
 

 

2014: Το Πανεπιστήμιο Πατρών βάζει τα 
γιορτινά του. Γίνεται 50 χρονών. 50 χρόνια 
πέρασαν από την ίδρυσή του με το 
Νομοθετικό Διάταγμα 4425 της 11ης 
Νοεμβρίου 1964. Καλούνταν τότε να 
απαντήσει στις προκλήσεις της εποχής και 
να συμβάλλει στην επίλυση των 
προβλημάτων που ταλάνιζαν την ελληνική 
κοινωνία. Σύμφωνα με τη σχετική 
εισηγητική έκθεση σκοπός του οριζόταν:  

1. Η διδασκαλία και η έρευνα θεμάτων 
αναγομένων στην οικονομική ανάπτυξη της 
Χώρας με έμφαση στις θετικές Επιστήμες, 
την Τεχνολογία, τις Οικονομικές και 
Κοινωνικές Επιστήμες και την Οργάνωση 
και Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

2. Η εκπαίδευση εξειδικευμένου 
επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού για 
κάλυψη των αναγκών της Χώρας.  

3. Η μείωση της εξόδου των Ελλήνων 
φοιτητών στο εξωτερικό.  

4. Η διευκόλυνση της επανόδου στη Χώρα 
Ελλήνων επιστημόνων και καθηγητών που 
σταδιοδρομούσαν στα Πανεπιστήμια της 
αλλοδαπής.  

Τι κατάφερε από όλα αυτά; Ενδεχόμενα όχι 
όλα, αλλά σίγουρα πολλά. Σ’ ένα δύσκολο 
και ασταθές εθνικό και ενίοτε διεθνές 
περιβάλλον το Πανεπιστήμιο Πατρών άφησε 
το αποτύπωμά του στον εκπαιδευτικό χάρτη 
της χώρας αλλά και το διεθνή. Σε μια 
καταπράσινη έκταση 2.656 στρεμμάτων στο 
Ρίο, και εδώ και λίγο καιρό στο Αγρίνιο, 
μετεξελίχτηκε σε  μία πολύβουη πολιτεία 
που θεραπεύει σχεδόν όλες τις επιστήμες 
που μνημονεύονται στο ιδρυτικό διάταγμα 
και εκπαιδεύει τεχνικό και επιστημονικό 
προσωπικό υψηλού επιπέδου.  

Δίπλα στους 900 κοντά ερευνητές όλων των 
κατηγοριών και τους 400 διοικητικούς 
υπαλλήλους οι 32.000 φοιτητές του, 
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί,  είναι από 
τα πιο ζωντανά κομμάτια του. Ερχονται από 
άλλους τόπους για να ζήσουν εδώ την πιο 
συναρπαστική περιπέτεια της ζωής τους. 
Συγκροτούν τη νέα γενιά επιστημόνων και 
ερευνητών που, παρά την βαθιά κρίση που 
γνωρίζει σήμερα η χώρα και τις δυσοίωνες 
επαγγελματικές προοπτικές, επωμίζονται τη 
χάραξη μίας νέας πορείας προς το καλύτερο 
της κοινωνίας. 

Οι προκλήσεις πολλές, εγχώριες και 
διεθνείς: στην έρευνα, στην εκπαίδευση, 
στην κοινωνική προσφορά. Χάρη στο υψηλό 
του εκπαιδευτικό και ερευνητικό  
προσωπικό το Πανεπιστήμιο Πατρών δίνει 
τη μάχη της ανάπτυξης και της αριστείας 
χωρίς να διστάσει να δει τον εαυτό του 
αυτοκριτικά, μέσω της αυτοαξιολόγησης και 
της εξωτερικής αξιολόγησης, ώστε να 
γίνεται συνεχώς καλύτερο.  Αρωγός στην 
προσπάθεια αυτή είναι όλα τα μέλη της 
κοινότητας, διοικητικοί υπάλληλοι, κάθε 
είδους τεχνικό προσωπικό και οι φοιτητές.  

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε σε μία 
περίοδο που πρωτοεμφανίστηκε η αντίληψη 
ότι η χρηματοδότηση για την παιδεία δεν 
είναι δαπάνη αλλά επένδυση. Σήμερα το 
σύνθημα αυτό είναι περισσότερο επίκαιρο 
από ποτέ. Πιστό στην αρχή αυτή το 
Πανεπιστήμιο Πατρών αποδεικνύει 
έμπρακτα στα 50 χρόνια  ζωής του ότι 
μπορεί να αξιοποιεί κάθε ευρώ προς όφελος 
της νέας γενιάς, της τοπικής κοινωνίας και 
της χώρας, της γνώσης και της έρευνας. 
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 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

  Πράσινο Πάνεπιστήμιο (σελ. 3) 

  Γιά τή διάθεσιμοτήτά (σελ. 5) 

  Φοιτήτική Εστιά (σελ.5) 

  Συνεργάσιά Πάτράσ- UV Brussels (σελ.6) 

   Eurotango (σελ. 7) 

   Erasmus Βιβλιοθήκών (σελ. 7) 

   Διάκρισεισ- βράβειά (σελ. 8-9) 

   Γράφειο Διάσυνδεσήσ (σελ.10) 

   Πολιτισμοσ (σελ. 12-13) 

   Tο Πάνεπιστήμιο στο Facebook (σελ. 16)  

Tο Πανεπιστήμιο γίνεται 50 χρόνων 
του Π. Κυπριανού, Αναπληρωτή Πρύτανη 



 

 

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών την περίοδο 2000-2005 εκδιδόταν το 
Περιοδικό «Πανεπιστημιακή Ενημέρωση», μηνιαίο έντυπο, 
έγχρωμο σε μικρό σχήμα που κάλυπτε τη ζωή και τις 
δραστηριότητες του Πανεπιστημίου μας. To @up είναι μια 
συνέχεια εκείνης της προσπάθειας με άλλο ύφος σε άλλους πιο 
δύσκολους καιρούς βέβαια. Η Πανεπιστημιακή Ενημέρωση 
ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2000 επί πρυτανείας Νικολάου 

Ζούμπου. Η προϊσταμένη τότε του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων 
κ. Εφη Αναλυτή είχε τη γενική φροντίδα για την έκδοση. Το 
περιοδικό ήταν πολύ δημοφιλές ανάμεσα στο προσωπικό και 
πολλοί έχουν κρατήσει στο αρχείο τους παλιά τεύχη, ανάμνηση 
εκείνης της περιόδου. Το περιοδικό ήταν πλούσιο σε 
φωτογραφίες, στις οποίες αναγνωρίζει κανείς άτομα που είναι 
ακόμη δραστήρια στα κοινά του Πανεπιστημίου μας. 
Φυλλομετρήσαμε το τελευταίο τεύχος (αριθμ.39) που 
κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2005 (πρυτανεία Χρήστου 
Χατζηθεοδώρου). Το τεύχος περιλάμβανε στοιχεία 
δραστηριότητας του Γραφείου Διασύνδεσης, την αναγόρευση του 
Α. Φωκά ως επίτιμου διδάκτορα μαθηματικών, νέα από τις γιορτές 
των Χριστουγέννων, με φωτογραφικό ρεπορτάζ, ειδήσεις από το 
ράλλυ ηλιακών αυτοκινήτων «Φαέθων», ρεπορτάζ από το 6ο 

διεθνές συνέδριο Ιατρικής Χημείας, όπου τιμήθηκε ο καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Βοστώνης Χ. Γαβράς, σημερινός πρόεδρος του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου μας, άρθρο για την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας στο ραδιοφωνικό σταθμό, ρεπορτάζ από 
την εκδήλωση «Αρετών Ανωτέρα» που οργανώθηκε από το 
Πανεπιστήμιο και τη Μητρόπολη Πατρών, τη γιορτή της 25ης 
Μαρτίου, και άλλα. 

Μάθαμε ότι γίνεται προσπάθεια μαζί με την ψηφιοποίηση του 
αρχείου του Πανεπιστημίου Πατρών να ψηφιοποιηθούν και τα 
τεύχη του περιοδικού για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν 
οι νεότεροι. 

