μη αναζήτηση 

καταλογισμών σε μη επιλέξιμες δαπάνες έργων. Κατ’ αυτό το τρόπο έληξε επιτέλους η 

μακρόχρονη ανησυχία ΕΛΚΕ και Ερευνητών για την διεκδίκηση ποσών από καταλογισμούς

6. Εκδόθηκε ο εσωτερικός κανονισμός για το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του ΠΠ



Πρυτανεία  2014-2020

ΕΛΚΕ 
Πανεπιστημίου Πατρών 
2014-2020

ΜΕΡΟΣ 1ο: Μερικές 
σημαντικές αποφάσεις

• Με την συνεργασία όλων των τμημάτων του ΕΛΚΕ, εκδίδεται ο νέος Οδηγός  

Χρηματοδότησης  και Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ, 6 μήνες πριν την προθεσμία υποβολής 

του για έκδοσή του σε ΦΕΚ. 

• Εκδίδεται ο νέος κανονισμός για την ίδρυση spin-off εταιριών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

• Μπαίνει τάξη στο θέμα των πατεντών και επικυρώνεται ο νέος κανονισμός στην 

Σύγκλητο. 

• Δημιουργείται γραφείο μηχανοργάνωσης με experts σε μηχανοργάνωση και σχεδιασμό 

συστημάτων με υπολογιστές, με αποτέλεσμα η δύσκολη εποχή του covid19 να βρει τον 

ΕΛΚΕ πανέτοιμο να αντιμετωπίσει τις μεγάλες δυσκολίες που προέκυψαν. Εκτός αυτού, η 

ομάδα της μηχανοργάνωσης συνέβαλε τα μέγιστα για την ανάπτυξη του ανανεωμένου 

ηλεκτρονικού προφίλ του ΕΛΚΕ.  



Πρυτανεία  2014-2020

ΕΛΚΕ 
Πανεπιστημίου Πατρών 
2014-2020

ΜΕΡΟΣ 2ο: Ενίσχυση της 
Βασικής και Εφαρμοσμένης 
Έρευνας

• Το πρόγραμμα “ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ” προκηρύχθηκε επανειλημμένως για την ενίσχυση της βασικής 

έρευνας και με έμφαση στην ενίσχυση των νεότερων μελών ΔΕΠ του ΠΠ. Το 2015 ολοκληρώθηκε η 

εξωτερική αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος και το 2018 δημιουργήθηκε το νέο website 

http://caratheodory.upatras.gr/ του προγράμματος.

http://caratheodory.upatras.gr/
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ΕΛΚΕ 
Πανεπιστημίου Πατρών 
2014-2020

ΜΕΡΟΣ 2ο: Ενίσχυση της 
Βασικής και Εφαρμοσμένης 
Έρευνας

• Εντός των προσεχών ημερών προκηρύσσεται το πρόγραμμα ενίσχυσης της εφαρμοσμένης έρευνας 

UPatras IQ: Βιομηχανικά Διδακτορικά με την οικονομική σύμπραξη ΕΛΚΕ και παραγωγικών φορέων.

• Ενισχύεται σημαντικά το τμήμα ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ το οποίο συμβάλει 

αποφασιστικά στην υποβολή προτάσεων, στην διαχείριση του Patras IQ, στην ενίσχυση των 

επιστημονικών φοιτητικών ομάδων και στις επαφές του ΠΠ με τον ιδιωτικό τομέα. Όλη η πληροφορία για 

τη δράση του εν λόγω γραφείου προσφέρεται στο νέο website του τμήματος 

https://researchsupport.upatras.gr/

• Χρηματοδότηση για την έκδοση ενημερωτικού δελτίου Ανοιχτών Προσκλήσεων Χρηματοδότησης 

Ευρωπαϊκών και Εθνικών Έργων.

https://researchsupport.upatras.gr/


Πρυτανεία  2014-2020

ΕΛΚΕ 
Πανεπιστημίου Πατρών 
2014-2020

ΜΕΡΟΣ 3ο: Βελτιώσεις 
στην διαχειριστική 
επάρκεια του ΕΛΚΕ

• Δημιουργία του νέου website του ΕΛΚΕ. Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ 

αποτελεί έναν καινοτόμο και πολυδιάστατο δικτυακό τόπο καθώς 

ενσωματώνει όχι μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για την 

διευκόλυνση των συνεργατών της αλλά ξεχωριστό βήμα για κάθε 

τμήμα και γραφείο της. Κάθε γραφείο μπορεί πλέον να παρουσιάζει 

ξεχωριστά τις οδηγίες, τα έντυπα, το προσωπικό και πολλές χρήσιμες 

πληροφορίες για την βέλτιστη ενημέρωση των ερευνητών και την 

μείωση του φόρτου των υπαλλήλων που επιβαρύνονταν έως τώρα με 

τις αντίστοιχες ενημερωτικές διαδικασίες.

• Ο ΕΛΚΕ του ΠΠ υλοποίησε την πρώτη δική του 

πλατφόρμα ηλεκτρονικών εγγραφών για 

εκδηλώσεις και συνέδρια με δυνατότητα online

πληρωμών. Η πλατφόρμα λειτουργεί επίσημα 

στην διεύθυνση http://epay.upatras.gr

http://epay.upatras.gr/
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ΕΛΚΕ 
Πανεπιστημίου Πατρών 
2014-2020

ΜΕΡΟΣ 3ο: Βελτιώσεις 
στην διαχειριστική 
επάρκεια του ΕΛΚΕ

• Η δημιουργία του νέου website της Επιτροπής Ηθικής και 

Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) http://ehde.upatras.gr/. Η 

Ε.Η.Δ.Ε. λειτουργεί υποχρεωτικά σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα με σκοπό να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο 

εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται σ’ 

αυτά. Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με 

σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των 

προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά 

τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 

• Η πλατφόρμα χρηματοδότησης συνεδρίων 

δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών για 

την εξυπηρέτηση χρηματοδότησης εκδηλώσεων 

(Συνέδρια, Θερινά Σχολεία, Ημερίδες κ.α.) για τα 

μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου. Η πλατφόρμα 

λειτουργεί επίσημα στη διεύθυνση 

http://synedria.upatras.gr

http://ehde.upatras.gr/
http://synedria.upatras.gr/
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ΕΛΚΕ 
Πανεπιστημίου Πατρών 
2014-2020

ΜΕΡΟΣ 3ο: Βελτιώσεις 
στην διαχειριστική 
επάρκεια του ΕΛΚΕ

Οι αξιολογητές μπορούν 

1. Να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τα 
στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού 
προκειμένου να παρακολουθήσουν τη ροή της 
διαδικασίας αξιολόγησης για τις προσκλήσεις 
για τις οποίες είναι υπεύθυνοι 

2. Μία ημέρα πριν τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής λαμβάνουν ενημερωτικό email για 
την επικείμενη λήξη 

3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
αποκτούν αυτομάτως πρόσβαση στους 
φακέλους υποψηφιοτήτων προκειμένου να 
τους αξιολογήσουν. 

http://uproskliseis.upatras.gr/
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ΕΛΚΕ 
Πανεπιστημίου Πατρών 
2014-2020

ΜΕΡΟΣ 3ο: Βελτιώσεις 
στην διαχειριστική 
επάρκεια του ΕΛΚΕ

• Ο ΕΛΚΕ δημιούργησε την 

πλατφόρμα 

http://praktiki.upatras.gr για την 

βελτίωση της απόδοσης της 

Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών 

φοιτητών μας

http://praktiki.upatras.gr/
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ΕΛΚΕ 
Πανεπιστημίου Πατρών 
2014-2020

ΜΕΡΟΣ 4ο: Εξωστρέφεια

• To 2015 διοργανώνεται από το ΠΠ, το Επιμελητήριο 

Αχαΐας και την Περιφέρεια Δ. Ελλάδας, η 2η Έκθεση 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Patras IQ-2015

(Patras Innovation Quest). Στόχος της Έκθεσης ήταν να 

φέρει πιο κοντά ερευνητές και επιχειρηματίες και να τους 

ωθήσει να συνεργαστούν με αμοιβαίο όφελος τόσο γι’ 

αυτούς όσο και για την Ελληνική οικονομία.

• Το 2016 υπογράφεται 

προγραμματική σύμβαση μεταξύ 

του Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης, του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας & 

Θρησκευμάτων, του 

Πανεπιστημίου Πατρών, του 

Επιμελητηρίου Αχαΐας, της 

Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, του 

Ελληνικού Ανοιχτού 

Πανεπιστημίου και του 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας για την 

προώθηση της ιδέας του Patras IQ 

και διοργανώνεται η 3η Έκθεση 

Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας 

Patras IQ-2016.
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ΕΛΚΕ 
Πανεπιστημίου Πατρών 
2014-2020

ΜΕΡΟΣ 4ο: Εξωστρέφεια
• Ακολουθούν οι Patras IQ-2017, Patras IQ-2018, Patras IQ-2019. Και οι τρείς εκθέσεις κύριο στόχο έχουν να

πείσουν νέους και φορείς ότι η λύση βρίσκεται στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων που παρουσιάζουν

ανθεκτικότητα στον έντονα ανταγωνιστικό διεθνή στίβο των 

• Λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν με την εξάπλωση του covid-19, η 7η Έκθεση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

Patras IQ-2020 θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά τον ερχόμενο Νοέμβριο.

• Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανοίγει δυναμικά με τον πλέον σύγχρονο και άμεσο τρόπο τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ 

όλων των ερευνητών της Πανεπιστημιακής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου. Μία νέα καινοτόμα πλατφόρμα, η 

οποία λειτουργεί στην διεύθυνση http://uplatform.upatras.gr, έρχεται να διευκολύνει την ανάπτυξη συνεργιών με σκοπό τη 

διεκδίκηση χρηματοδότησης των ερευνητικών δραστηριοτήτων και την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην υψηλού επιπέδου 

γνώση και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Πατρών, προκειμένου να εξελίξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.  

http://uplatform.upatras.gr/
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ΕΛΚΕ 
Πανεπιστημίου Πατρών 
2014-2020

ΜΕΡΟΣ 4ο: Εξωστρέφεια

• Υπογράφεται σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Δ. Ελλάδας 

και Πελοποννήσου για την συνεργασία τους πάνω σε θέματα έρευνας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

• Ο ΕΛΚΕ συνεργάζεται με τον κ. Αθανάσιο Κοσκινά και το POS4work για την προώθηση της νεανικής 

επιχειρηματικότητας και την εκμετάλλευση των καινοτόμων ιδεών ερευνητών σε επιχειρηματική βάση.

• Το τμήμα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΛΚΕ συνεργάζεται στενά με όλο το οικοσύστημα των 

startups της Δ. Ελλάδας

• Ο ΕΛΚΕ ετοιμάζει νέα πλατφόρμα καταγραφής και επικοινωνίας των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών 

(Alumni UPlatform), η οποία θα ενεργοποιηθεί την 31η Ιουλίου 2020

• Ο ΕΛΚΕ επί εξαετίας ενισχύει αδιάκοπα

δραστηριότητες των επιστημονικών

ομάδων των φοιτητών μας.

Προτάσεις για την λειτουργία του ΕΛΚΕ

Δημιουργία clusters στις Κοσμητείες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
Επιτροπής Ερευνών ( Τοπικοί ΕΛΚΕ). 
Σε σχολές που φέρνουν το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης και έχουν πολλές 
ανάγκες να υπάρχουν 1-2 άτομα τα οποία θα συνεργάζονται με τους ερευνητές των 
Σχολών τον  κεντρικό ΕΛΚΕ. Αυτά τα άτομα θα έχουν καλύτερη εικόνα των 
αναγκών των συγκεκριμένων τμημάτων και πιθανά να μπορούν να αναλάβουν και 
την διαχείριση των έργων. Θα βρίσκονται στα κτήρια των αντίστοιχων Σχολών 
.Αυτά τα άτομα θα μπορούσαν επίσης να έχουν επικουρικό ρόλο στην κατάθεση των 
grant.









Πρυτανεία  2014-2020

Ιδρυματικό έργο του Πανεπιστημίου Πατρών

Ψηφιακό Άλμα

Σεπτέμβριος 2014 - 2020

Το έργο ΕΣΠΑ «Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης» ξεκίνησε με την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης στις 09.12.2011.

Τον Σεπτέμβριο του 2014 βρισκόταν στη φάση της υλοποίησης - είχαν ενταχθεί σε παραγωγική λειτουργία 9 Γραμματείες 
Τμημάτων (μόνο Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών), ενώ τα υποσυστήματα Λογιστηρίου, Πρωτοκόλλου, Μισθοδοσίας, 
Ανθρωπίνων Πόρων, Τεχνικών Έργων και Αρωγής Χρηστών δεν λειτουργούσαν ακόμα παραγωγικά. 