Σύνδεση με τα προηγούμενα 
Πανεπιστημιακή Ενημέρωση: 2000-2005 
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Το πρώτο & το τελευταίο τεύχος της «Πανεπιστημιακής Ενημέρωσης» 

Χαιρετισμός Πρύτανη 

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε την νέα περίοδο έκδοσης της 
Μηνιαίας Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου μας.  Η έκδοση αυτή 
έρχεται – μετά από καιρό – να καλύψει ένα κενό στην ενημέρωση 
και επικοινωνία μεταξύ των μελών της Πανεπιστημιακής 
Κοινότητας, αλλά και στην  ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και 
σύντομα της διεθνούς κοινότητας, μέσω της τριμηνιαίας 
αγγλόφωνης έκδοσης που θα ακολουθήσει.  

Στόχος μας είναι η έκδοση αυτή να μην αποτελεί όργανο 
προβολής και προώθησης των όποιων απόψεων της Διοίκησης 
του Ιδρύματος, αλλά ένα ελεύθερο έντυπο που θα προβάλλει όλα 
τα νέα και όλες τις απόψεις, χωρίς αποκλεισμούς.  Για να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, καλούμε όλα τα μέλη της 
Πανεπιστημιακής Κοινότητας και κυρίως τους φοιτητές να 
υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια συμβάλλοντας στην 
ανεξαρτησία, στην αναβάθμιση και στη διάδοση της έκδοσης.  

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι η έκδοση αυτή γίνεται τις πρώτες 
ημέρες του νέου έτους – 2014 - έτους εορτασμού 50 χρόνων από 
την ίδρυση του Πανεπιστημίου μας. 50 χρόνια γνώσης και 
δημιουργίας, συμβολής στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και 
της χώρας.  Δεν πρέπει φυσικά να ξεχνάμε ότι για να γιορτάσουμε 
σήμερα – με υπερηφάνεια – αυτή την επέτειο, πολλοί κόπιασαν 
για το σκοπό αυτό, και δυστυχώς κάποιοι από αυτούς δεν είναι 
πια ανάμεσά μας. Το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε στη 
μνήμη τους είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια για ένα 

δημόσιο Πανεπιστήμιο που θα διεκδικεί την αριστεία σε όλους 
τους τομείς λειτουργίας του, αποκτώντας διεθνές κύρος και 
αναγνωρισιμότητα. 

Ο Πρύτανης 
Γεώργιος Σ. Παναγιωτάκης 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής 
κοινότητος,  

σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και ένα ευτυχισμένο και 
δημιουργικό νέο έτος. Το Συμβούλιο Ιδρύματος χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία για την έκδοση του παρόντος δελτίου, που 
συμπίπτει με τη συμπλήρωση των 50 χρόνων ζωής του 
Πανεπιστημίου Πατρών, και προσδοκά ότι θα αποτελέσει το 
βήμα ανάδειξης του υψηλού επιστημονικού δυναμικού του. 
 

Ο Πρόεδρος                                          Ο Αναπλ. Πρόεδρος  
Χαρ. Γαβράς                                         Χαρ. Α Γώγος  



 

 

Οι έξι δρόμοι μας για ένα «πράσινο, βιώσιμο» Πανεπιστήμιο 

του Γ. Αγγελόπουλου, Καθηγητή Τμ. Χημικών Μηχανικών 

Για ένα περιβαλλοντικά φιλικό, 
βιώσιμο Πανεπιστήμιο 

αναλαμβάνουμε δράσεις: 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας 

Ευαισθητοποίηση 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Ανάπτυξη εθελοντισμού 

Σε εποχές κρίσης δημιουργούμε! 
Δημιουργήθηκε Επιτροπή 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που έχει 
σκοπό την συστηματική καταγραφή, τον 
συντονισμό όλων των συναφών ενεργειών 
και την ιεράρχηση τους, αλλά και τον 
καθορισμό της μελλοντικής 
«περιβαλλοντικής» πολιτικής. Ορίστηκαν 
οι άμεσες και οι μελλοντικές δράσεις 
καθώς και η δημιουργία επιτροπών 
εργασίας. 

Ελλειψη πόρων; Εμείς 
προσπαθούμε περισσότερο! 

Με σχεδόν μηδενικούς πόρους, 
δημιουργήθηκε γραφείο περιβαλλοντικής 
διαχείρισης στο χώρο του Ιστορικού 
Αρχείου (5-6-2012) στο Α’ κτήριο του 
Πανεπιστημίου με σκοπό να συντονίζει τις 
δράσεις και να φροντίζει, παρακολουθεί 
και βελτιώνει μέσω ενεργειών και 
προτάσεων την περιβαλλοντική επίδοση 
του Πανεπιστημίου. Προτεραιότητα ο 
υπολογισμός των εκπομπών άνθρακα της 

Πανεπιστημιούπολης που θα 
χρησιμοποιηθεί σαν δείκτης 
αναφοράς για την αξιολόγηση των 
ενεργειών.  

Ολοι μαζί μπορούμε! 
Πραγματοποιήθηκαν 

εθελοντικές εκδηλώσεις και δράσεις, 
όπως παρουσιάσεις και 
δενδροφυτεύσεις με την συνεργασία 
φορέων και  ομάδων όπως ο Δήμος 
Πατρέων, σχολεία, οι Patrinistas κλπ. 
Επιπλέον συμμετέχουμε ενεργά στην 
Πανελλήνια Διαπανεπιστημιακή  
Επιτροπή για την περιβαλλοντική 
διαχείριση των Πανεπιστημίων. 

Βασιζόμαστε/χρειαζόμαστε 
αξιόπιστους συνεργάτες και 

καταφέραμε: 
Ανακύκλωση:  

χαρτιού (άνω των 13 τόνων) 

μελανοδοχείων εκτυπωτών (άνω των  
1350 τεμαχίων) 

ηλεκτρικών λαμπτήρων (πρόσφατη 
ενέργεια)  

μπαταριών (άνω των 1.5 τόνων) 

συσσωρευτών και απόσυρση Η/Υ, 
ηλεκτρικών συσκευών (άνω των 10.000 
τεμαχίων) 

 

Δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε: 
Περαιτέρω ανάπτυξη του 

εθελοντισμού. Ανάπτυξη ενός πρότυπου 
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
που θα βοηθήσει στην αξιολόγηση και στη 
βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων. Να μπορεί να εφαρμοστεί σε 
άλλους δημόσιους οργανισμούς 
(Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Σχολεία, Δήμους, 
Περιφέρειες) που εκτελούν συναφείς 
δραστηριότητες και παρουσιάζουν 
παρόμοιες περιβαλλοντικές πτυχές, με 
μικρές αλλαγές.   

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 
του Πανεπιστημίου Πατρών διοργάνωσε 
το διάστημα 23-25 Οκτωβρίου 2013 το 22ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών με τίτλο «Επιστροφή στο 
μέλλον: οι αξίες του παρελθόντος οδηγοί 
για το μέλλον». 

Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν 
κινήθηκαν στο πλαίσιο τόσο του 
παραδοσιακού ρόλου των βιβλιοθηκών 
όσο και των ρηξικέλευθων αλλαγών στον 
τρόπο προσέγγισης της διαχείρισης των 
δεδομένων, με την ωρίμανση ενός νέου 
βιβλιογραφικού πλαισίου και με την 
έλευση τεχνολογικών εφαρμογών που το 
υποστηρίζουν. Οι ερευνητές και τα μέλη 
των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών 
παρουσίασαν τα αποτελέσματα της 
έρευνάς τους πάνω σε θέματα αιχμής, 

όπως η διαχείριση των δεδομένων των 
βιβλιοθηκών, τα νέα βιβλιογραφικά 
παραδείγματα, μοντέλα και εργαλεία, οι 
πολυποίκιλες υπηρεσίες για την ισότιμη 
πρόσβαση όλων των εξυπηρετούμενων 
κοινοτήτων, τις νέες υποδομές και 
τεχνολογίες κοινής ωφέλειας και 
οικονομίας κλίμακας, κ.ά. 

Στις εργασίες του συνεδρίου οι 
συμμετέχοντες ανέπτυξαν τον 
προβληματισμό τους για τις δυσμενείς 
επιπτώσεις του μέτρου της 
διαθεσιμότητας και τις συνέπειες που 
επιφέρει σε προσωπικό και συλλογικό 
επίπεδο. Οι σύνεδροι εξέφρασαν 
ανεπιφύλακτα τις αντιρρήσεις τους και 
εξέφρασαν ομόθυμα την άποψη ότι το 
συγκεκριμένο μέτρο θίγει βάναυσα τις 
ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, και διακυβεύει 

αδίκως τα όποια επιτεύγματα των 
τελευταίων δύο δεκαετιών. 

Οι εργασίες του συνεδρίου επικύρωσαν 
τον τίτλο του και επιβεβαίωσαν ότι οι αξίες 
του παρελθόντος των ελληνικών 
βιβλιοθηκονόμων, με την αστείρευτη 
δύναμη και δημιουργική επιμονή τους, 
συνεχίζουν να αποτελούν οδηγούς για το 
μέλλον. 

Επιστροφή στο μέλλον για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 

 @up Περιοδική Εκδοση Πανεπιστημίου Πατρών | Τεύχος #1         3 

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ: 

W: green.upatras.gr 
F:  facebook.com/green.upatras.gr  
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Δενδροφύτευση στην Πανεπιστημιούπολη 

Στιγμιότυπο από τη συνεδρία «Μεταδεδομένα» 

http://green.upatras.gr/
https://www.facebook.com/green.upatras.gr


 

 

H Αγγελική Ράλλη  
μέλος της Ακαδημίας  
της Ευρώπης 

Η κ. Αγγελική Ράλλη, 
Καθηγήτρια 
Γλωσσολογίας του 
Τμήματος Φιλολογίας 
του Πανεπιστημίου 
Πατρών και μέλος 
του Συμβουλίου του 
Ιδρύματος, εξελέγη 
μέλος της Ακαδημίας 
της Ευρώπης 
(Academia Europaea), 
μετά από πρόταση 
του Προέδρου του 
Τμήματος Linguistic 
Studies της Ακαδημίας, Καθ. W.U. Dressler.   

Η σημαντική αυτή διάκριση απονέμεται για πρώτη 
φορά σε Ελληνα γλωσσολόγο και αποτελεί  ιδιαίτερη 
τιμή για το Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 
2013 επισκέφθηκαν το 
Πανεπιστήμιό μας, 
εκπρόσωποι του Κέντρου 
Ελληνικών Σπουδών 
(Ελλάδος) του 
Πανεπιστημίου Harvard, 
και συζήτησαν με τον κ. Π. 
Κυπριανό, Αναπληρωτή 
Πρύτανη Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων και 
Προσωπικού επιμέρους 
συνεργασίες του Κέντρου 
με το Πανεπιστήμιο 
Πατρών κατά το τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος. Στη 
συνάντηση ήταν παρών εκ 
μέρους της Επιτροπής 
συνεργασίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών 

με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, ο συντονιστής κ. Κ. Βαλάκας, 
αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας. 

Το πρόγραμμα προσφέρει μία  υποτροφία για το Πρόγραμμα 
Θερινής Πρακτικής Ασκησης του Κέντρου σε προπτυχιακό 
φοιτητή του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα σχετικά με τον Πανελλήνιο 
Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου που το Τμήμα 
Φιλοσοφίας συνδιοργανώνει με το Κέντρο και με άλλους 
επιστημονικούς φορείς.  

Ακόμη, συζητήθηκε η συμμετοχή μέλους του διδακτικού 

προσωπικού, ως υποτρόφου νέου ερευνητή, αλλά και φοιτητών 
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών στo Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην 
Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης συνάντησης, οι εκπρόσωποι 
του Κέντρου, μεταφέροντας την επιθυμία του Διευθυντή, 
καθηγητή Ιωάννη Πετρόπουλου, καθώς και όλων των μελών του 
Κέντρου στις Η.Π.Α. αλλά και στην Ελλάδα, ανακοίνωσαν και 
συμφώνησαν -μεταξύ άλλων- με τις αρχές του Πανεπιστημίου ότι 
το Κέντρο θα προσφέρει στο Πανεπιστήμιο Πατρών μία επιπλέον 
υποτροφία, για συμμετοχή φοιτητή στο Θερινό Πρόγραμμα του 
Harvard στην Ελλάδα το 2014, αναγνωρίζοντας μ’ αυτή την 
προσφορά τη σημασία της πολυετούς και γόνιμης συνεργασίας με 
το Πανεπιστήμιο Πατρών. 

 

Συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών  
Πανεπιστημίου Harvard 
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Το Πανεπιστήμιο Πατρών μεγάλωσε!  

Η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου ενώνει από τον Ιούνιο του 2013 τους δύο τόπους που 
εκτείνεται το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το σχέδιο «Αθηνά» έφερε στην 
πανεπιστημιακή μας κοινότητα τρία (3) νέα Τμήματα του πρώην Πανεπιστημίου 
Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο.  

Πρόκειται για το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων που 
εντάχθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή, ενώ το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων &Τροφίμων, καθώς και το Τμήμα Διαχείρισης 
Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών περιλαμβάνονται μαζί με 
τα υπάρχοντα Τμήματα 
Οικονομικών Επιστημών και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων στη νέα 
Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων. Καλωσορίζουμε 
τους νέους φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ, 
τους ερευνητές και το διοικητικό 
προσωπικό στην ακαδημαϊκή 
κοινότητα και ελπίζουμε το @up 
να αποτελέσει ένα βήμα 
επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο 
τμήματα του Πανεπιστημίου μας. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Harvard 
Πλατεία Φιλελλήνων και οδός Οθωνος, 21100 Ναύπλιο 

Ε-mail: chsnafplion@chs.harvard.edu 

Url: greece.chs.harvard.edu & chs.harvard.edu 

F: facebook.com/chsgr 

Κτήριο του πρώην Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας 
στο Αγρίνιο, τώρα Πανεπιστήμιο Πατρών 

Κτήριο του Κέντρου στο Ναύπλιο 

http://greece.chs.harvard.edu/
http://chs.harvard.edu/
http://greece.chs.harvard.edu/


 

 

Για τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων  
του Π. Κυπριανού, Αναπληρωτή Πρύτανη 
Η τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά σημαδεύτηκε από την τρίμηνη 
κινητοποίηση των διοικητικών υπαλλήλων σε πολλά ελληνικά 
πανεπιστήμια, μεταξύ αυτών και στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο 
λόγος; Η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με την οποία 
ετίθεντο σε καθεστώς διαθεσιμότητας χίλιοι εξακόσιοι-πενήντα-
πέντε (1655), αρχικά, διοικητικοί υπάλληλοι οχτώ πανεπιστημίων, 
των μεγαλύτερων, κατά τεκμήριο, της χώρας.  

Η απόφαση παρουσιάστηκε από το Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) ως μία ώριμη πρόταση εδρασμένη σε 
εμπεριστατωμένες μελέτες με στόχο την ορθολογικότερη 
κατανομή του διοικητικού προσωπικού της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Στην πορεία αποδείχτηκε ότι επρόκειτο για μία 
ατεκμηρίωτη απόφαση εκπορευόμενη από τη μέριμνα 
περιορισμού του δημόσιου τομέα. Παρά τις σημαντικές αποκλίσεις 
στους αριθμούς των υπαλλήλων από πανεπιστήμιο σε 
πανεπιστήμιο, από πουθενά δεν προέκυπτε ότι τα εν λόγω 
ιδρύματα είχαν πλεονάζον προσωπικό και σε κάθε περίπτωση 
τόσους όσους διατείνονταν το ΥΠΑΙΘ. 

Η τρίμηνη κινητοποίηση ήταν ποικιλόμορφη και σημάδεψε 
ποικιλότροπα τα οχτώ  πανεπιστήμια. Στην Πάτρα προβλεπόταν 
αρχικά να βγουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας εκατόν-πενήντα-
τρεις (153) και εκατόν δέκα-οχτώ (118) στη συνέχεια υπάλληλοι, 
κατά τεκμήριο οι νεότεροι, σε σύνολο 456, δηλαδή το 26%. Η 
απομάκρυνσή τους, όπως επισήμαναν τα θεσμικά όργανα του 
Πανεπιστημίου, η Σύγκλητος και η Πρυτανική Αρχή κατά πρώτον, 

καθιστούσε δυσχερέστατη αν όχι αδύνατη τη λειτουργία του 
Ιδρύματος. Πολλές υπηρεσίες αποδιοργανώνονταν, κατάσταση 
που επιδεινωνόταν από την πρόωρη αποχώρηση-
συναταξιοδότηση πολλών έμπειρων στελεχών. Με δύο λόγια το 
Πανεπιστήμιο θα έχανε αθροιστικά το ένα τρίτο των υπαλλήλων 
του.  