Κατά τη διάρκεια των επομένων μηνών, συνεχίζοντας την μέχρι τότε προσπάθεια και με την ενεργό συμβολή και συστηματική 
συμμετοχή της Πρυτανικής Αρχής το έργο ολοκληρώθηκε, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στο σύνολό του και παρελήφθη 
στις 29.05.2015. Την επιτυχή ολοκλήρωσή του επιβεβαίωσε και ο επιτόπιος έλεγχος από τη Διαχειριστική Αρχή στις 21-
22.07.2015.

Για την υποστήριξη της λειτουργίας του συγκροτήθηκε, με τις υπ. αρίθμ. 396/17038/21.07.2015 και 79/2902/08.02.2016 
αποφάσεις της Συγκλήτου, η «Ομάδα Ψηφιακού Άλματος», η οποία ενισχύθηκε στη συνέχεια με επιπλέον εξειδικευμένο 
προσωπικό. Με τον μεταβατικό Οργανισμό του Πανεπιστημίου (Ιούνιος 2019) η υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος 
ανατέθηκε στο νεοσύστατο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών. Η διαχείριση και η υποστήριξη του 
εξοπλισμού έχει ανατεθεί στο Τμήμα Δικτύων Δεδομένων – Φωνής του Πανεπιστημίου.
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Ιδρυματικό έργο του Πανεπιστημίου Πατρών

Ψηφιακό Άλμα

Σεπτέμβριος 2014 - 2020

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, το Πληροφοριακό Σύστημα συνέχισε να αναβαθμίζεται και να 
εμπλουτίζεται με στόχο την καλύτερη και πληρέστερη υποστήριξη της λειτουργίας του Πανεπιστημίου. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

• Υποσύστημα Γραμματειών:
o Ένταξη των προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου με έδρα το Αγρίνιο, τα οποία 

δεν αποτελούσαν μέρος του έργου αφού εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών μετά την έναρξή του
o Υλοποίηση των Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από επανίδρυση
o Ένταξη των νέων Προγραμμάτων Σπουδών του ν. 4610/2019
o Εξαγωγή δεδομένων για διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τρίτους φορείς (Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων - μετεγγραφές, ΙΚΥ – υποτροφίες)
o Εξαγωγή δεδομένων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής αξιολόγησης (ΜΟ.ΔΙ.Π)
o Βελτίωση λειτουργικότητα βαθμολογίας ECTS – υλοποίηση καταχώρισης βαθμολογίας από τους 

διδάσκοντες με λογιστικό φύλλο
o Αγορά αδειών χρήσης φοιτητών και μελών ΔΕΠ
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Ιδρυματικό έργο του Πανεπιστημίου Πατρών

Ψηφιακό Άλμα

Σεπτέμβριος 2014 - 2020

• Υποσύστημα Λογιστηρίου
o Μετάπτωση παγίων και αποσβέσεων 
o Υλοποίηση λειτουργικότητας για: ΕΦΚΑ, Μητρώο Δεσμεύσεων προς ΓΛΚ, Στεγαστικό Επίδομα, ΜΥΦ 

και βεβαιώσεις παρακράτησης προμηθευτών
o Βελτιώσεις σε βιβλία και αναφορές
o Συνεχής προσαρμογή στο ισχύον νομικό πλαίσιο (φορολογία, κρατήσεις) 

• Υποσύστημα Ανθρώπινων Πόρων 
o Τροποποίηση και προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος σύμφωνα με τον νόμο 4354/2015 

(Μόνιμοι Υπάλληλοι/ ΙΔΑΧ/ ΕΤΕΠ)
o Τροποποίηση και προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος σύμφωνα με τον νόμο 4472/2017 

(ΔΕΠ/ ΕΔΙΠ/ ΕΕΠ/ ΕΣ)
o Βελτίωση λειτουργικότητας για έκδοση βεβαιώσεων/ πιστοποιητικών
o Ένταξη  του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τον ν. 4610/2019
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Ιδρυματικό έργο του Πανεπιστημίου Πατρών

Ψηφιακό Άλμα

Σεπτέμβριος 2014 - 2020

• Υποσύστημα Πρωτοκόλλου
o Υλοποίηση του μεταβατικού Οργανισμού του Πανεπιστημίου
o Επιτάχυνση λειτουργίας πρωτοκόλλησης χωρίς αναμονή στο κεντρικό πρωτόκολλο
o Βελτίωση λειτουργικότητας αναζήτησης εγγράφων
o Εκπαίδευση του συνόλου των χρηστών της εφαρμογής

Σήμερα, το Πληροφοριακό Σύστημα υποστηρίζει τη λειτουργία των Γραμματειών των 34 Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου (38 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, 86 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εκ 
των οποίων 39 παλαιά και 47 νέα ή από επανίδρυση και 28 Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών) και του 
συνόλου των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου με ασφάλεια, ευελιξία, αξιοπιστία και διαφάνεια. 
Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του συμβάλλει σημαντικά στην αποσυμφόρηση των Γραμματειών των 
Τμημάτων και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος. Προσφέρει επιχειρησιακή γνώση για το σύνολο του 
φοιτητικού πληθυσμού, του ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών μεγεθών του Ιδρύματος συμβάλλοντας 
έτσι στον σχεδιασμό πολιτικών και στη λήψη αποφάσεων ενώ αποτελεί σημαντικό μέσο για την εφαρμογή 
αυτών. Υποστηρίζει κρίσιμες διαδικασίες του Πανεπιστημίου, όπως η διασφάλιση ποιότητας (έκδοση 
παραρτήματος διπλώματος με πλήρη γνώση όλων των δεδομένων), η αναθεώρηση πτυχών προγραμμάτων 
σπουδών και η ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων. 
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Ιδρυματικό έργο του Πανεπιστημίου Πατρών

Ψηφιακό Άλμα

Σεπτέμβριος 2014 - 2020

Τέλος, στα πλαίσια της προσπάθειας διαρκούς ανάπτυξης και βελτίωσης, το Πανεπιστήμιο έχει υποβάλει 
πρόταση χρηματοδότησης για την περαιτέρω αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος και των λειτουργιών 
του,  με στόχο: 

• την ενσωμάτωση των δεδομένων του φοιτητολογίου του πρ. ΤΕΙ ΔΕ
• τον επανασχεδιασμό διαδικασιών διαχείρισης του κύκλου ζωής των φοιτητών και την υλοποίηση αυτών
• την μηχανοργάνωση υφιστάμενων μη αυτοματοποιημένων διαδικασιών
• τον σχεδιασμό και την παραμετροποίηση λειτουργιών και διαδικασιών που θα εξασφαλίσουν υψηλή 

διαθεσιμότητα και απόδοση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και πλήρη αξιοποίηση των 
διαθέσιμων πόρων 

• την επέκταση της υφιστάμενης δια λειτουργικότητας και την υλοποίηση νέων διασυνδέσεων για την 
αποτελεσματική υποστήριξη των σχετικών εργασιών και την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος.
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Διοικητικά Θέματα

• Κατάρτιση και δημοσίευση νέου Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4485/2017

• Κατάρτιση και δημοσίευση τροποποιήσεων του Π.Δ 63/1999 του υφιστάμενου Οργανισμού 
διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών για τις ανάγκες εύρυθμης και 
αποτελεσματικής λειτουργίας του ΕΛΚΕ, βάσει του νέου πλαισίου λειτουργίας του ν. 4485/17, 
καθώς και λοιπών διοικητικών υπηρεσιών βάσει των διατάξεων του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Β’ 
6199/31.12.2018, Β’ 4295/29.9.2018, Β’ 2253/10.6.2019 και Β’ 1832/13.5.2020)

• Κατάρτιση και υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, νέου 
Οργανισμού του Ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4485/2017

• Καταχώριση ψηφιακού οργανογράμματος στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, για συμμετοχή στη διαδικασίας Κινητικότητας και για τις 
ανάγκες προσλήψεων σε οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού

• Κατάρτιση και υποβολή προτάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών α) Στρατηγικού 
Προγραμματισμού Προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023 και β) Ετήσιου προγραμματισμού 
προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020 στην 
εφαρμογή της Απογραφής https://hr.apografi.gov.gr, στο πλαίσιο του συστήματος πολυετούς 
και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού για τους 
φορείς του Δημοσίου (Ν.4590/2019 και Ν. 4622/2019 άρθ. 51)

https://hr.apografi.gov.gr/


Πρυτανεία  2014-2020

Διοικητικά Θέματα

• Προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ και πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με συμβάσεις ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου. Σήμερα απασχολούνται στις εγκαταστάσεις του  Πανεπιστημίου 
Πατρών 90 άτομα προσωπικού καθαριότητας με συμβάσεις διάρκειας 12 μηνών. Από το 2014 
διεκόπη η συνεργασία με εργολάβο

• Πρόσληψη ιατρού εργασίας σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την παροχή των 
προβλεπόμενων υπηρεσιών στις μονάδες και το προσωπικό του Ιδρύματος

• Διαμόρφωση Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο προσαρμογής στις 
ισχύουσες διατάξεις. Επιμόρφωση προσωπικού στις βασικές αρχές του ισχύοντος πλαισίου. 

• Πρόσληψη Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

• Δημιουργία δομής και διαδικασιών ελέγχου/έκδοσης και παραγωγής με ίδια μέσα των τίτλων 
σπουδών (πτυχίων / διπλωμάτων) που χορηγούνται από το Ίδρυμα 



Πρυτανεία  2014-2020

Διοικητικά Θέματα

• Οργάνωση και διεξαγωγή εξειδικευμένων επιμορφωτικών σεμιναρίων από το ΕΚΔΑΑ, καθώς 
και από μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ & εξωτερικούς συνεργάτες του Πανεπιστημίου Πατρών, σε 
διοικητικά στελέχη του Ιδρύματος ("Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων - Εφαρμογή Νομικού 
Πλαισίου", «Επαγγελματικό Σεμινάριο Μεικτής Μάθησης Εφαρμοσμένης Λογιστικής») με τη 
συνεργασία και τις υποδομές του ΚΕΚ του Ιδρύματος (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2015)

• Ορθολογική κατανομή (Ιούλιος 2015) των διαθέσιμων διοικητικών υπαλλήλων οι οποίοι 
επανήλθαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο εφαρμογής της αριθ. 101231/Ζ2/25.6.2015 
(ΦΕΚ Β’ 1266) «Επαναφορά μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
διοικητικών υπαλλήλων των Πανεπιστημίων, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 
4325/2015», στις Γραμματείες των Τμημάτων με διαμορφούμενο αλγόριθμο βάσει του αριθμού 
μελών ΔΕΠ, μελών ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ, του αριθμού προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών 
φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων ανά Τμήμα και του αριθμού Προγραμμάτων ΠΜΣ που 
υποστηρίζει κάθε Τμήμα, στο Ψηφιακό Άλμα και σε διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, για 
την ενδυνάμωση αντικειμένων αιχμής με σοβαρές ελλείψεις (Οικονομική Υπηρεσία)

• Διαρκής υποστήριξη και άμεση ενημέρωση/πληροφόρηση επί θεμάτων αρμοδιότητά τους των 
Προϊσταμένων και του προσωπικού των Γραμματειών των Τμημάτων του Ιδρύματος



Πρυτανεία  2014-2020

Διοικητικά Θέματα

• Τοποθέτηση Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο 
της  σύστασης και οργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος μετά  την ένταξη του 
πρώην  Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο  Ίδρυμά μας, για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση 
του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 
4485/2017» (ΦΕΚ 2253/10.6.2019 Β’). Η ανωτέρω διαδικασία διενεργήθηκε κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 2/2020 Γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο 
της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4492/2017, της υπ’ αριθ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.49/2356/οικ.38996/10.11.2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης «Μεταβατικές τοποθετήσεις Προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4492/2017», καθώς και του άρθρου 55 του ν. 4610/2019.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων στις αντίστοιχες θέσεις ευθύνης  
υπάγεται στην αρμοδιότητα του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4485/2017, 
Πρυτανικού Συμβουλίου και μέχρι τη συγκρότηση αυτού, στον οικείο Πρύτανη, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην περ. ιγ της παρ. 15 του άρθρου 15 του ανωτέρω νόμου, καθώς και στην υπ’ 
αριθ. 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Ουδεμία  σχετική 
αρμοδιότητα περιλαμβάνεται στις οριζόμενες από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του 
ν. 4485/2017, αρμοδιότητες Συγκλήτου. Ως εκ τούτου, δοθέντος του ότι στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών δεν έχει συγκροτηθεί το κατά τις  ανωτέρω διατάξεις Πρυτανικό Συμβούλιο, τη 
σχετική αρμοδιότητα άσκησε η Πρύτανις όπως και σε όλες τις, μέχρι την ανωτέρω διαδικασία, 
τοποθετήσεις ή αναπληρώσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Ιδρύματός μας.
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Οικονομικά Θέματα

• Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος

• Έλεγχος και κλείσιμο από Ορκωτούς Ελεγκτές των χρήσεων από το 2015 έως και το 2018 (το 
έτος 2019 είναι στη διαδικασία  κλεισίματος)

• Πλήρη καταγραφή όλων των παγίων του Ιδρύματος και του πρώην ΤΕΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ και 
καταχώρηση σε αντίστοιχο λογισμικό

• Κλείσιμο Ταμείου  κάθε μήνα

• Ολοκλήρωση της  χρήσης του Ψηφιακού Άλματος

• Υλοποίηση της Μισθοδοσίας  μέσω του Ψηφιακού Άλματος/Ανάπτυξη βάσεων υλοποίησης, 
μισθοδοσίας ανά κατηγορία προσωπικού και ένταξη προσωπικού του πρώην ΤΕΙ 
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ

• Ανάπτυξη εφαρμογής  SIS για την άμεση και προσωποποιημένη ενημέρωση της 
Πανεπιστημιακής Κοινότητας σχετικά με τη μισθοδοσία

• Τακτοποίηση χρόνιων λιμναζόντων  θεμάτων μισθοδοσίας (Επιδόματα, Πράξεις  περικοπές κλπ)
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Οικονομικά Θέματα

• Οργάνωση του Τμήματος Προμηθειών για την αποτελεσματική ανταπόκρισή του στο νέο σύστημα 
διαδικασιών προμηθειών, έργων και υπηρεσιών 

• Αποτελεσματική αντιμετώπιση και διαχείριση της αύξησης, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, κατά 
600% περίπου των διαγωνισμών

• Καθιέρωση  κανόνων διαφάνειας και οικονομικότητας για τις προμήθειες (προσκλήσεις,υποβολή
προσφορών κλπ)

• Πλήρη μετάβαση στο σύστημα πληρωμών μέσω e – banking

• Μείωση δαπανών ΔΕΚΟ, ΔΕΗ (κατά 25%  από 2.700.000 σε 2.000.000) και ΟΤΕ κατά 66% 
από 300.000 σε 100.000

• Σημαντική μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που στις αρχές του 2020 μηδενίστηκαν

• Ορθολογικός προγραμματισμός κατανομής πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε.

• Καθιέρωση κανόνων διαχείρισης και επικοινωνίας με δομές ( Τμήματα, Μονάδες, Διοίκηση κλπ) 
στους οποίους κατανέμεται μέρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος 
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Οικονομικά Θέματα

• Έκδοση εγχειριδίων οδηγιών υλοποίησης του Προϋπολογισμού  

• Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών καταγραφής, παρακολούθησης και υλοποίησης του 
προϋπολογισμού 

• Ομαλή  ενσωμάτωση όλων των οικονομικών δεδομένων  του πρώην  Τ.Ε.Ι.  Δυτικής Ελλάδος-
εξόφληση υποχρεώσεων

• Καθιέρωση κανόνων  διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, ιεράρχησης και αξιοκρατίας  
ικανοποίησης αιτημάτων και ενημέρωσης

• Ελαχιστοποίηση του χρόνου υποβολής των οικονομικών απολογισμών με αποτέλεσμα την 
έγκαιρη καταβολή  της χρηματοδότησης από το Υ.ΠΑΙ.Θ

• Ελαχιστοποίηση του χρόνου εξόφλησης των προμηθευτών

• Έγκαιρη καταβολή του στεγαστικού επιδόματος στους δικαιούχους
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ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Μετά την συνεργία με τα πρώην ΤΕΙ, καταγράφονται στη περιουσία του Πανεπιστημίου Πατρών οι εξής υποδομές:

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

(Που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών)

ΠΑΤΡΑ - Συνολική έκταση 140.299,70 m2

Μεσολόγγι , Αίγιο , Αμαλιάδα 1.035719 m2

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ)

(Δεν περιλαμβάνονται πειρ/κές κατασκευές-απολήξεις-θερμοκήπια και λοιπές μικρές βοηθητικές κατασκευές)

Λεπτομερής καταγραφή στο Γραφείο Περιουσίας του Πανεπιστημίου

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Καταγραφή στο Γραφείο Περιουσίας του Πανεπιστημίου

Καταγραφή και όσων αποσύρθηκαν

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
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Εταιρεία διαχείρισης 
περιουσίας 
Πανεπιστημίου Πατρών

Σημαντικά θέματα που διαχειρίστηκε  η Εταιρεία

• Επιστροφή από την τράπεζα Πειραιώς ‘ορφανού’ ποσού 59.798 euro (σήμερα με τους 
τόκους 61.373) στις 13/4/2018  από προηγούμενες διαχειρίσεις της οικονομικής υπηρεσίας

• Ενοικίαση όλων των κυλικείων του Πανεπιστημίου Πατρών , και τακτοποίηση εκκρεμοτήτων

• Στη  περίοδο της πανδημίας covid -19, ανεστάλη η λειτουργία των κυλικείων. Με 
Ακαδημαϊκά κριτήρια, αλλά στο πλαίσιο νόμιμων διαδικασιών , επετεύχθη συμφωνία κοινής 
ωφελείας, ώστε τα κυλικεία να συνεχίζουν την λειτουργία τους και το Πανεπιστήμιο να 
περιορίσει τις οικονομικές απώλειες

• Στο κάτωθι link θα δείτε ότι αφορά στην Εταιρεία
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/etaireia_00183.pdf

https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/etaireia_00183.pdf
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Τεχνικές 
υποδομές

Στοιχεία έργων 

ΓΔΤΥΠΔ

• Προστασία δεδομένων – Κανονισμός – Υπεύθυνος

• Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων παλαιών εργολαβιών και μελετών
Κλινικά
Η/Υ 
o Προκλινικά (Δικαστική Απόφαση)
o Οικονομικό (Δικαστική Απόφαση)
o Εκτελέσεις χωρίς εγκρίσεις (Δικαστικές Αποφάσεις)

• Θεσμικές Επεμβάσεις
o Επέκταση εργολαβιών Συντήρησης σε Κλιματισμό
o Βελτίωση συντήρησης Η/Μ
o Βελτίωση της Επιφυλακής Εγκαταστάσεων και καθιέρωση επιφυλακής Δικτύων 
o Αριθμός άμεσης ανάγκης
o Καθιέρωση Διαγωνισμών για προμήθειες Υλικών
o Αποσαφήνιση καθεστώτος Πειραματικού σχολείου και Βρεφονηπιακού σταθμού
o Προσπάθεια συμμετοχής Δήμου στα έξοδα Ιπποκράτους και Παπανδρέου
o Απαλλαγή από άχρηστα και επικίνδυνα ακίνητα (Αίγιο)
o Αποσύνδεση μη χρησιμοποιούμενων τηλεφώνων
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Τεχνικές 
υποδομές

Στοιχεία έργων 

ΓΔΤΥΠΔ

• Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας
o Υποστύλωση Στεγασμένων Διαδρόμων Προκατασκευασμένων
o Πυρόσβεση Σ.Π.Κ.
o Αδειοδοτήσεις Σ.Π.Κ. και Γυμναστηρίου
o Εσωτερική Περίφραξη
o Κατασκευή εργαστηρίου για έλεγχο κορωνοϊού
o Τοποθέτηση ρελέ διαφυγής σε ηλεκτρικούς πίνακες – έλεγχος πινάκων
o Επέμβαση στο σύστημα χλωρίωσης νερού – Επισκευή Αντλιοστασίου
o Μερική αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης – Επισκευή Δεξαμενής
o Ενιαία παρακολούθηση συναγερμών από κέντρο λήψης σημάτων
o Τοποθέτηση νεών Μετασχηματιστών
o Συστήματα Πυρόσβεσης Υποσταθμών
o Δρόμοι πυρασφάλειας

• Λειτουργία Εγκαταστάσεων
o Αντλιοστάσιο- ανακατασκευή
o Δεξαμενή -ανακατασκευή
o Συστήματα Κλιματισμού (επαναφορά σε λειτουργία) και νέα σε Σ.Π.Κ. και Αγρίνιο
o Αποκατάσταση βλαβών και επαναφορά σε λειτουργία εγκαταλελειμμένων Η/Μ εγκαταστάσεων
o Περ. Χώρος (Ηλεκτροφωτισμός – Ράμπες ΑΜΕΑ – Καθαριότητα – Βελτιώσεις Οδών κ.α..)
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Τεχνικές 
υποδομές

Στοιχεία έργων 

ΓΔΤΥΠΔ

• Πλήθος Μελετών και Συμβάσεων Έργων – Προμηθειών - Υπηρεσιών
o Δίκτυο ύδρευσης
o Ηλεκτροφωτισμός (σε πολλά σημεία)
o Αντικατάσταση φωτιστικών με νέα σώματα LED
o Διόρθωση Συνημίτονων
o Περ. Χώρος (σε πολλά σημεία)
o Συγκέντρωση Συναγερμών
o Αντικατάσταση παλαιού προβληματικού Τηλεφωνικού Κέντρου
o Επαναφορά σε λειτουργία συστημάτων Β.Μ.S.
o Ανακατασκευές κτιρίων στο συγκρότημα προκατασκευασμένων για διάφορα Τμήματα
o Κατασκευή στάσεων λεωφορειακών
o Επεμβάσεις στον χώρο του Ιερού Ναού
o Κλιματιστικές μονάδες
o Αντικαταστάσεις δαπέδων
o Εκσυγχρονισμός δικτυακών υποδομών

• Χρηματοδοτήσεις εκτός ΠΔΕ
o Περιαστικό Πάρκο 
o Οικονομικό, ΗΥ, Κτίρια Κλινικών εργαστηρίων
o Αμφιθέατρα ΑΘΕ και ΑΠ, Αμφιθέατρα Ιατρικής, Κτίριο Ε του Τμ. Μηχ. ΗΥ και Πληροφορικής
o Περίφραξη
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Τεχνικές 
υποδομές

Στοιχεία έργων 

ΓΔΤΥΠΔ

• Εγκαταστάσεις πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
o Επεμβάσεις στο Συνεδριακό Κέντρο
o Επεμβάσεις στο Νέο Τριώροφο και λειτουργία αυτού για πρώτη φορά
o Επεμβάσεις στο παλαιό κτίριο Διοίκησης και Τουρισμού
o Αποκατάσταση λειτουργίας τηλέφωνων
o Τοποθέτηση Μπαρών Πανικού
o Αποξήλωση επικίνδυνων κατασκευών (Κουκούλι – Μεσολόγγι)
o Αποψίλωση και καθαρισμός για αποφυγή πυρκαγιών
o Προσαρμογές εγκαταστάσεων σε νέες Λειτουργίες (Κουκούλι – Μεσολόγγι)
o Έκδοση πιστοποιητικών ανελκυστήρων και μελέτη κατασκευής νέων
o Ένταξη συντηρήσεων σε καθεστώς όμοιο με αυτό του υπόλοιπου Πανεπιστημίου
o Τοποθέτηση Χειροκίνητων συστημάτων συναγερμού
o Εξοπλισμός αιθουσών
o Δικτυακές υποδομές
o Βελτίωση Ηλεκτροφωτισμό (δημοπρατείται άμεσα)
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Τεχνικές 
υποδομές

Στοιχεία έργων 

ΓΔΤΥΠΔ

Αδαπάνως για το Πανεπιστήμιο και με επί πλέον οφέλη, όπως: 

o διανοίξεις δρόμων πυροπροστασίας
o αποψιλώσεις και καθαρισμοί
o διάθεση μηχανημάτων για αποκατάσταση βλαβών
o ετοιμότητα μηχανημάτων για άμεση επέμβαση σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς
o αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό το ανάγλυφο του εδάφους που είχε αλλοιωθεί από 

παράνομες λήψεις χωμάτων και αμμοχάλικου
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Συνεδριακό
και

Πολιτιστικό 
Κέντρο 

Πανεπιστημίου 
Πατρών

Κατά την περίοδο 2014-2020 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου, το 
οποίο λειτουργεί σε  διεθνή, εθνική και τοπική εμβέλεια, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες 
από 700 εκδηλώσεις (Συνέδρια – Πολιτιστικές και Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις), τις οποίες έχουν 
παρακολουθήσει περίπου 240.000 συμμετέχοντες από όλον τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω εξαετίας το Συνεδριακό κέντρο, αντιμετωπίστηκε ως σημαντικός 
χώρος διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών, και τα μείζονα Τεχνικά προβλήματα στη 
λειτουργία του τέθηκαν για πρώτη φορά σε υψηλή προτεραιότητα με αποτέλεσμα να υλοποιηθούν 
τα παρακάτω έργα:



Πρυτανεία  2014-2020

Συνεδριακό
και

Πολιτιστικό 
Κέντρο 

Πανεπιστημίου 
Πατρών

• Άδεια Λειτουργίας

• Αλλαγή του Κανονισμού Λειτουργίας και νομικού πλαισίου Λειτουργίας

• Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Συστήματος Πυρασφάλειας και Πυρόσβεσης και 
δημιουργία Αυτόνομης Δεξαμενής Νερού Πυρόσβεσης