Αναμφίβολα οι κινητοποιήσεις είχαν τις επιπτώσεις τους στο 
Πανεπιστήμιο. Σ’ ένα κλίμα κατά βάση συναινετικό μεταξύ των 
μελών της κοινότητας, χωρίς να λείψουν οι εντάσεις και οι 
αντεγκλήσεις ως προς τις ακολουθούμενες πρακτικές, 
διενεργήθηκε σχεδόν απρόσκοπτα η εκπαιδευτική λειτουργία. 
Υπήρξαν ωστόσο, δυσλειτουργίες στις ερευνητικές, οικονομικές 
και διοικητικές δραστηριότητες, η επούλωση των οποίων απαιτεί 
χρόνο και σκληρή δουλειά από το σύνολο της κοινότητας.  

Οι τρίμηνες κινητοποιήσεις των εργαζομένων, φαίνεται να έχουν 
θετική έκβαση. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, μεταξύ άλλων, 
δεσμεύτηκε, μέσω της ενδο-ιδρυματικής και της δια-ιδρυματικής 
κινητικότητας, να μην μείνει άνεργος κανένας από τους ενενήντα-
έξι (96) τελικά υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. 
Προτάθηκε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στο υπό 
διαμόρφωση νέο οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών 
ώστε να επαναπροσληφθούν. Μένει ασφαλώς η δέσμευση να 
υλοποιηθεί. Ακόμη όμως και έτσι αιωρείται το ερώτημα: 
Χρειάζονταν να γίνουν όλα αυτά που πλήγωσαν το Πανεπιστήμιο 
για να μην υλοποιηθεί ένα μέτρο άδικο και ανορθολογικό;  
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Η Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Πατρών είναι ένα μέρος με 
πολλές ιδιαιτερότητες το οποίο έχει συμβάλλει τα μέγιστα όλα 
αυτά τα χρόνια τόσο στη σίτιση όσο και στη στέγαση των 
φοιτητών του Πανεπιστημίου μας. Η Εστία δοκιμάστηκε σκληρά 
του τελευταίους τρεις μήνες λόγω της παρατεταμένης απεργίας 
των διοικητικών υπαλλήλων, οι οποίοι αγωνιζόντουσαν για την 
αναστολή της υπουργικής απόφασης περί της διαθεσιμότητας 
ενός σημαντικού ποσοστού εξ’ αυτών.  

Ενα από τα μεγαλύτερα χτυπήματα αυτής της απεργιακής 
κινητοποίησης στην καθημερινότητα των φοιτητών ήταν το 
κλείσιμο του Εστιατορίου της Φοιτητικής Εστίας μιας και 
πρόκειται για ένα χώρο στον οποίο κάθε μέρα σιτίζονται κατά 
μέσο όρο 1.500-2.000 άτομα. Ιδιαίτερα αυτή τη χρονική περίοδο 
που η κρίση έχει αποδυναμώσει το μέσο οικογενειακό 
προϋπολογισμό και αντιμετωπίζουμε μια πολύ δυσμενή 
οικονομική συγκυρία ο ρόλος του εστιατορίου έχει μεγαλύτερη 
σημασία. 

Το αιφνίδιο λουκέτο 
στις πόρτες του 
εστιατορίου «Πάρκο 
της Ειρήνης» που 
αποτελούσε τον 
κύριο πόλο έλξης 
όλου του 
Πανεπιστημίου 
όξυνε το ήδη 
υπάρχον πρόβλημα 
του φαγητού και  
 

ήρθε σαν μαχαιριά στην καρδιά και στην τσέπη του μέσου 
φοιτητή. Ολο αυτό το χρονικό διάστημα ο Σύλλογος 
Οικότροφων Φοιτητών Εστίας διένειμε κάθε μέρα από τα έξοδά 
του ένα σάντουιτς από το χώρο του κυλικείου σε όσους ήταν 
εγγεγραμμένοι στις λίστες των οικότροφων. Η κατάσταση που 
έπρεπε να αντιμετωπίσει  ο μέσος φοιτητής της Εστίας ήταν κάθε 
άλλο παρά ρόδινη. Οσοι είχαν την οικονομική δυνατότητα να 
επισκέπτονται τα σούπερ μάρκετ δυο φορές την εβδομάδα ή να 
καταφεύγουν συνεχώς στην εύκολη λύση του junk food δεν είχαν 
πρόβλημα. Ολοι οι υπόλοιποι αναγκαζόντουσαν να επισκέπτονται 
τα σπίτια τους περισσότερες φορές. Δεν είναι τυχαίο που από τη 
μέρα που επαναλειτούργησε το εστιατόριο της φοιτητικής εστίας 
τα τραπέζια γεμίζουν απ’ άκρη σε άκρη. Η διπλανή εικόνα είναι 
χαρακτηριστική. 

Οι ταυτότητες σίτισης που είχαν εκδοθεί το προηγούμενο 
ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 παρατείνονται έως 29 Φεβρουαρίου 
2014. Μέχρι τότε οι φοιτητές θα πρέπει να εφοδιαστούν με τη νέα 
ταυτότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 καταθέτοντας τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η είσοδος των φοιτητών στο 
εστιατόριο προς το παρόν γίνεται απλά με επίδειξη ενός 
αποδεικτικού της φοιτητικής τους ιδιότητας και όχι αποκλειστικά 
και μόνο με τη φοιτητική τους κάρτα.  

Το κλείσιμο της Φοιτητικής Εστίας μπορεί να αποτέλεσε την αιτία 
πολλών και ποικίλων προβλημάτων, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι ήταν ένα από τα αποτελέσματα  της γενικότερης 
κινητοποίησης στο χώρο του Πανεπιστημίου. Το πιο εύκολο 
πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να κριτικάρουμε τα 
αποτελέσματα, όμως κανένα πρόβλημα δεν καταπολεμάται χωρίς 
την εμβριθή ανάλυση των γενεσιουργών του αιτιών. 

Φοιτητική Εστία… Ώρα Μηδέν  
του Δ. Γράβου, Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής 



 

 

Κοινό Ερευνητικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Πατρών με το  
Vrije Universiteit Brussel (VUB) 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Vrije Universiteit Brussel έχουν 
αναπτύξει στενή και μακροχρόνια συνεργασία τόσο σε 
εκπαιδευτικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Φοιτητές και των 
τριών βαθμίδων εκπαίδευσης των δύο Πανεπιστημίων, έχουν 
συμμετάσχει σε ανταλλαγές μέσω του προγράμματος Erasmus, 
καθώς και άλλων ερευνητικών έργων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. Επίσης, καθηγητές του VUB έχουν συμμετάσχει 
ενεργά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του 
Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος της 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, το οποίο διοργανώνεται στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών από το 1989 σε συνεργασία με 25 
Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.  

Για την ενδυνάμωση και επισημοποίηση αυτής της ήδη 
επιτυχημένης συνεργασίας, τα δύο Πανεπιστήμια εξέφρασαν την 
επιθυμία να δημιουργήσουν ένα Κοινό Ερευνητικό Εργαστήριο 
(Joint Research Lab) αξιοποιώντας τις υποδομές και την 
τεχνογνωσία και των δύο Ιδρυμάτων. Το Κοινό Ερευνητικό 
Εργαστήριο θα έχει ως αντικείμενο σύνθετα θέματα που αφορούν 
στα συστήματα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), όπως συστήματα πολυμεσικών επικοινωνιών, δίκτυα 
αισθητήρων, προηγμένα συστήματα απεικόνισης, ενσωματωμένα 
συστήματα, καθώς και πολύπλοκα ρομποτικά συστήματα. 

Στην παρούσα φάση, από την πλευρά του VUB συμμετέχουν 
Διευθυντές Εργαστηρίων - Καθηγητές του Τμήματος 
Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής (ETRO), ενώ από την πλευρά 
του Πανεπιστημίου Πατρών Διευθυντές Εργαστηρίων - Καθηγητές 
των Τμημάτων: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών – Φυσικής – Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής. Τα συμμετέχοντα μέλη ΔΕΠ 
δραστηριοποιούνται δυναμικά σε θέματα επεξεργασίας σημάτων-
εικόνων-φωνής-ήχου, μηχανικής όρασης, τεχνητής νοημοσύνης, 
ενσωματωμένων συστημάτων, ρομποτικής και άλλα. 

Η στρατηγικής σημασίας συνεργασία αναμένεται να 
ισχυροποιήσει τη θέση και των δύο πλευρών στον Ευρωπαϊκό, 
αλλά και Διεθνή ερευνητικό χώρο, στο ευρύ πεδίο των ΤΠΕ. Κοινά 
Ευρωπαϊκά προγράμματα, κοινές δημοσιεύσεις, κοινά 

μεταπτυχιακά προγράμματα, τόσο σε επίπεδο MSc, όσο και σε 
επίπεδο Διδακτορικού, είναι μεταξύ των στόχων του Κοινού 
Ερευνητικού Εργαστηρίου ΤΠΕ. 

Το Κοινό Ερευνητικό Εργαστήριο ΤΠΕ θα συντονίζεται από τον 
Καθηγητή Αθανάσιο Σκόδρα (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Τεχνολογίας Υπολογιστών) και τον Καθηγητή Peter Schelkens 
(ETRO). 

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη (13-14.11.2013) του Αντιπρύτανη 
Διεθνών Θεμάτων του VUB Καθηγητή Jan Cornelis και του 
Καθηγητή Peter Schelkens συζητήθηκαν αναλυτικά όλα τα 
διαδικαστικά θέματα τα σχετικά με την ενεργοποίηση του Κοινού 
Ερευνητικού Εργαστηρίου ΤΠΕ και ανατέθηκαν αρμοδιότητες 
στους υπευθύνους των επιμέρους ομάδων εργασίας. Ακολούθησε 
συνάντηση με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, 
Καθηγητή Γεώργιο Παναγιωτάκη και τον Αναπληρωτή Πρύτανη 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγητή Παντελή 
Κυπριανό, κατά την οποία εκτέθηκε όλη η πρόοδος σχετικά με τη 
δημιουργία του Κοινού Ερευνητικού Εργαστηρίου ΤΠΕ. Η 
αποδοχή ήταν ένθερμη και η προτροπή ήταν η ταχεία 
ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας του Κοινού 
Ερευνητικού Εργαστηρίου ΤΠΕ, η οποία άλλωστε έχει προβλεφθεί 
και από το σύμφωνο συνεργασίας (MoU) που είχε υπογραφεί πριν 
ένα χρόνο μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων. 
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Πάμε Βραζιλία με το IBRASIL 

Το IBRASIL είναι ένα καινούργιο πρόγραμμα ανταλλαγών στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Mundus με 
διάρκεια έως το 2017. Συμμετέχουν 11 πανεπιστήμια από τη 
Βραζιλία μεταξύ των οποίων το UNESP στο Σάο Πάολο και το 
UFRN στο Ρίο και 9 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Από την Ελλάδα 
συμμετέχει μόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το πρόγραμμα 

προβλέπει να μετακινηθούν 
144 άτομα από τη Βραζιλία και 
33 από την Ευρώπη.   

Το IBRASIL προσφέρει τη 
δυνατότητα μετακίνησης 
προπτυχιακών και υποψήφιων 
διδακτόρων (6-36 μήνες), 

ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού (για ένα μήνα) στους 
τομείς των παιδαγωγικών σπουδών και της πολυτεχνικής σχολής. 
Τα ποσά των υποτροφιών ανέρχονται σε 1000€ για τους 

προπτυχιακούς φοιτητές και 1500€ για τους υποψήφιους 
διδάκτορες.  

Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα έχει ενεργό ρόλο στο πρόγραμμα, 
καθώς θα φιλοξενήσει βραζιλιάνους φοιτητές, θα συμμετέχει σε 
κοινά ερευνητικά προγράμματα στο πλαίσιο του IBRASIL όπως 
στην βιοϊατρική τεχνολογία και θα συμμετέχει στη διαμόρφωση 
της πλατφόρμας «e-coaching», που είναι η κύρια καινοτομία του 
προγράμματος. 

Στην πρώτη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Νατάλ της 
Βραζιλίας, ορίστηκαν οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων των 
ενδιαφερομένων από 30 Νοεμβρίου 2013 έως 16 Φεβρουαρίου 
2014. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα http://www.ibrasilmundus.eu και να ενημερωθείτε 
για τη δυνατότητα συμμετοχής σας. 

Από αριστερά προς τα δεξιά διακρίνονται οι καθηγητές: Α. Σκόδρας, Π. Κυπριανός, 
P. Schelkens, J. Cornelis, Γ. Παναγιωτάκης, Α. Τζες 

http://www.ibrasilmundus.eu/


 

 

Η Αργεντινή γνωρίζει την Πάτρα με το Eurotango 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 
Δεκέμβριο του 2013 το πρόγραμμα Eu-
rotango (I & II) το οποίο ξεκίνησε το 
2010. Πρόκειται για πρόγραμμα 
υποτροφιών στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus 
Mundus για αργεντινούς υποψήφιους 
διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και 
καθηγητές στο οποίο συμμετέχουν 10 
πανεπιστήμια από την Αργεντινή και 10 
από την Ευρώπη. Το Πανεπιστήμιο 
Πατρών είναι το μόνο ελληνικό 
πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο 
πρόγραμμα. 

Συνολικά 
φιλοξενήσαμε 11 
υποτρόφους στα 
Τμήματα 
Βιολογίας (1), 
Γεωλογίας (1), 
Επιστήμης των 

Υλικών (1), Μαθηματικών (2), Χημείας 
(3), Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 
Μηχανικών (1) και Φαρμακευτικής (2). 
Ολοι οι υπότροφοι αποκόμισαν άριστες 
εντυπώσεις από το επιστημονικό 
επίπεδο και τη φιλοξενία που τους 
παρείχαμε. Σε μια περίπτωση μάλιστα 
υποψήφια διδάκτορας που ήρθε στο 
Τμήμα Χημείας ως υπότροφος του 
προγράμματος για 6 μήνες, μόλις 

ολοκλήρωσε το διδακτορικό της 
ξαναήρθε ως μεταδιδάκτορας.  

Το Τμήμα επισκέφθηκε και ο 
καθηγητής της, ο οποίος μας 
προσκόμισε μια διμερή συμφωνία 
συνεργασίας μεταξύ των 
Πανεπιστημίων, την οποία 
αποδεχτήκαμε.  

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, 
δύο υπότροφοι συμμετείχαν σε ένα 
ευρωπαϊκό και ένα διεθνές συνέδριο 
αντίστοιχα, υπό την καθοδήγηση του 
επιβλέποντα καθηγητή στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ η 
συνεργασία των υποτρόφων με τους 
έλληνες καθηγητές συνεχίζεται και 
μετά την επιστροφή τους στην 
Αργεντινή. 

Ενδεικτικό της σημασίας που είχε το 
πρόγραμμα είναι η επιστολή του 
πρέσβη της Ελλάδας στην Αργεντινή 
στην οποία αναφέρει ότι είναι το πρώτο 
επίσημο πρόγραμμα υποδοχής 
αργεντινών επιστημόνων στη χώρα μας 
και παροτρύνει όλες τις εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες να διευκολύνουν την 
παραμονή των υποτρόφων. Ο ίδιος ο 
πρέσβης δεξιώθηκε τις τρεις πρώτες 
υποτρόφους του προγράμματος. 
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Ξενάγηση στο φρούριο του Ρίου των υποτρόφων  Erasmus 

Εκπαιδεύοντας τις Ευρωπαϊκές Βιβλιοθήκες 

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 
διοργάνωσε για πρώτη φορά Εβδομάδα 
Εκπαίδευσης Erasmus για προσωπικό 
Ευρωπαϊκών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών. Η Εβδομάδα έλαβε χώρα 
από 2 έως 6 Σεπτεμβρίου και οι αιτήσεις 
ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.  

Με κριτήρια τα επαγγελματικά τους 
καθήκοντα και ενδιαφέροντα, την ηλικία 
και την χώρα προέλευσης, επιλέχθηκαν 20 
άτομα από τα 85 που εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον, από 13 Ευρωπαϊκές χώρες 
(Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Εσθονία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, 
Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, 
Σουηδία και Τουρκία). 

Οι εκδηλώσεις της πρώτης μέρας έγιναν 
στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας 
(ΜΕΤ) και περιελάμβαναν παρουσιάσεις 
του ΠΠ, του Προγράμματος Erasmus, της 
ΒΚΠ και ξεναγήσεις στους χώρους του 

ΜΕΤ και της ΒΚΠ. Τις επόμενες μέρες, οι 
επισκέπτες συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά 
εργαστήρια, αλλά και κοινωνικές 
εκδηλώσεις. Πιο συγκεκριμένα έγιναν 5 
εργαστήρια όπου παρουσιάστηκαν: 

Oι δράσεις και τα καινοτόμα    
προγράμματα της ΒΚΠ. 