• Δημιουργία Πυρο-διαμερισμάτων και αντικατάσταση συμβατικών πορτών με Πυράντοχες

• Αντικατάσταση όλων των Εξωτερικών Θυρών – Εξόδων Κινδύνου (περιμετρικά της Κύριας 
Αίθουσας)

• Αντικατάσταση δύο παλαιού τύπου αντλιών θερμότητας με νέου τύπου (Inverter) υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης

• Επισκευή και συντήρηση Ψύκτη Carrier Κύριας Αίθουσας

• Αντικατάσταση Κεντρικού Λέβητα (τροφοδότη Κύριας Αίθουσας και καμαρινιών , Φουαγιέ 
και Αμφιθεάτρου Ι.4)
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Συνεδριακό
και

Πολιτιστικό 
Κέντρο 

Πανεπιστημίου 
Πατρών

• Αντικατάσταση λαμπτήρων Κύριας Αίθουσας,  Φουαγιέ, Παράλληλων Αιθουσών  και Γραφείων  
με νέου Τύπου LED ενεργειακής απόδοσης Α+

• Αναβάθμιση- Εκσυγχρονισμός Οπτικοακουστικών Συστημάτων των Παράλληλων Αιθουσών 
(Βιντεοπροβολείς – Φορητοί Υπολογιστές- Μικροφωνική Εγκατάσταση)

• Αντικατάσταση Κεντρικού Βιντεοπροβολέα Αμφιθεάτρου Ι.4

• Αντικατάσταση Κεντρικού Βιντεοπροβολέα Κύριας Αίθουσας Ι.1 με νέου Τύπου FULL HD

• Αντικατάσταση αναλογικής κονσόλας της Κύριας Αίθουσας με Ψηφιακή Νέας Τεχνολογίας

• Επισκευή και Συντήρηση κινητών μερών (ΣΤΑΓΓΟΝΙΑ) Σκηνής της Κύριας Αίθουσας

• Αντικατάσταση Ξύλινου Πατώματος 400 τ.μ. της Κύριας Αίθουσας

• Αντικατάσταση Μοκέτας Αμφιθεάτρου Ι.4

• Αντικατάσταση Ταπετσαρίας των καθισμάτων Αμφιθεάτρου Ι.4
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Συνεδριακό
και

Πολιτιστικό 
Κέντρο 

Πανεπιστημίου 
Πατρών

• Τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων τύπου split στα Καμαρίνια του Ισογείου της Κύριας 
Αίθουσας και του Αμφιθεάτρου Ι.4

• Αντικατάσταση Κουρτινών Σκηνής Κύριας Αίθουσας ( Κουΐντες) με νέες βραδυφλεγούς τύπου

• Αντικατάσταση παλαιωμένων συστημάτων σκίασης του κτηρίου

• Προμήθεια επίπλων – των χώρων Υποδοχής ( καθίσματα – τραπέζια)

• Σήμανση όλων των χώρων του κτηρίου

• Συντήρηση Ανελκυστήρων

• Δημιουργία Ράμπας ΑΜΕΑ

• Αισθητική και Λειτουργική αναβάθμιση Περιβάλλοντος χώρου - Παγκάκια, τοποθέτηση 
πλακόστρωτου, Λουλουδιών και νέων κάδων ανακύκλωσης και απορριμμάτων
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Συνεδριακό
Κέντρο 

Κουκούλι

Με την παραλαβή του Συνεδριακού Κέντρου στο Κουκούλι, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:

1. Επισκευή και Συντήρηση Κλιματιστικών Μονάδων

2. Αντικατάσταση όλων των Κλειδαριών με δύο  κλειδιά MASTER

3. Εσωτερικές εργασίες- καθαρισμού- χωροθέτησης – οργάνωσης Αιθουσών

4. Απομάκρυνση παλαιωμένου και μη χρηστικού υλικού

5. Έλεγχος και καταγραφή Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού

6. Επισκευή – Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

7. Επισκευή Υδραυλικών εγκαταστάσεων

8. Συντήρηση ανελκυστήρα
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Σημείωση: Τα παραπάνω έργα έγιναν σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Τμήματα της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όλα τα παραπάνω έργα, συνέβαλλαν στη παροχή ασφάλειας, στην εξοικονόμηση 
ενέργειας και πόρων, στην παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, 

αλλά και στη δημιουργία ενός εύρυθμου και οργανωμένου περιβάλλοντος εργασίας
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Νέα έργα
στο 

Πανεπιστήμιο 
Πατρών

Έτος 2016 Δημοπρατήθηκαν έργα προϋπολογισμού 3.100.000 €

Έτος 2017 Δημοπρατήθηκαν έργα προϋπολογισμού 3.000.000 €
+ 1.300.000 € από Περιφέρεια Δ. Ελλάδας για περίφραξη

Έτος 2018 Δημοπρατήθηκαν έργα προϋπολογισμού 7.200.000 €
+ 18.000.000 € από Ευρ. Τρ. Επενδύσεων
+ 300.000 € από Περιφέρεια Δ. Ελλάδας για Πειραματικό Δημοτικό
+ 1.950.000 € από Περιφέρεια Δ. Ελλάδας για ανακαίνιση αμφιθέατρων ΑΘΕ & ΑΠ
+ 310.000 € (Περιαστικό Πάρκο)

Έτος 2019 Δημοπρατήθηκαν έργα προϋπολογισμού 5.500.000 €
+ 3.300.000 € από Περιφέρεια Δ. Ελλάδας για ανακαίνιση αμφιθέατρων Ιατρικής

και τμήμα του κτιρίου Η/Υ

Έτος 2020 Δημοπρατήθηκαν έργα προϋπολογισμού 2.000.000 €
+ σε εξέλιξη διαδικασίες για έργα 5.100.000 €
+ 1.500.000 € από Ευρ. Τρ. Επενδύσεων 
+ δημοπρατούνται άμεσα άλλα έργα 1.500.000 € από Ευρ. Τρ. Επενδύσεων
+ 500.000 € από Πρόγρ. Δημ. Επενδύσεων.
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Δωρεές
από την κα 

Διγενοπούλου Ε.

 

Ανακαινισμένο παλαιό εργοστάσιο 
επί της Αγ. Ανδρέου Πάτρα
Ενοικιασμένο έως το 2026
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Γεγονότα 
σταθμοί

στη διάρκεια
της θητείας 
2014-2020

Οικονομική κρίση

Οικονομική κατάσταση στο Πανεπιστήμιο Πατρών 2010-2020

ΕΤΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΙΤΙΣΗ ΠΔΕ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ  

2010 14.582.547,76 0,00 7.525.720,15 22.108.267,91 0,00 

2011 12.606.393,88 0,00 6.082.227,09 18.688.620,97 0,00 

2012 11.613.674,31 1.800.000,00 4.836.160,35 18.249.834,66 0,00 

2013 5.071.396,33 985.000,00 7.112.404,59 13.168.800,92 0,00 

2014 15.039.880,30 2.160.000,00 3.260.617,31 20.460.497,61 80.000,00 

2015 7.369.044,92 2.191.814,19 4.796.376,19 14.357.235,30 0,00 

2016 7.337.005,88 2.105.797,90 1.010.224,80 10.453.028,58 0,00 

2017 9.594.290,80 2.110.000,00 3.189.491,76 14.893.782,56 0,00 

2018 12.789.159,63 2.110.000,00 3.609.493,85 18.508.653,48 954.530,89 

2019 11.541.986,59 2.110.000,00 6.187.686,69 19.839.673,28 1.278.744,60 

2020 9.005.400,00 4.470.000,00 2.216.487,11 15.691.887,11 0,00 
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στη διάρκεια
της θητείας 
2014-2020

Η πανδημία Covid-19

To Πανεπιστήμιο Πατρών αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες της Πανδημίας
σε πολλαπλά επίπεδα:

Υγειονομικό επίπεδο

• Υγειονομική φροντίδα - τηρήθηκαν απαρέγκλιτα όλες οι ΚΥΑ για το σύνολο της Πανεπιστημιακής 
κοινότητας με ενημέρωση από τις Γ. Διευθύνσεις ανά εβδομάδα

• Πλήρης ενημέρωση της Πανεπιστημιακής κοινότητας, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο υγιεινής 
και ασφάλειας και την ιατρό εργασίας

• Ενημέρωση της Πανεπιστημιακής κοινότητας από ομάδα Λοιμοξιολόγων του Νοσοκομείου
• Υλικό υγιεινής και προφύλαξης μετάδοσης του ιού σε όλη την κοινότητα
• Διαδικασία για την απορρόφηση χρήματων για τα υλικά υγιεινής και  προφύλαξης μετάδοσης του 

ιού στους φοιτητές
• Οργανώθηκε η μεταφορά των φοιτητών της Εστίας σε μονόκλινα δωμάτια ξενοδοχείου, καθώς 

και ατομικά γεύματα
• Εκπαίδευση του Προσωπικού καθαριότητας από τον υπεύθυνο υγιεινής και ασφάλειας και την 

ιατρό εργασίας
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 3000 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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Γεγονότα 
σταθμοί

στη διάρκεια
της θητείας 
2014-2020

Εφαρμογή του Νόμου 4610- ενιαία τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών με τον Νόμο 4610/19,  προχώρησε στις εξής κύριες μεταβολές:
• Συνέργειες με oρισμένα Τμήματα του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, και δημιουργία νέων 

Πανεπιστημιακών Τμημάτων
• Ίδρυση Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
• Ίδρυση  Σχολής Νομικών Επιστημών
• Ίδρυση  Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
• Ίδρυση  Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης της Υγείας
• Ίδρυση Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου
• Μετονομασία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών πόρων Πολυτεχνικής Σχολής  

σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
• Προσθήκη της Κοινωνικής εργασίας στο τίτλο του   Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

εκπαίδευσης 
• Κατάργηση του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και νέων τεχνολογιών, και 

δημιουργία νέου Τμήματος Ιστορίας –Αρχαιολογίας, όπου εντάσσεται το δυναμικό του κατηργημένου 
Τμήματος

Η Απόφαση Της Συγκλήτου ήταν κατά πλειοψηφία αρνητική για τη συνένωση (10 υπέρ/12 κατά /2 
λευκά). Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στον Νομό 4610, διότι δεν δεσμεύεται από απόφαση 
Συγκλήτου όπως διαχρονικά συμβαίνει σε νέους Νόμους.
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Τα Πανεπιστήμιο Πατρών εκτείνεται σε 6 Πόλεις, Πάτρα, Αίγιο, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Αμαλιάδα, 
Πύργο, οι οποίες διαθέτουν τρία οργανωμένα Campus. Επανεκτιμά την χωροταξική κατανομή των 
Τμημάτων του και εισηγείται με αποφάσεις Συγκλήτου στο Υπουργείο Παιδείας, την μεταφορά 
ορισμένων στο Campus της Πάτρας.

Με το Νόμο 4623/9.8.19, καταργήθηκε η Νομική Σχολή και ανεστάλη η λειτουργία  της Σχολής 
Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, καθώς και του Τμήματος Γεωργική Βιοτεχνολογία της 
Σχολής Επιστημών Γεωπονίας .

Στη νέα του μορφή το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει 7 Σχολές και 35 Τμήματα. Με απόφαση 
Συγκλήτου, όλοι οι φάκελοι την Σχολών και Τμημάτων που καταργήθηκαν η ανεστάλη η λειτουργία 
τους, εκτός της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, εστάλησαν στην ΕΘΑΑΕ για 
επανεκτίμηση.
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2014-2020

Κύριος στόχος των μεγάλων μεταβολών του 4610/2019 ήταν η σημαντική μείωση των ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων της χώρας με την πλήρη ενσωμάτωση των ΤΕΙ στα ήδη υπάρχοντα Ελληνικά πανεπιστήμια και 
την δημιουργία Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό αντικείμενο. Ως προς 
αυτό, συμφώνησαν θα έλεγα ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος της χώρας, μιας και δεν έγινε αλλά και ούτε 
φαίνεται να επιχειρείται κάποια προσπάθεια επαναφοράς στη πρότερο κατάσταση.

H νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας περιορίστηκε σε μικρές , κομβικού χαρακτήρα, 
παρεμβάσεις, χωρίς όμως, τουλάχιστον προς το παρόν, ανατροπή  στην εξέλιξη της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Γεγονός, που κατά την εκτίμηση μου είναι σημαντικό και ελπιδοφόρο. Στη Παιδεία 
χρειάζεται συνέργεια, συναίνεση και χρόνος ικανός, προκειμένου  να εμπεδωθούν οι αλλαγές και να 
εκτιμηθούν τυχόν παρεμβάσεις. Έτσι προέκυψε η συγχώνευση του ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) 
και ταυτόχρονα η ίδρυση τεσσάρων νέων σχολών σε αντικείμενα που δεν διέθετε μέχρι τότε το ΠΠ.

Το νέο ΠΠ έχει σαφώς ευρύτερο επιστημονικό αντικείμενο, καταλαμβάνοντας ως προς το μέγεθος την 
τρίτη θέση στα πανεπιστήμια της χώρας. Μια τέτοιου είδους και μεγέθους διεύρυνση του αντικειμένου 
του ΠΠ κάτω από συνθήκες συνήθους διεκδίκησης θα ήταν αδύνατη.
Στις κομβικού χαρακτήρα παρεμβάσεις της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας,  
περιλαμβάνονται η κατάργηση της Νομικής Σχολής και η αναστολή λειτουργίας της Σχολής Επιστημών 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Τμήματος Γεωργικής Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών 
Γεωπονίας, καθώς και η αναστολή λειτουργίας των διετών επαγγελματικών προγραμμάτων Σπουδών στα 
Πανεπιστήμια.
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Σε όλη αυτή την ανακατάταξη υπήρξε γκρίνια και όπως γνωρίζετε η γκρίνια φέρνει πάντα δυσάρεστα 
αποτελέσματα, τα οποία με έξυπνες τοποθετήσεις και διεκδικήσεις, διάθεση αλλαγής και ανάπτυξης, 
ομοφωνία και περιορισμού του αδικαιολόγητου ναρκισσισμού θα είχαν σε μεγάλο βαθμό αποφευχθεί. 
Κυρίως τρία είναι τα πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα:

1. Η κατάργηση της Νομικής σχολής
2. Η δημιουργία δεύτερης Πολυτεχνικής σχολής στη Πάτρα, που ανήκει στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου
3. Η αναστολή λειτουργίας των επαγγελματικών προγραμμάτων διετούς φοιτήσεως

Οι αλλεπάλληλες κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας έδειξαν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και ότι 
πλεονεκτεί αυτός που ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμος για μεγάλες αλλαγές σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Το ΠΠ απέδειξε ότι διαθέτει αυτά τα αντανακλαστικά διότι:

1. Σε χρόνο ρεκόρ ενσωμάτωσε το ΤΕΙ στο δυναμικό του με τρόπο υποδειγματικό και χωρίς νοοτροπία 
κατακτητή

2. Δημιούργησε ταχύτατα νέα προγράμματα σπουδών στα νέα αντικείμενα και φρόντισε να υποδεχθεί 
τους νέους φοιτητές

3. Με την λαίλαπα του Covid 19 κατόρθωσε με αξιοζήλευτο τρόπο να φέρει εις πέρας την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση σε όλα ανεξαιρέτως τα τμήματά του
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Σε πρόσφατη συνάντηση των 7 Πανεπιστημίων, που ενσωμάτωσαν τα ΤΕΙ, ο απολογισμός είναι 
θετικός. Υπήρξαν και υπάρχουν προβλήματα, που με καλή διάθεση και συνεργασία θα λύνονται  στη 
πορεία του χρόνου. Γίνεται επανεκτίμηση ορισμένων αποφάσεων, ώστε να διορθωθούν αστοχίες. 
Αυτή είναι η διαχρονική δουλειά του Ακαδημαϊκού Δασκάλου, που αν και σε πολύ δύσκολες πρόσφατα 
καταστάσεις, επιτέλους εκτιμάται.

Σε λίγα χρόνια, είναι σίγουρο ότι κανένας δεν θα θυμάται τι έγινε κατά την περίοδο της συνένωσης 
του ΤΕΙ με το ΠΠ. Όμως υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα π.χ., η Γεωπονική Σχολή να 
ανακηρυχθεί ως μια από τις καλύτερες σχολές στο είδος της στο κόσμο, μια πιθανότητα που την 
μηδενίζεις όταν αρνείσαι για οποιονδήποτε λόγο την διεύρυνση ενός αντικειμένου. 

Το εγχείρημα είναι μεγάλο και πλέον μια νέα πραγματικότητα. 
Το μέλλον θα δείξει την αξία του.

Και ο δρόμος είναι μακρύς.
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Οργάνωση δομής ελέγχου SARS-Cov-2
Λειτουργία του Εργαστηρίου Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων,
Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών

Το Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 
217/9186/12.3.2020 απόφαση της υπ’ αριθ. 164/12.3.2020 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πατρών και πήρε ΦΕΚ ίδρυσης που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 
21/03/2020, αριθ. φύλλου 955.

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε για την εξυπηρέτηση των αναγκών μοριακής διάγνωσης λοιμογόνων 
παραγόντων όπως αυτές προκύπτουν στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), με έμφαση στις νέες 
ιογενείς εστίες (κορωνοϊός SARS-Cov-2, κ.ά).

Η ίδρυση του Εργαστηρίου στηρίζεται στη Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως στις 25/02/2020. ΦΕΚ 42Α, άρθρο 3.
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Οργάνωση δομής ελέγχου SARS-Cov-2
Λειτουργία του Εργαστηρίου Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων,
Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών

Η ίδρυση του εργαστηρίου έγινε με πρωτοβουλία, της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών κ. 
Βενετσάνας Κυριαζοπούλου και του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Νικολάου Καραμάνου, 
με τη σύμφωνη γνώμη και υποστήριξη του Διευθυντή του Παθολογικού Τομέα Ι του Τμήματος Ιατρικής 
κ. Χαράλαμπου Γώγου και του Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής κ. Δημητρίου Γούμενου, και του 
Διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Γιάννη Καρβέλη.

Στη συγκεκριμένη περίοδο το Εργαστήριο πραγματοποιεί εξετάσεις για SARS-CoV-2. Η
διάγνωση του SARS-CoV-2 εκτελείται με μέθοδο RT-PCR σε πραγματικό χρόνο (real-time
PCR), που ανιχνεύει δύο γονίδια του ιού για την ακριβή ανίχνευσή του, με όριο ανίχνευσης
10 αντίγραφα RNA.

Η μέθοδος και τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται είναι πιστοποιημένα για in vitro
διαγνωστική χρήση (CE-IVD) σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες από WHO, CDC-US, Pasteur
Institute-Paris, Charite-Berlin και CDC-China.
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Οργάνωση δομής ελέγχου SARS-Cov-2
Λειτουργία του Εργαστηρίου Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων,
Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών

Το Εργαστήριο τέθηκε σε λειτουργία στις 13/03/2020 και χειρίζεται δείγματα που λαμβάνει προς 
εξέταση από Νοσοκομεία της 6ης ΥΠΕ και κλιμάκια του ΕΟΔΥ (εξέταση στον γενικό πληθυσμό). Μέχρι 
σήμερα, το Εργαστήριο έχει χειριστεί 5118 δείγματα και έχει τη δυνατότητα να εκτελεί 100-200 
εξετάσεις/μέρα.

Από τις 07/05/2020 το εργαστήριο έχει πιστοποιηθεί στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΘΕΝΩΝ 
COVID-19 ως «Χρήστης Εργαστηριακής Διερεύνησης» σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική 
νομοθεσία.

Το Εργαστήριο λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Τμήματος Ιατρικής, που 
περιλαμβάνουν clean room, και εξασφαλίζουν την ασφαλή διαχείριση των από αέρος 2 μεταδιδόμενων 
ιών και είναι εξοπλισμένο με τα κατάλληλα όργανα για την εκτέλεση μοριακών διαγνωστικών εξετάσεων 
όπως αυτές της ανίχνευσης του ιού SARS-Cov-2 σε δείγματα ασθενών με υποψία COVID-19.
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Οργάνωση δομής ελέγχου SARS-Cov-2
Λειτουργία του Εργαστηρίου Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων,
Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών

Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από:

Αθανασία Μουζάκη,PhD
Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας, Τμήμα Ιατρικής, Παν/ου Πατρών [Επιστημονική Υπεύθυνη, ΕΥ]

Μαρία Ρόδη, PhD
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Παν/ου Πατρών

Αθηνά Αλεξανδροπούλου
Τεχνολόγος

Φωτεινή Καλογιάννη
Τεχνολόγος

Το Εργαστήριο επικουρεί το μέλος ΕΔΙΠ του Ιατρικού Τμήματος
κ. Αναστάσιος Γεωργακόπουλος, PhD
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Οργάνωση δομής ελέγχου SARS-Cov-2
Λειτουργία του Εργαστηρίου Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων,
Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών

Το Εργαστήριο συνεργάζεται με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο 
της εμβληματικής δράσης (ΓΓΕΤ) “Επιδημιολογική μελέτη του SARSCoV-2 στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων 
εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης 
ασθενών, για την αντιμετώπιση του ιού SARS-CoV-2”.

Επίσης, εφόσον το Εργαστήριο εξασφαλίσει τους κατάλληλους πόρους, θα ασχοληθεί με διεπιστημονική 
έρευνα σε (1) θέματα μοριακής διάγνωσης, με έμφαση στη μεταγραφική ρύθμιση των ιών από κυτταρικούς 
παράγοντες του ξενιστή πως αυτή επηρεάζεται από αντι-ιικές θεραπείες και (2) καταπόσον το HLA προφίλ 
των ατόμων που προσεβλήθησαν από τον SARS-Cov-2 συσχετίζεται με την έκβαση της νόσου COVID-19.

Την επόμενη μέρα, το Εργαστήριο θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τις ανάγκες μοριακής διάγνωσης λοιμογόνων 
παραγόντων όπως αυτές προκύπτουν στην 6η ΥΠΕ. Παράλληλα, θα εκτελεί εξετάσεις μοριακού 
προσδιορισμού και ποσοτικοποίηση του ιού HIV-1, ανίχνευσης μεταλλάξεων του ιού HIV-1 και τυποποίηση 
του HLA-B*5701 σε HIV-1+ ασθενείς που παρακολουθούνται στην Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων & Τμήμα 
Λοιμώξεων, Παθολογική Κλινική, Ιατρικό Τμήμα Παν/μίου Πατρών/Π.Γ.N.Π., τις οποίες η ΕΥ 
πραγματοποιεί τα τελευταία 18 έτη.
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Ίδρυση Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου  

Με το Νόμο 4610/ 5.19 ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (ΠΕΚ). Με 
απόφαση Συγκλήτου ιδρύεται το πρώτο Ινστιτούτο του ΠΕΚ τον  Μάιο /2019.
Η Σύγκλητος στην 170/1.7.2020 συνεδρίαση της αποφάσισέ τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΕΚ

1. Ινστιτούτο Κυτταρικών θεραπειών
Με το ΦΕΚ2698/2.7.20 ιδρύονται μετά από απόφαση Συγκλήτου τα κάτωθι Ινστιτούτα στο πλαίσιο του ΠΕΚ.

2. Ινστιτούτο Αρχαίου Θεάτρου
3. Ινστιτούτο Προηγμένων Τεχνολογιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων
4. Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης
5. Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος
6. Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας
7. Ινστιτούτο Επιστημών της Θάλασσας
8. Ινστιτούτο Ιατρικής Ακριβείας
9. Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων
Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες Διευθυντών και μελών Δ.Σ των Ινστιτούτων

Σύνολο 9 Ινστιτούτα. Καλή συνέχεια σε όλα.
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Ακαδημαϊκό επίπεδο- Αναφορά πεπραγμένων για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την 
περίοδο της επιδημίας COVID-19

• Στις 16/3, με την απόφαση για εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Παν. Πατρών, συστάθηκε άμεσα 
στο Τμήμα Δικτύων ομάδα υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας 
αποτελούμενη από τους Σερεμέτη Θόδωρο, Λεκατσά Γιώργο ,Αντωνόπουλο Γιάννη, 
Γιαννακόπουλο Βασίλη, Παλιάτσα Νίκο και Πετροπούλου Μαρία(ΕΚΟ). Η ομάδα  παρείχε τεχνική 
υποστήριξη στα εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με ειδική 10ώρη τηλεφωνική γραμμή (2610 
997777) και αντίστοιχο mail (so@upatras.gr)

• Για το διάστημα 16/3 έως 16/6, τα μέλη της ομάδας έχουν απαντήσει περισσότερα από 400 
ηλεκτρονικά αιτήματα, καθώς και περίπου 2300 τηλεφωνικές κλήσεις.