Oι καθημερινές εργασίες στη ΒΚΠ  
και πώς καταφέρνει να παρέχει 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου εν μέσω 
κρίσης.  

Aντίστοιχες δράσεις από τις 
Βιβλιοθήκες των συμμετεχόντων. 

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη της 
Πάτρας, να επισκεφτούν το Αρχαιολογικό 
Μουσείο, να περπατήσουν τη γέφυρα 
Ρίου – Αντιρρίου και να δοκιμάσουν 
κρασιά της Αχαΐας σε μία βραδιά 

οινογνωσίας σε τοπικό οινοποιείο.  

Οι εντυπώσεις των συμμετεχόντων ήταν 
άριστες, γεγονός που καταδεικνύουν οι 
δημοσιεύσεις σε ιστολόγια και οι 
αναφορές τους σε κοινωνικά μέσα 
δικτύωσης. 

Οι πρώτες δύο Eurotango φοιτήτριες Daniela Morales  
και Soledad Lencina 

Το προσωπικό των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών   
στο  ΜΕΤ 



 

 

Στο SeaTrac το 1ο βραβείο καινοτομίας στο διαγωνισμό  
«Η Ελλάδα Καινοτομεί!» 

Το Seatrac είναι ένα πρωτοποριακό 
σύστημα που έκανε τη θάλασσα 
προσβάσιμη σε όλους. Αποτελείται από μία 
ράμπα πρόσβασης μήκους περίπου 15 
μέτρων, ένα κάθισμα κινούμενο με ηλιακή 
ενέργεια κι αδιάβροχο τηλεχειριστήριο 

που επιτρέπει σε ανθρώπους με κινητική 
αναπηρία να προσεγγίσουν με ευκολία και 
να χαρούν τη θάλασσα.  

Το Seatrac σχεδιάστηκε και 
δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο 
Τεχνικής Μηχανικής του  Τμήματος 
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 
Μηχανικών και συγκεκριμένα από τους 
ερευνητές Ιγνάτιο Φωτίου και Γιώργο 
Σωτηριάδη υπό την καθοδήγηση του 
καθηγητή Βασίλη Κωστόπουλου, ύστερα 
από προτροπή του περιφερειακού 
συμβούλου Δυτικής Ελλάδας Γεράσιμου 
Φεσσιάν.  

Η προσπάθεια ξεκίνησε το καλοκαίρι του 
2008, το 2009 υπήρχε το πρώτο 
πρωτότυπο, το 2010 εγκαταστάθηκε σε 
παραλίες της Αχαΐας, το 2012 επεκτάθηκε 

στις ακτές της περιφέρειας Αττικής, ενώ 
σήμερα η επαναστατική διάταξη με τον 
οικολογικό σχεδιασμό βρίσκει εφαρμογή 
σε παραλίες ευρωπαϊκών κρατών.  

Το Σεπτέμβριο του 2013 το Seatrac και η 
ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές εφαρμογές Ε.Π.Ε., 
τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Πατρών, 
κέρδισαν το πρώτο βραβείο καινοτομίας 
στο διαγωνισμό «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» 
που διοργάνωσαν από κοινού η Eurobank 
και ο ΣΕΒ. Το Seatrac αποδεικνύει ότι η 
καινοτομία μπορεί να είναι στην υπηρεσία 
της ζωής! 
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Διάκριση του Τμ. Φαρμακευτικής στο διαγωνισμό TEDMED BioBiz 

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και 
Ανοσολογίας (ΕΜΒΙΑ) του Τμήματος Φαρμακευτικής του 
Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο 
Καθηγητή Κ. Πουλά, διακρίθηκε στο διαγωνισμό καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας "TEDMED BioBiz", μια πρωτοβουλία της 
οργανωτικής επιτροπής του TEDMED Live Athens. 

Στα πλαίσια του διαγωνισμού, επιστήμονες από ερευνητικά και 
πανεπιστημιακά ιδρύματα κατέθεσαν προτάσεις από το 
ερευνητικό τους έργο με θέμα την υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν 
να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά. Στην πρώτη φάση του 
διαγωνισμού συμμετείχαν συνολικά δώδεκα ερευνητικές ομάδες 
οι οποίες παρουσίασαν τις προτάσεις τους σε μέντορες που 
δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό χώρο της υγείας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ομάδα, με την πρότασή της «Crystallisation of insulin under non-
contact current transfer (NCCT) technology», επελέγη στις τέσσερις 
εκείνες ομάδες που θα παρουσιάσουν την ερευνητική τους ιδέα 
ενώπιον ομάδας ξένων χρηματοδοτών (venture capitals) τις 
προσεχείς ημέρες. 

Η έρευνα της ομάδας του Πανεπιστημίου μας δείχνει ότι η 
κρυστάλλωση βιολογικών μακρομορίων διευκολύνεται και 
βελτιώνεται όταν το διάλυμα κρυστάλλωσης εκτίθεται στην 
επίδραση μιας νέας τεχνολογίας, της ασύρματης 
μικροηλεκτροδιέγερσης που αναπτύσσεται πειραματικά στο 
εργαστήριο του Τμήματος Φαρμακευτικής. Η εφεύρεση αυτή 
μπορεί να αξιοποιηθεί ιδιαίτερα από τις βιομηχανίες φαρμάκων 
παγκοσμίως, με ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή κρυσταλλικής 
ινσουλίνης. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

www.tobea.gr    

Η ερευνητική ομάδα του ΕΜΒΙΑ: από δεξιά επάνω ο υποψήφιος διδάκτωρ Ηλ. 
Μπολτσής,  ο Κ. Πουλάς, ο  υποψήφιος διδάκτωρ Αθ. Νιάρχος, ο 
μεταδιδακτορικός συνεργάτης Γ. Λαγουμιντζής, μπροστά του η υποψήφια 
διδάκτωρ Ζ. Ζαγορίτη και δίπλα της καθιστός ο μεταδιδακτορικός 
συνεργάτης Μ. Καμπούρης 

Κρύσταλλος λυσοζύμης μετά την επίδραση τεχνολογίας 
ασύρματης μικροηλεκτροδιέγερσης και το ρομποτικό 
μηχάνημα κρυστάλλωσης πρωτεϊνών 

http://www.tobea.gr/


 

 

Απόφοιτοί μας νικητές στο διαγωνισμό Rising Ideas Startup 

Aπόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Η/Υ του 
Πανεπιστημίου Πατρών κέρδισαν το πρώτο βραβείο για την 
επιχειρηματική τους πρόταση DominoStyle στο διαγωνισμό Rising 
Ideas startup που ολοκληρώθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2013.  

Ο διαγωνισμός  
καινοτομίας και  
επιχειρηματικότητας 
Rising Ideas startup 
διοργανώθηκε από τον 
Ελληνικό Σύνδεσμο 
Νέων Επιχειρηματιών 
Δυτικής Ελλάδας 
(ΕΣΥΝΕΔΕ) στο πλαίσιο 
της Παγκόσμιας 
Εβδομάδας 
Επιχειρηματικότητας.  

Οι νικητές του 
διαγωνισμού μάς    
παρουσιάζουν την  
πορεία  τους προς τη 
διάκριση: 
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Στο διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας 2013 που υλοποιήθηκε από 
τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του 
Πανεπιστημίου Πατρών κέρδισαν τα πρώτα βραβεία.  

Πιο συγκεκριμένα, το 1o βραβείο απονεμήθηκε στη φοιτήτρια 
Γεωργία Αντωνοπούλου για την εργασία της «Vending line: 
Συστήματα αυτόματης πώλησης βιολογικών τροφίμων», ενώ το 2ο 
Βραβείο μοιράστηκαν οι φοιτητές Γεωργία Μαλαπέτσα και  
Αλέξανδρος Ρασιδάκης για την εργασία τους «E-Supermarket».  

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, 156 φοιτητές σχημάτισαν 53 
ομάδες συντάσσοντας αντίστοιχα επιχειρηματικά σχέδια για την 
επιχειρηματική τους ιδέα, τα οποία αξιολογήθηκαν από κριτική 
επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους του οικονομικού/
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενώ στα μέλη των ομάδων που 
διακρίθηκαν δόθηκε ως έπαθλο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, 
χορηγία της εταιρείας Agrino. 

Για να προβάλουμε το έργο των φοιτητών μας φιλοξενούμε ένα 
μικρό σημείωμα της νικήτριας του διαγωνισμού. 

Συγχαρητήρια και καλή πρόοδος και στους τρεις φοιτητές μας! 