• Από τη Διεύθυνση συμμετείχαν τέσσερεις υπάλληλοι στην επιτροπή για την υποστήριξη της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης (Αντωνόπουλος Γιάννης, Βαλής Χρήστος, Γιαννακόπουλος Βασίλης, 
Σερεμέτης Θεόδωρος)

• Δημιουργήθηκε άμεσα όλο το απαραίτητο συνοδευτικό υλικό υποστήριξης (ιστοσελίδα 
υποστήριξης, οδηγίες χρήσης, συχνές ερωτήσεις κτλ), τόσο για καθηγητές όσο και για φοιτητές, 
των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Παν. Πατρών. Οι 
σελίδες υποστήριξης είχαν για το διάστημα 16/3 έως 4/6 περισσότερες από 150.000 προβολές 
ανά σελίδα

mailto:so@upatras.gr
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Ακαδημαϊκό επίπεδο- Αναφορά πεπραγμένων για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την 
περίοδο της επιδημίας COVID-19

• Ταυτόχρονα, η κίνηση στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλ Εκπαίδευσης eclass αυξήθηκε κατά 
146% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019, ενώ τα αντίστοιχα αιτήματα σε emails και στην 
πλατφόρμα υποστήριξης αυξήθηκαν κατά 65%. Καθ' όλη τη διάρκεια της υποστήριξης ο μέσος 
όρος απόκρισης ήταν περίπου 4 ώρες

• Μετά την απόφαση της Συγκλήτου για εξ αποστάσεως εξετάσεις στο Παν. Πατρών, τα μέλη της 
ομάδας δημιούργησαν τα εγχειρίδια για την υποστήριξη των σεναρίων (γραπτή εξέταση, προφορική 
εξέταση, απαλλακτικές εργασίες) των εξ αποστάσεως εξετάσεων όπως αυτά ψηφίστηκαν από τη 
Σύγκλητο. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν οι σελίδες https://sfb.sites.upnet.gr/exams/ και 
https://sfb.sites.upnet.gr/students/ με περισσότερα από 13 χιλιάδες μοναδικές επισκέψεις 
για το διάστημα 4/6 έως 16/6

• Έγινε από την ομάδα όλη η παραμετροποίηση της πλατφόρμας exams.eclass.upatras.gr, 
δημιουργία τμημάτων, γραφικό περιβάλλον, καθώς και η εισαγωγή περίπου 1400 λογαριασμών 
εκπαιδευτών για διευκόλυνση και επιτάχυνση των διαδικασιών

• Διαδικασία αίτησης και παράδοσης ιδρυματικού λογαριασμού (UPNET ID) για την είσοδο στις 
υπηρεσίες τηλεματικής του ΠΠ

https://sfb.sites.upnet.gr/exams/
https://sfb.sites.upnet.gr/students/
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Ακαδημαϊκό επίπεδο- Αναφορά πεπραγμένων για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την 
περίοδο της επιδημίας COVID-19

• Ανάκτηση ή αλλαγή κωδικών πρόσβασης 

• Ενεργοποίηση ιδρυματικών λογαριασμών σε χρήστες που είχαν απενεργοποιηθεί λόγω της 
ιδιότητάς τους

• Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών

• Οδηγίες σχετικά με την εγγραφή στις πλατφόρμες eclass.upatras.gr και exams.eclass.upatras.gr
τόσο των φοιτητών όσο και των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ της ακαδημαϊκής κοινότητας

• Πληροφορίες προς τους φοιτητές σχετικά με τη χρήση Skype for Business (credentials) με 
σκοπό την συμμετοχή τους στις εξ’ αποστάσεως διαλέξεις και τις εξετάσεις

• Σε σύνολο 1.075 καταγεγραμμένων αιτημάτων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα 
HELPDESK, απαντήθηκαν 250 αιτήματα κυρίως συσχετιζόμενα με τον ιδρυματικό λογαριασμό 
(UPNET ID) και με την υπηρεσία τηλεκπαίδευσης, που αφορούσαν σε χρήστες του πρ. ΤΕΙ, οι 
οποίοι έχουν ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών
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Ακαδημαϊκό επίπεδο- Αναφορά πεπραγμένων για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την 
περίοδο της επιδημίας COVID-19

• Εξυπηρετήθηκαν περί τα 300 ηλεκτρονικά αιτήματα υποστήριξης που υποβλήθηκαν στο email
αρωγής χρηστών (helpdesk@upatras.gr), εκτός της πλατφόρμας HELPDESK. Απαντήθηκαν 
ηλεκτρονικά μηνύματα που αφορούσαν σε διαδικασία αρχικοποίησης ιδρυματικού λογαριασμού, 
ανάκτηση κωδικών πρόσβασης για την εγγραφή και είσοδο στις πλατφόρμες της εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, θέματα χρήσης ιδρυματικού email φοιτητών προκειμένου να συμμετέχουν στις 
εξετάσεις μέσω της πλατφόρμας Skype for Business και exams.eclass, κλπ.

• Επικοινώνησαν και ενημερωθήκαν για τις διαδικασίες έκδοσης ψηφιακής υπογραφής 485 χρήστες, 
έγιναν 247 προγραμματισμένες συναντήσεις για έκδοση ψηφιακή υπογραφής και εκδόθηκαν 205 
ψηφιακές υπογραφές και έγινε και η σχετική εκπαίδευση τους για εφαρμογή της διαδικασίας

• Υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε σε πολύ μικρούς χρόνους ο διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών 
για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εξετάσεων

mailto:helpdesk@upatras.gr
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Ακαδημαϊκό επίπεδο- Αναφορά πεπραγμένων για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την 
περίοδο της επιδημίας COVID-19

Η Επιτροπή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελούμενης από τα παρακάτω μέλη

1. Νικόλαος Καραμάνος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Πρόεδρος

2. Σταύρος Κουμπιάς, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

3. Ευστράτιος Γαλλόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

4. Βασίλειος Κόμης, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Κοσμήτορας της

Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

5. Νικόλαος Αβούρης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Συντονιστής Κέντρου

Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων

6. Αθανάσιος Καραλής, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Συντονιστής

Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

7. Μιχαήλ Ξένος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του

Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

8. Θεόδωρος Σερεμέτης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης

9. Χρήστος Βαλής, Τεχνικό προσωπικό της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης

10. Ιωάννης Αντωνόπουλος, προσωπικό του Τμήματος Δικτύων Δεδομένων Φωνής της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης

11. Βασίλειος Γιαννακόπουλος, προσωπικό του Τμήματος Δικτύων Δεδομένων Φωνής της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης



Πρυτανεία  2014-2020

Γεγονότα 
σταθμοί

στη διάρκεια
της θητείας 
2014-2020

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020
(στο πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων της υπ’ αριθ. 167/21.5.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου)

Προοίμιο

Ο παρών Οδικός Χάρτης περιλαμβάνει οδηγίες και διευκρινίσεις για τα επιμέρους στάδια και 
διαδικασίες κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2019-2020 με την εξ αποστάσεως 
μέθοδο, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 428/16115/22.5.2020 και 429/16125/22.5.2020 αποφάσεις της 
Συγκλήτου και τη συνημμένη σε αυτήν «Εισήγηση για τη διεξαγωγή εξετάσεων της Επιτροπής για την 
εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστημίου στις συνθήκες της επιδημίας COVID-19», κατά τις 
διατάξεις της υπ΄αριθ. 59181/Ζ1/19.5.2020 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών 
πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική 
άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2019-2020 (ΦΕΚ 1935/20.5.2020, τ. Β΄). 

Ακολουθούν για τον σκοπό αυτό οι παρακάτω τέσσερις ενότητες που αφορούν τις επιμέρους 
διαδικασίες για α) τα Τμήματα, β) τους διδάσκοντες, γ) τους φοιτητές, καθώς και δ) τα ζητήματα 
προστασίας προσωπικών δεδομένων βάσει της εισήγησης του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων και του Οδηγού Συμμόρφωσης στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων του 
Πανεπιστημίου Πατρών όπως έχει εγκριθεί και διατίθεται στον σύνδεσμο 
https://www.upatras.gr/el/node/8947 .

https://www.upatras.gr/el/node/8947


Πρυτανεία  2014-2020

Γεγονότα 
σταθμοί

στη διάρκεια
της θητείας 
2014-2020

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020
(στο πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων της υπ’ αριθ. 167/21.5.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου)

Προοίμιο
Α. Διαδικασίες Τμημάτων:

1. Τα Τμήματα συγκροτούν Επιτροπές Υποστήριξης των Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων σύμφωνα με την απόφαση 
της Συγκλήτου που απαρτίζονται από μέλη ΔΕΠ και τεχνικό προσωπικό

2. Τα μέλη της Επιτροπής Υποστήριξης συμμετέχουν σε σεμινάρια διαδικτυακής επιμόρφωσης και ενημερώνουν 
αναλυτικά το διδακτικό προσωπικό ανάλογα με τις προϋποθέσεις και συνθήκες εξέτασης του Τμήματος

3. Μετά την ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού από τις Επιτροπές των Τμημάτων, ανακοινώνεται το 
πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020, με αναφορά στους τρόπους και τα μέσα 
για κάθε εξεταζόμενο μάθημα και καλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις αφού 
συμπληρώσουν την Ηλεκτρονική Αίτηση – Δήλωση για Συμμετοχή:  
https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαπιστωμένης αδυναμίας πρόσβασης στα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα εξ αποστάσεως 
εξέτασης για μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητών και μόνον, λαμβάνεται μέριμνα με ευθύνη του οικείου 
διδάσκοντος και Προέδρου του Τμήματος, για την αντιμετώπιση του θέματος

5. Ο Πρόεδρος του Τμήματος σε συνεργασία με τα αντίστοιχα μέλη του διδακτικού προσωπικού αποφασίζουν τον 
πλέον πρόσφορο, κατά περίπτωση, τρόπο εξέτασης των φοιτητών της περίπτωσης (4) και ενημερώνεται ο 
Κοσμήτορας της Σχολής, όπως προβλέπεται στις σχετικές Αποφάσεις της Συγκλήτου

https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php
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Γεγονότα 
σταθμοί

στη διάρκεια
της θητείας 
2014-2020

Β. Διαδικασίες Διδασκόντων:

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020
(στο πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων της υπ’ αριθ. 167/21.5.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου)

Προοίμιο

Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού:
1. Επιλέγουν από τους προτεινόμενους τρόπους εξέτασης εκείνον που θεωρούν ότι ανταποκρίνεται κατά τον 

καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις εξέτασης του μαθήματος. Σημειώνεται ότι τα μέσα και οι τρόποι που 
προτείνονται αποτελούν εξειδίκευση των βασικών σεναρίων που έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του 
Ιδρύματος και τα οποία αναφέρονται συνοπτικά στο τέλος του Οδικού Χάρτη.

2. Δημιουργούν για κάθε μάθημα νέα “Εξέταση Μαθήματος” στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr. Το 
μάθημα θα πρέπει να είναι τύπου «ανοικτό με εγγραφή» και οι φοιτητές θα κληθούν να εγγραφούν σε αυτό 
αποδεχόμενοι τον κανονισμό εξέτασης.

3. Αναρτούν ανακοινώσεις στο eClass κάθε μαθήματος, με αναλυτική επεξήγηση του τρόπου και των μέσων 
εξέτασης και καλούν τους φοιτητές εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να εγγραφούν στην «Εξέταση 
μαθήματος» στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr. Η εγγραφή αυτή αποτελεί δήλωση συμμετοχής στην 
εξέταση του μαθήματος.

4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών στην εξέταση, ενημερώνονται για το συνολικό αριθμό των 
φοιτητών που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην εξέταση ώστε να ρυθμίσουν τα οργανωτικά ζητήματα της 
εξέτασης.

5. Διεξάγουν, αν το κρίνουν αναγκαίο, προσομοιώσεις εξέτασης στις οποίες συμμετέχουν και οι επιτηρητές.
6. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, αναφέρουν προς την αρμόδια επιτροπή του Τμήματος τυχόν 

προβλήματα και παρατηρήσεις.
7. Οι αρμόδιοι διδάσκοντες εξετάζουν κατά περίπτωση τα αιτιολογημένα αιτήματα φοιτητών της περίπτωσης 4 

της παραγράφου Α.



Πρυτανεία  2014-2020
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2014-2020

Γ. Διαδικασίες Φοιτητών:

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020
(στο πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων της υπ’ αριθ. 167/21.5.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου)

Προοίμιο

Οι φοιτητές που δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2019-2020 θα πρέπει:

• Να ανατρέξουν και να ενημερωθούν για τις οδηγίες ώστε να έχουν λάβει γνώση για τη μέθοδο και τα μέσα της 
εξ αποστάσεως εξέτασης από τους διδάσκοντες του μαθήματος

• Μπορούν επίσης να ενημερωθούν για τους τρόπους εξέτασης που υλοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών 
κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους στον σύνδεσμο 
https://sfb.sites.upnet.gr/students/

• Να μεριμνήσουν για τα ακόλουθα:
1. να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα απαραίτητα τεχνικά μέσα (π.χ. σταθερό ή φορητό Η/Υ, 

κάμερα, μικρόφωνο, κλπ.) και να έχουν ελέγξει τη σωστή λειτουργία του κατά τον χρόνο της κάθε 
εξέτασης

2. να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο την ημέρα και ώρα της κάθε εξέτασης
3. να έχουν ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό του email τους και να έχουν κάνει την ηλεκτρονική 

Αίτηση-Δήλωσή τους για συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2019-2020 στην 
πλατφόρμα του https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php και στη συνέχεια να 
εγγραφούν στα μαθήματα του Τμήματός τους στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην πλατφόρμα 
exams.eclass.upatras.gr

https://sfb.sites.upnet.gr/students/
https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php


Πρυτανεία  2014-2020
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2014-2020

Γ. Διαδικασίες Φοιτητών:

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020
(στο πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων της υπ’ αριθ. 167/21.5.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου)

Προοίμιο

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2019-2020 
ο κάθε φοιτητής καλείται να δηλώσει τα ακόλουθα:

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Έλαβα γνώση για τις τεχνολογίες και τα τεχνικά μέσα διεξαγωγής των εξ αποστάσεως εξετάσεων σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου 
(Αρ.Πρωτ. 428/16125 και 429/16125) και τη συνημμένη εισήγηση της επιτροπής, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη 
συμμετοχή και ταυτοποίησή μου στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και επιθυμώ να συμμετέχω σε αυτές διαθέτοντας τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια 
της εξέτασής μου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

I. η συμμετοχή μου στις εξετάσεις θα γίνει αποκλειστικά και μόνον μέσω του ιδρυματικού μου λογαριασμού.
II. δηλώνω ότι η εργασία/γραπτό κάθε εξέτασης που παραδίδω εκπονήθηκε αποκλειστικά από εμένα τον/την ίδιο/α και αποτελεί δημιούργημα ατομικό, και θα 
αναφέρω με ακρίβεια οποιαδήποτε βοήθεια έλαβα από άλλο πρόσωπο, οργανισμό, σύστημα και/ή τις πηγές που χρησιμοποίησα για τη συγγραφή της εργασίας ή 
του γραπτού μου.
III. αποδέχομαι τους κανόνες δεοντολογίας για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών και της τήρησης του κανονισμού και προάσπισης του κύρους των 
εξετάσεων όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 41 και 101, αντίστοιχα, του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (Εσωτερικός Κανονισμός ΦΕΚ 
3899/2019 τ. Β’).
IV. αποδέχομαι τον έλεγχο λογοκλοπής στις εργασίες/γραπτά που παραδίδω μέσω του πληροφοριακού συστήματος Turnitin που είναι ενσωματωμένο στην 
πλατφόρμα διεξαγωγής εξετάσεων.
V. αποδέχομαι τα μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ιδρύματος για τη διαδικασία των εξ αποστάσεως εξετάσεων (σύμφωνα με την εισήγηση 
Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών) και ειδικότερα αποδέχομαι ότι: 1) Οι μέθοδοι της εξ αποστάσεως 
αξιολόγησης των φοιτητών συνιστούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ειδικής κατηγορίας για λόγους προστασίας δημοσίου συμφέροντος τόσο για 
τους διδάσκοντες όσο και για τους διδασκόμενους, 2) απαγορεύεται η καταγραφή της εξεταστικής διαδικασίας με τον οποιοδήποτε τρόπο από τους 
συμμετέχοντες, β) απαγορεύεται η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους ή μετάδοση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή 
μέρους της εξ αποστάσεως εξέτασης διότι οι πράξεις αυτές συνιστούν περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων που υπερβαίνουν το πλαίσιο προστασίας τους και 
παραβιάζουν ευθέως το νόμο και συνεπάγονται ευθύνη γι’ αυτόν που τις επιχειρεί.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαπιστωμένης αδυναμίας πρόσβασης στα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα εξ αποστάσεως εξέτασης για μεμονωμένες περιπτώσεις 
φοιτητών και μόνον, λαμβάνεται μέριμνα με ευθύνη του οικείου διδάσκοντος και Προέδρου του Τμήματος, για την αντιμετώπιση του θέματος.

https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/apofasi_sygklitoy_1_gia_ex_apostaseos_exetaseis_4.pdf
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/apofasi_sygklitoy_2_gia_ex_apostaseos_exetaseis_2.pdf
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/fek_esot_kanon_pp_2019_2.pdf
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/eisigisi_ypeythynoy_prostasias_dedomenon_corr_1.pdf
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Δ. Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020
(στο πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων της υπ’ αριθ. 167/21.5.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου)

Προοίμιο

Το Πανεπιστήμιο Πατρών κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση των εξ αποστάσεως μεθόδων 
αξιολόγησης πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία και πρόσφορα οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον σχετικό Οδηγό συμμόρφωσης 
στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας δεδομένων https://www.upatras.gr/el/node/8947.

Οι μέθοδοι της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών συνιστούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων ειδικής κατηγορίας για λόγους προστασίας δημοσίου συμφέροντος τόσο για τους διδάσκοντες όσο 
και για τους διδασκόμενους. Στο πλαίσιο αυτό το Πανεπιστήμιο διενεργεί την απαιτούμενη Μελέτη 
Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διεξαγωγή 
των εξ αποστάσεως εξετάσεων με την α) περιγραφή των πράξεων και σκοπών επεξεργασίας, β) την 
εκτίμηση της αναγκαιότητας και αναλογικότητας των πράξεων επεξεργασίας σε σχέση με τον επιδιωκόμενο 
σκοπό, γ) την εκτίμηση των κινδύνων όπως διαγράφονται στο πρόγραμμα και την πολιτική προστασίας των 
δεδομένων που ακολουθεί το ΠΠ για τη συμμόρφωση στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας και το ν. 
4624/2019 και δ) την πρόβλεψη μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων και μέτρων ασφαλείας ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων.

https://www.upatras.gr/el/node/8947
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(στο πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων της υπ’ αριθ. 167/21.5.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου)

Προοίμιο

Δ. Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Στο παραπάνω πλαίσιο προστασίας των δεδομένων με τη χρήση μεθόδων της εξ αποστάσεως αξιολόγησης 
εντάσσεται ως αναγκαία εγγύηση ότι α) η εξεταστική διαδικασία που επιλέγεται απαγορεύεται να καταγραφεί 
από οιονδήποτε συμμετέχοντα σε αυτή, β) καταγράφονται μόνον τα απαραίτητα για τη συμμετοχή στις 
εξετάσεις στοιχεία όπως η διασύνδεση στο δίκτυο, το ιδρυματικό όνομα του χρήστη, η ΙP διεύθυνση του 
υπολογιστή, η ημερομηνία και η ώρα της σύνδεσης και γ) απαγορεύεται η δημοσίευση ή ανάρτηση σε 
ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους ή μετάδοση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους 
της εξ αποστάσεως εξέτασης. Οι πράξεις αυτές συνιστούν περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων που 
υπερβαίνουν το πλαίσιο προστασίας τους και παραβιάζουν ευθέως τον νόμο και συνεπάγονται ευθύνη γι’ 
αυτόν που τις επιχειρεί.

Το ηλεκτρονικό αρχείο που εμπεριέχει το ηλεκτρονικό γραπτό θα αποθηκευτεί σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΠ περί φυσικών εγγράφων.
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ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020
(στο πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων της υπ’ αριθ. 167/21.5.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου)

Προοίμιο

Δ. Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Ασφαλιστική δικλείδα για το αδιάβλητο της διαδικασίας από πλευράς προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων αποτελεί η διασφάλιση της ταυτοποίησης των εξεταζόμενων κατόπιν της υποβολής από 
μέρους τους αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία της εξ αποστάσεως εξέτασης κάθε μαθήματος, με χρήση 
αποκλειστικά ιδρυματικού λογαριασμού και τη συνακόλουθη υπεύθυνη δήλωσή τους ότι αποδέχονται την 
πολιτική προστασίας Δεδομένων του ΠΠ, όπως έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος 
και ότι οι απαντήσεις τους, τηρώντας τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, αποτελούν προϊόν 
δικής τους πνευματικής προσπάθειας συναινούντες σε ενδεχόμενο έλεγχο πρόληψης λογοκλοπής.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι υπάρχει δυνατότητα να απευθύνονται ερωτήματα για θέματα προστασίας 
προσωπικών δεδομένων προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου 
Πατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@upatras.gr.

mailto:dpo@upatras.gr
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(στο πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων της υπ’ αριθ. 167/21.5.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου)

Προοίμιο

Ε. Διαδικασία Ελέγχου Ταυτοπροσωπίας:

Η ταυτοποίηση των φοιτητών που συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως εξέταση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της διαδικασίας. Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας γίνεται με χρήση αποκλειστικά και μόνον του ιδρυματικού 
λογαριασμού για σύνδεση στην πλατφόρμα των εξετάσεων και με την επίδειξη φοιτητικής/αστυνομικής 
ταυτότητας στην οθόνη του εξεταστή, ενώ συμπληρωματικά ο εξεταστής μπορεί να ζητήσει απόδειξη ότι 
ο εξεταζόμενος έχει πράγματι εκπονήσει την εργασία ή εκπονεί την εργασία με επίδειξη του γραπτού του, 
κλπ. 

Οι διδάσκοντες εξειδικεύουν τον τρόπο ταυτοποίησης, ανάλογα με την πλατφόρμα που επιλέγουν για τη 
διεξαγωγή της εξέτασης, με σεβασμό στη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.
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(στο πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων της υπ’ αριθ. 167/21.5.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου)

Προοίμιο

Ζ. Συνοπτική Περιγραφή Τρόπων και Μέσων Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστήμιου Πατρών (συνεδρίαση 21.5.2020) καθόρισε τα εξής σενάρια των εξ 
αποστάσεως εξετάσεων: 

(α) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση

(β) Κατάθεση γραπτών εργασιών

(γ) Εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση

Στη συνέχεια παρέχεται σύντομη περιγραφή καθενός από τους τρόπους αυτούς της εξέτασης, ενώ στο 
Κέντρο Δικτύων https://sfb.sites.upnet.gr/exams/ περιέχονται λεπτομερείς οδηγίες για τρόπους 
υλοποίησής τους με χρήση των εργαλείων που υποστηρίζονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών

https://sfb.sites.upnet.gr/exams/
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ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020
(στο πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων της υπ’ αριθ. 167/21.5.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου)

Προοίμιο

Ζ. Συνοπτική Περιγραφή Τρόπων και Μέσων Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων:

(α) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση
Το σενάριο αυτό προκρίνεται για μαθήματα επιλογής με σχετικά μικρά ακροατήρια (< 40 άτομα). Η προφορική εξέταση 
γίνεται μέσω Skype for Business ή άλλου εργαλείου τηλεδιάσκεψης που επιτρέπει τη σύνδεση μέσω ιδρυματικού 
λογαριασμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Η επιτροπή θεωρεί καλή πρακτική τον συνδυασμό της προφορικής 
εξέτασης με παράλληλη κατάθεση γραπτής εργασίας από τους φοιτητές (βλέπε σημείο Β). Η προφορική εξέταση 
πρέπει να γίνεται σε ομάδες 2-5 φοιτητών ώστε να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της αξιολόγησης.

(β) Αξιολόγηση με γραπτές εργασίες
Το σενάριο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μέσω εργασιών που έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (και 
περιλαμβάνουν ασκήσεις, παραδοτέα, ανάπτυξη δεξιοτήτων, κ.λπ.) ή με θέμα εργασίας που ανακοινώνεται την ημέρα 
της εξέτασης (take home assignment) και δίνεται περιορισμένο αλλά εύλογο χρονικό διάστημα (όχι περισσότερο από 
κάποιες ώρες) για την ανάπτυξη και την αποστολή με ανάρτησή του στο exams.eclass.upatras.gr (εργαλείο 
«εργασίες» ). Η αξιολόγηση εργασιών μπορεί να συνδυαστεί με προφορική εξ αποστάσεως παρουσίαση και εξέταση με 
χρήση τηλεδιάσκεψης (σενάριο α). Χρησιμοποιείται το exams.eclass.upatras.gr και μπορεί να γίνει έλεγχος 
λογοκλοπής μέσω του Turnitin (σύστημα ελέγχου λογοκλοπής συνδεμένο με την υπηρεσία e-class).
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ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020
(στο πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων της υπ’ αριθ. 167/21.5.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου)

Προοίμιο

Ζ. Συνοπτική Περιγραφή Τρόπων και Μέσων Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων:

(γ) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση
Το σενάριο αυτό προτείνεται για μαθήματα με μεγάλα ακροατήρια. Συνιστάται η γραπτή online εξέταση να γίνει μέσω 
exams.eclass.upatras.gr. Το σενάριο συνδυάζεται με συνεχή ή μερική επιτήρηση, για το λόγο αυτό συνδυάζεται με 
σύνδεση σε σύστημα τηλεδιάσκεψης (SfB ή MS Teams), συνεπώς προϋπόθεση είναι να διαθέτουν κάμερα οι φοιτητές 
(σε κινητό ή υπολογιστή). Η εξέταση που γίνεται είτε μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις» του exams.eclass.upatras.gr 
(ερωτήσεις κλειστού τύπου), είτε μέσω του εργαλείου «Εργασίες» του exams.eclass.upatras.gr (ερωτήσεις 
ανάπτυξης) συνιστάται να έχει τον χαρακτήρα εξέτασης "με ανοικτά βιβλία", δηλαδή οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι 
σύνθετες και ο χρόνος εξέτασης πιο σύντομος από τον συνήθη χρόνο της δια ζώσης εξέτασης, ενώ οι απαντήσεις δεν 
θα πρέπει να επιτρέπουν τη δυνατότητα αναζήτησης στο διαδίκτυο ή στα βοηθήματα του μαθήματος.
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σύνδεση σε σύστημα τηλεδιάσκεψης (SfB ή MS Teams), συνεπώς προϋπόθεση είναι να διαθέτουν κάμερα οι φοιτητές 
(σε κινητό ή υπολογιστή). Η εξέταση που γίνεται είτε μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις» του exams.eclass.upatras.gr 
(ερωτήσεις κλειστού τύπου), είτε μέσω του εργαλείου «Εργασίες» του exams.eclass.upatras.gr (ερωτήσεις 
ανάπτυξης) συνιστάται να έχει τον χαρακτήρα εξέτασης "με ανοικτά βιβλία", δηλαδή οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι 
σύνθετες και ο χρόνος εξέτασης πιο σύντομος από τον συνήθη χρόνο της δια ζώσης εξέτασης, ενώ οι απαντήσεις δεν 
θα πρέπει να επιτρέπουν τη δυνατότητα αναζήτησης στο διαδίκτυο ή στα βοηθήματα του μαθήματος.