1ο και 2ο βραβείο «Επιχειρηματικότητας» σε φοιτητές του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων 

Από αριστερά: Παναγιώτης Τσάγγας, Λίνα 
Στούμπου, Γιάννης Αναγνωστόπουλος, Διονύσης 
Ρόδης 

Στη μέση η Γ. Αντωνοπούλου, αριστερά η Γεωργία Μαλαπέτσα και ο 
Αλέξανδρος Ρασιδάκη, ενώ δεξιά ο κ.Πιστιόλας, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας Agrino και στη συνέχεια φοιτητές του Τμήματος που 
διακρίθηκαν στον εσωτερικό του διαγωνισμό 

«Είμαστε μια  ομάδα απόφοιτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Το DominoStyle ξεκίνησε περίπου 1 χρόνο πριν όταν 
είχαμε στα σκαριά μια άλλη ιδέα σχετική με social sharing 
φωτογραφιών, η οποία τελικά δεν προχώρησε. Στην προσπάθεια 
υλοποίησής της όμως ανακαλύψαμε ότι ένας crowdsourcing 
μηχανισμός φωτογραφιών θα μπορούσε πιθανότατα να δώσει μια 
εντελώς άλλη ώθηση στην βιομηχανία της μόδας. Μελετήσαμε 
έτσι για αρκετούς μήνες τη βιομηχανία αυτή και ψάξαμε να 
βρούμε τρόπους που η τεχνολογία θα μπορούσε να δημιουργήσει 
μια πιο «δημοκρατική» μόδα. Ετσι προέκυψε η πρώτη εκδοχή του 
DominoStyle. Το DominoStyle είναι μία πλατφόρμα, που έχει σαν 
στόχο να φέρει πιο κοντά τους fashion designers/ brands με τους 
fashionistas μέσω ενός προγράμματος πιστότητας (loyalty pro-
gram) που θα επιβραβεύει τους fashionistas με δώρα για τις 
ενέργειες τους, τόσο στο DominoStyle όσο και στα social media. 
Προσφέρει έτσι στους designers/ brands διαφήμιση των συλλογών 
τους μέσα από ποιοτικές φωτογραφίες και πιο στενή σχέση με 
τους πελάτες τους και με τους fashion bloggers».  

Περισσότερες πληροφορίες για το DominoStyle: 

Site: www.dominostyleapp.com 
F: facebook.com/DominoStyleapp  
email: info@dominostyleapp.com  

«Στα πλαίσια του Διαγωνισμού παρουσίασα την επιχειρηματική 
μου ιδέα, που είχα δημιουργήσει  στα πλαίσια ενός μαθήματος  
επιλογής της σχολής μου και  που είχε ως θέμα «Αυτόματοι 
Πωλητές Υγιεινών – Βιολογικών Τροφίμων». Στο Διαγωνισμό 
αυτό μου απονεμήθη το 1ο Βραβείο. Η συγκίνηση και η χαρά μου 
δεν απότυπώνονται με λόγια. Η προσπάθεια αρκετών μηνών, 
μου απέδωσε τον πρώτο μου καρπό. Το συμπέρασμά μου μετά 
από εκείνο το βράδυ του Διαγωνισμού είναι το εξής:   
Ότι πέρα από την Ελλάδα της κρίσης , υπάρχει και η Ελλάδα 
των ανθρώπων που καινοτομούν, που πρωτοπορούν και που 
ανοίγουν νέους δρόμους. Τέλος, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στον καθηγητή μου τον κ.Παναγιώτη Ζερβόπουλο για 
την εξαιρετική συνεργασία και την πολύτιμη βοήθεια που μου 
προσέφερε καθώς και στους καθηγητές της σχολής μου, στην 
οικογένειά μου και στους στενούς μου φίλους που μου 
συμπαραστάθηκαν σε όλη την διάρκεια της εργασίας μου». 

της Γεωργίας Αντωνοπούλου 

http://www.dominostyleapp.com/
https://www.facebook.com/DominoStyleapp


 

 

Ξεκινώντας τη σταδιοδρομία μου: ο ρόλος του Γραφείου Διασύνδεσης 
του  Σ. Κρίβα, Καθηγητή Παιδαγωγικού Τμήματος    

Το Πανεπιστήμιο Πατρών με στόχο την ακαδημαϊκή και 
επαγγελματική υποστήριξη των φοιτητών του συγκρότησε και 
λειτουργεί ειδική υπηρεσία, που σήμερα αποτελεί το θεσμό του 
Γραφείου Διασύνδεσης. Το Γραφείο βοηθά, με την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και ειδικότερων πληροφοριών, τους 
φοιτητές και αποφοίτους να προσεγγίζουν ομαλά τη μελλοντική 
τους σταδιοδρομία αλλά και να αναζητήσουν εργασία 
εναρμονισμένη με τις γνώσεις τους. Επιπλέον, τους πληροφορεί 
για τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών ή άλλου είδους 
κατάρτισης, προκειμένου να τους βοηθήσει στο σχεδιασμό των 
περαιτέρω σπουδών τους και της προσωπικής τους 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

Η λειτουργία του Γραφείου υποστηρίζεται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» και όλες οι 
υπηρεσίες του  παρέχονται δωρεάν, ενώ διέπονται από Κώδικα 
Δεοντολογίας, με σκοπό τη διαφύλαξη του απορρήτου των 
προσωπικών στοιχείων, καθώς και την ύπαρξη ίσων ευκαιριών 
πρόσβασης σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες και ΑμεΑ. 

Στα τελευταία 2 χρόνια λειτουργίας του Γραφείου προσφέρθηκαν 
υπηρεσίες στα πλαίσια ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής σε 
πάνω από 12.000 φοιτητές και αποφοίτους του Ιδρύματος, ενώ τον 
ιστότοπο του έχουν επισκεφτεί από τη λειτουργία του το 

Σεπτέμβριο 2011 πάνω 
από 250.000 μοναδικοί 
επισκέπτες, 
καθιστώντας τον το 
δημοφιλέστερο στην 
εκπαιδευτική και 
επαγγελματική 
πληροφόρηση στη 
Δυτική Ελλάδα και 
Πελοπόννησο. 
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Ημερίδα Γραφείου Διασύνδεσης 

Με αφορμή τις δύσκολες συγκυρίες της χώρας μας και λόγω των 
μεγάλων κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων πολλών πολιτών 
της Πάτρας, δημιουργήθηκε ένα Δίκτυο Συνεργασίας με 
συμμετοχή του Δήμου Πατρέων, του Πανεπιστήμιου Πατρών, των 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας και της Ένωσης 
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αχαΐας. Στόχος του Δικτύου είναι 
η μαθησιακή στήριξη απόρων μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα τμήματα μαθησιακής στήριξης 
που οργανώθηκαν ξεκίνησαν ήδη τα μαθήματα από την  Πέμπτη 
12/12/13 και λειτουργούν καθημερινά, μετά το πέρας των 
μαθημάτων του σχολείου στα εξής δημόσια διδακτήρια του 
Δήμου Πατρέων: 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

11ο Δημοτικό Πατρών (Ρήγα Φεραίου & Σατωβριάνδου) 

19ο Δημοτικό Πατρών (Σολωμού 57) 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ- ΛΥΚΕΙΑ 

21ο Γυμνάσιο Πατρών (Θερμοπυλών & Ανθεμίου) 

12ο Γυμνάσιο Πατρών   (Γοργοποτάμου 52). 

Κύριοι συντελεστές του προγράμματος είναι εθελοντές φοιτητές 
παιδαγωγικών και καθηγητικών τμημάτων οι οποίοι διδάσκουν 
το μάθημα της γλώσσας και των μαθηματικών για τα παιδιά του 
Δημοτικού και τα μαθήματα της γλώσσας, των μαθηματικών και 
των φυσικών επιστημών για τα παιδιά του Γυμνασίου και του 
Λυκείου. Στο πλαίσιο αυτό, οι εθελοντές φοιτητές έχουν την 
ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες εργασιακές εμπειρίες σε 
αντικείμενα σχετικά με τις σπουδές τους ενισχύοντας έτσι την 
επιστημονική τους κατάρτιση με επαγγελματικές δεξιότητες και 
προσόντα, ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με το θεσμό του 
εθελοντισμού ως κοινωνική προσφορά.  