Πρυτανεία  2014-2020

Γεγονότα 
σταθμοί

στη διάρκεια
της θητείας 
2014-2020

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020
(στο πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων της υπ’ αριθ. 167/21.5.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου)

Προοίμιο

Ζ. Συνοπτική Περιγραφή Τρόπων και Μέσων Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων:

(γ) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση
Το σενάριο αυτό προτείνεται για μαθήματα με μεγάλα ακροατήρια. Συνιστάται η γραπτή online εξέταση να γίνει μέσω 
exams.eclass.upatras.gr. Το σενάριο συνδυάζεται με συνεχή ή μερική επιτήρηση, για το λόγο αυτό συνδυάζεται με 
σύνδεση σε σύστημα τηλεδιάσκεψης (SfB ή MS Teams), συνεπώς προϋπόθεση είναι να διαθέτουν κάμερα οι φοιτητές 
(σε κινητό ή υπολογιστή). Η εξέταση που γίνεται είτε μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις» του exams.eclass.upatras.gr 
(ερωτήσεις κλειστού τύπου), είτε μέσω του εργαλείου «Εργασίες» του exams.eclass.upatras.gr (ερωτήσεις 
ανάπτυξης) συνιστάται να έχει τον χαρακτήρα εξέτασης "με ανοικτά βιβλία", δηλαδή οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι 
σύνθετες και ο χρόνος εξέτασης πιο σύντομος από τον συνήθη χρόνο της δια ζώσης εξέτασης, ενώ οι απαντήσεις δεν 
θα πρέπει να επιτρέπουν τη δυνατότητα αναζήτησης στο διαδίκτυο ή στα βοηθήματα του μαθήματος.



Καταλογισμός

Από την Διαχειριστική αρχή της Περιφέρεια Δ.Ε. ποσού 549.537 ευρώ για το
έργο ΕΣΠΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - MIS

352942»

Ολοκληρώσαμε την διαδικασία ελέγχου σε Ακαδημαϊκό και Διοικητικό επίπεδο της
διαχείρισης του θέματος ”«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ’ - MIS 352942», . Ολοκληρώθηκε η ένορκη διοικητική εξέταση καθώς η
προσφυγή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ανώτατο Ελεγκτικό Συμβούλιο για ακύρωση
της επιβολής προστίμου από την Διαχειριστική Αρχή.

Το Ακαδημαϊκό Θέμα συζητήθηκε εκτενώς στην συνεδρίαση 171 /24.7.2020 της
Συγκλήτου, και στα πρακτικά αναφέρονται οι αποφάσεις. Η επόμενη Πρυτανική Αρχή
με τα επίσημα στοιχεία της απόφασης, σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία, θα
δρομολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες με την Περιφέρεια προκειμένου να
εκτελεστεί η απόφαση του Ανώτατου Ελεγκτικού Συμβουλίου που έκανε δεκτή την
προσφυγή του Πανεπιστημίου.
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ «TOP UNIVERSITIES BY TOP GOOGLE SCHOLAR CITATIONS» 
ΤΗΣ WEBOMETRICS - Έκδοση Ιουλίου 2020

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Webometrics
http://www.webometrics.info/en/transparent (Έκδοση Ιουλίου 2020), το Πανεπιστήμιο Πατρών 
καταλαμβάνει την 368η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο (399η τον Ιανουάριο του 2020 και 417η θέση τον 
Ιούλιο 2019) και την 3η θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
κατάταξης Transparent Ranking:Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles, έχοντας 
συγκεντρώσει συνολικά 686.602 ετεροαναφορές.
Πρόκειται για μία σημαντική διάκριση για το Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς η ειδικότερη αυτή κατάταξη 
αποτυπώνει τις επιδόσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στον τομέα της απήχησης του ερευνητικού τους 
έργου, όπως αυτές καταγράφονται μέσω της έγκυρης μηχανής αναζήτησης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας 
Google Scholar. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν το διάστημα 5-18 Ιουλίου 2020. Η κατάταξη αυτή δημοσιεύεται 
και ανανεώνεται δύο φορές τον χρόνο, Ιανουάριο και Ιούλιο. Στην ακολουθούμενη μεθοδολογία για 
τον Ιούλιο του 2020 ο αριθμός των ετεροαναφορών υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών
των πρώτων 210 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των είκοσι 
(20) κορυφαίων προφίλ.
Τα πέντε πρώτα Ελληνικά Πανεπιστήμια που εμφανίζονται στην παγκόσμια κατάταξη είναι: το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην 86η θέση με 2.296.997 ετεροαναφορές, το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην 286η θέση με 933.695 ετεροαναφορές, το Πανεπιστήμιο Πατρών στην 
368η θέση με 686.602 ετεροαναφορές, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη 382η 
θέση με 663.297 ετεροαναφορές, και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη 413η θέση με 607.835 ετεροαναφορές
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http://www.webometrics.info/en/transparent
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……. Ολοκληρώνοντας αυτή την πορεία

Ευχαριστούμε όλες και όλους στη Διοίκηση. Ο καθένας με το δικό του τρόπο, ακόμα και της 
διαφωνίας ή της ρήξης, συνέβαλλε στο να επανεκτιμήσουμε πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά κυρίως 
να προσπαθήσουμε για το καλύτερο του Πανεπιστημίου μας.
Ευχαριστούμε τα μέλη ΔΕΠ για τον εποικοδομητικό διάλογο
και τις εύστοχες παρεμβάσεις τους.
Ευχαριστούμε εξαιρετικά όλο το προσωπικό  του Τμήματος  Δικτύων για τις άοκνες προσπάθειές 
του , και την βοήθεια τους όλα τα χρόνια κάθε στιγμή στη πορεία μας.
Η  Τεχνική , Οικονομική και Διοικητική υπηρεσία σε όλα τα επίπεδα στάθηκαν αρωγοί στο 

σχεδιασμό μας για την συντήρηση και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, προσφέροντας γνώση και 
δίνοντας λύσεις σε καίρια θέματα.
Εξαιρετικά ευχαριστούμε την Γραμματεία Πρύτανη και την Γραμματεία Πρυτανείας .
Επιτρέψετε μου ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Γραμματέα μου Προϊσταμένη της Γραμματείας 
Πρυτανείας κ. Παναγοπούλου Δήμητρα  

Σεις θα κρίνεται το τελικό πρόσημο.



Πρυτανεία  2014-2020

Εμείς μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε για τα εξής.

Τηρήσαμε μέχρι το τέλος την υπόσχεση που δώσαμε στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα, αλλά και στους δικούς μας ανθρώπους, ότι θα 
προσπαθούμε για το καλύτερο, διατηρώντας την αξιοπρέπεια μας.

Οι προκλήσεις ήταν εξαιρετικά έντονες και οι δράσεις μας πολυποίκιλες. Αναπόφευκτα λάθη και αστοχίες έγιναν. Διαφορετικές απόψεις 
υπάρχουν και πολλές εκφράστηκαν βίαια.

Η δουλειά των Ακαδημαϊκών Δασκάλων είναι η συνεχής επικαιροποίηση των θέσεων τους σε ένα ζωντανό Οργανισμό, με πολλά διαφορετικά
επιμέρους ενδιαφέροντα, προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο.

Οι συνομιλίες με τους φοιτητές μας δεν ήταν πάντα εύκολες. Όμως οι σταθερά έντιμη στάση μας απέναντι τους, αλλά και τα όρια που θέσαμε, 
βοήθησε στη δημιουργία εποικοδομητικού κλίματος συμπόρευσης. 

Τέλος πιστεύουμε ότι αφήνουμε ένα οργανωμένο, αισθητικά αναβαθμισμένο Ίδρυμα, με νέα κτίρια, διεθνώς αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο, 
αλλά και στο προσκήνιο των δράσεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων. 

Οι Ερευνητές, τα μέλη ΔΕΠ, όλοι οι Διδάσκοντες, αλλά και τα νέα μας μέλη, νέοι άνθρωποι , ικανοί και καταξιωμένοι Δάσκαλοι και Ερευνητές 
αποτελούν το μεγαλύτερο εχέγγυο για την ανοδική πορεία του Πανεπιστημίου μας. Χρωστάμε σε όλους αυτούς βελτίωση της καθημερινότητας 
και γραφειοκρατίας, αλλά και υποδομές προκειμένου να βοηθήσουμε στην ερευνά τους, και την ανάδειξη του Πανεπιστημίου μας. 
Η Διοίκηση έχει συνέχεια , παίρνει τη σκυτάλη και τρέχει για τις νέες ανάγκες.

Το Πανεπιστήμιο, υπενθυμίζω ότι έχει χρόνο λειτουργίας 55 χρόνια. Στήθηκε από το μηδέν σε αντίξοες συνθήκες με άοκνες προσπάθειες 
πολλών, που δεν υπάρχουν πια. Μεγαλώνοντας πιστεύουμε,  ότι θα βελτιώνονται όλα. Με δουλειά και υπομονή. Η κριτική έχει πάντα δύο όψεις 
και πολλαπλές  αναγνώσεις.

Ευχόμαστε από καρδιάς κάθε επιτυχία στη νέα Πρυτανεία, στα πολλά που ακόμα πρέπει να γίνουν.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε χρήσιμη πληροφορία. Το οργανωμένο αρχείο της Πρυτανείας, θα  βοηθήσει στη συνέχιση της Διοίκησης.
Καλή νέα Ακαδημαϊκή χρονιά, ελπίζοντας με κανονικότητα
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Ευχόμαστε από καρδιάς κάθε επιτυχία στη νέα Πρυτανεία, στα πολλά που ακόμα πρέπει να γίνουν.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε χρήσιμη πληροφορία. 

Το οργανωμένο αρχείο της Πρυτανείας, θα βοηθήσει στη συνέχιση της Διοίκησης.

Καλή νέα Ακαδημαϊκή χρονιά, ελπίζοντας με κανονικότητα

Στο κάτωθι σύνδεσμο μπορείτε να δείτε της εκδηλώσεις της θητείας μας, αλλά και ένα οργανωμένο 
ιστορικό αρχείο του Πανεπιστημίου που επιμελήθηκε το τμήμα Δημοσίων σχέσεων, με τη συνεργασία 
της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Ιδρύματος (Ψηφιακή Συλλογή «ΔΙΟΓΕΝΕΙΑ)»:
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/13.07.20-teliko-

_katagrafi_ekdiloseon_prytaneias_kyriazopoyloy.pdf

https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/teliko-_istoriko_arheio-katagrafi_epitimon-

_ekdiloseon_maios_1968-ioynios_2020.pdf

https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/13.07.20-teliko-_katagrafi_ekdiloseon_prytaneias_kyriazopoyloy.pdf
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/teliko-_istoriko_arheio-katagrafi_epitimon-_ekdiloseon_maios_1968-ioynios_2020.pdf
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Αμφιθέατρα Η/Υ
παράδοση  12/2020
(χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Τράπεζα)

Αμφιθέατρα Ιατρικής
παράδοση 8/2020
( χρηματοδότηση Περιφέρειας Δ.Ε.)

Νέα κτίρια
υπό παράδοση
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Κτίριο Οικονομικών Επιστημών 
παράδοση 12/2020

( χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Τράπεζα)

Νέα κτίρια
υπό παράδοση
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Κτίριο Δ και Ε κλινικών εργαστηρίων-αποπεράτωση
με αμφιθέατρο και γραφεία 
παράδοση 12/2020 ( χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Τράπεζα)

Νέα κτίρια
υπό παράδοση

Αναμένεται δεύτερη πρόσκληση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα τον Σεπτέμβρη του 2020