Στηρίζοντας εθελοντικά τους μαθητές 
της Λ. Λουρίδα, Τμ. Φιλολογίας  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Τμήμα Εθελοντισμού & Πολιτικής Ισότητας Δήμου 
Πατρέων (Πλατεία Γεωργίου, Μέγαρο Λόγου & Τέχνης, Πλ. 
Γεωργίου Α17, 4ος όροφος)  

Τηλ: 2610 224 548.  

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

Καθημερινά  9.00-15.00 στο ισόγειο κτηρίου της Πρυτανείας 
W: www.cais.upatras.gr ή career.upatras.gr 
T:  2610996678-79 

Οι υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης: 

1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες & άμεση ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη (ατομική και ομαδική συμβουλευτική, 
τηλεσυμβουλευτική, υποστήριξη φοιτητών με ειδικές 
ανάγκες) 

2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτογνωσίας, επικοινωνίας, 
αυτοπληροφόρησης 

3. Ανίχνευση ικανοτήτων, ενδιαφερόντων & προσωπικών 
χαρακτηριστικών 

4. Διερεύνηση επαγγελματικών, εκπαιδευτικών στόχων και 
αναγκών (Οργάνωση χρόνου σπουδών, αντιμετώπιση 
άγχους εξετάσεων, οργάνωση χρόνου συγγραφής 
πτυχιακής μελέτης, προσαρμογή και ένταξη πρωτοετών 
στη νέα πανεπιστημιακή πραγματικότητα) 

5. Ενημέρωση για Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές 

6. Πληροφόρηση για Ευρωπαϊκά Προγράμματα και 
υποτροφίες 

7. Ενημέρωση για θέσεις εργασίας 

8. Τεχνικές εύρεσης Εργασίας-Διαχείριση Σταδιοδρομίας 

9. Ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων 

10.Ενημερωτικές επισκέψεις και ξεναγήσεις σε μαθητές  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό 

http://www.cais.upatras.gr/
https://career.upatras.gr/


 

 

Υπηρεσίες Σταδιοδρομίας στο Φόρουμ Ανάπτυξης 2013 

Το Σάββατο 23 
Νοεμβρίου στο 
πλαίσιο του Forum 
Ανάπτυξης 2013, 
πραγματοποιήθηκε η 
εναρκτήρια ημερίδα 
παρουσίασης του 
«Τοπικού σχεδίου για 
την απασχόληση 
προσαρμοσμένου 
στις ανάγκες της 

αγοράς της Πάτρας - ΤΟΠΣΑ ΠΑΤΡΑΣ».  Για τις ανάγκες του 
σχεδίου έχει συσταθεί Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) με την 
επωνυμία «ΤΟΠΣΑ ΠΑΤΡΑΣ», με Συντονιστή την «Αναπτυξιακή 
Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – ΑΔΕΠ ΑΕ» και 7 ακόμη εταίρους 
συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου Πατρών.  

Την εκδήλωση χαιρέτησε η κ. Αντιδήμαρχος «Υποστήριξης 
δημότη, Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων και Ενταξης 
Μεταναστών» Μαρία Ανδρικοπούλου – Ρούβαλη, καθώς και ο 
Καθ. κ. Νικόλαος Αβούρης, Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνας και 
Ανάπτυξης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη συμβολής του 
Πανεπιστημίου στον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων για την 
ενίσχυση της απασχόλησης των φοιτητών και αποφοίτων του 
Ιδρύματος. Στη συνέχεια ο Δημήτριος Τζελέπης, Επίκουρος 
Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών, παρουσίασε την επιλογή της  κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας ως εναλλακτικής δράσης για την προαγωγή 
της  καινοτομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης. Ακολούθησε 
αναλυτική παρουσίαση καλών πρακτικών του Πανεπιστήμιου 
Πατρών στους τομείς των υπηρεσιών απασχόλησης και 

σταδιοδρομίας που υλοποιούνται από το Ιδρυμα, από την κ. 
Δήμητρα Τσακανίκα, Προϊσταμένη Υπηρεσιών του Γραφείου της 
Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Στην παρουσίαση έγινε ιδιαίτερη 
αναφορά στην επιτυχημένη πορεία του Γραφείου Διασύνδεσης και 
της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, καθώς και στα 
πολλαπλά οφέλη που έχουν προκύψει από την υλοποίηση 
Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Ιδρύματος. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Σύλλογος για την 
Ψυχική Υγεία - Σ.Ο.Ψ.Υ. Πάτρας το Σάββατο 23 Νοεμβρίου, με 
θέμα «Οικογένεια και Παιδί», το Γραφείο Διασύνδεσης του  
Πανεπιστημίου Πατρών με ομιλητή το Σύμβουλο Σταδιοδρομίας κ. 
Κωνσταντίνο-Παναγιώτη Κωστόπουλο παρουσίασε το θέμα 
«Εθελοντισμός και Διαχείρηση Σταδιοδρομίας». Συγκεκριμένα, ο 
κ. Κωστόπουλος περιέγραψε τη δυναμική του εθελοντικού 
κινήματος στον ελληνικό χώρο και επισήμανε τα οφέλη από τη 
συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις για την εκπαιδευτική και 
επαγγελματική σταδιοδρομία του ατόμου. 

Η Βραδιά του Ερευνητή 2013 

Την Παρασκευή 27 
Σεπτεμβρίου στον 
Πολυχώρο ΙΝΤΕΑΛ, στην 
Πάτρα, 
πραγματοποιήθηκε με 
απόλυτη επιτυχία η 
εκδήλωση "Researchers' 
Night 2013". Η Βραδιά 
του Ερευνητή είναι ένα 
πανευρωπαϊκό γεγονός 
που διεξάγεται κάθε 
Σεπτέμβριο ταυτόχρονα 
σε 300 περίπου πόλεις 
στην Ευρώπη, με στόχο 
την ανάδειξη των 
αποτελεσμάτων της 
έρευνας στην κοινωνία, 
προβάλλοντας τα 
ερευνητικά επιτεύγματα 

και τους ανθρώπους πίσω από αυτά. Συντονιστής της  «Βραδιάς 
του Ερευνητή» και υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Κ. 
Πουλάς, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής.  

Από το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Βραδιά Ερευνητή διοργανώθηκε 
φέτος για 6η χρονιά, σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας 

και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, 
εστιάζοντας σε επιτυχημένα παραδείγματα (Success Stories) 
καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν αξιοποιηθεί 
επιχειρηματικά, από το χώρο της Υγείας, της Ενέργειας, των 
Μεταφορών και του Περιβάλλοντος. 

Η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε ιδιαίτερα θετική καθώς 
δόθηκε η ευκαιρία στο ευρύ κοινό να παρακολουθήσει από κοντά 
τα ερευνητικά επιτεύγματα των προσκεκλημένων ερευνητών, να 
έρθει σε επαφή μαζί τους και να γνωρίσει το επιστημονικό έργο 
και την κοινωνική προσφορά τους. 
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Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΙΝΤΕΑΛ 

Ο Δ. Τζελέπης, Επ. Καθηγητής Τμ. Οικονομικών 
Επιστημών 

Η Δ. Τσακανίκα, Προϊσταμένη Υπηρεσιών Γραφείου ΔΑΣΤΑ ΠΠ 



 

 

Το Πανεπιστήμιο αγαπά τον πολιτισμό! 

Το 2002 το Πανεπιστήμιο Πατρών 
αποφάσισε τη δημιουργία ενός 
Ραδιοφωνικού Σταθμού αφού η ανάγκη 
για να ακούγεται η φωνή του ανώτατου 
εκπαιδευτικού ιδρύματος της περιοχής 
από τα ερτζιανά κύματα ήταν άμεση και 
επιτακτική.  

Οι μουσικοί παραγωγοί 
του ραδιοφωνικού 
σταθμού UPFM είναι 
αποκλειστικά φοιτητές/
τριες και εργαζόμενοι/ες 
του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Κάθε χρόνο, 

την άνοιξη, γίνονται αιτήσεις και 
επιλέγονται νέοι μουσικοί παραγωγοί για 
τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.  

Ο ραδιοφωνικός σταθμός UPFM 

πλαισιώνεται από τη δική του πολιτιστική 
ομάδα που έχει σαν σκοπό την προβολή 
της πολιτιστικής, εκπαιδευτικής, 
ερευνητικής και εν γένει της συνολικής 
δραστηριότητας της Πανεπιστημιακής 
κοινότητας,την ενδυνάμωση αξιόλογων 
προσπαθειών των φοιτητών και τη 
στήριξη των πολιτιστικών ομάδων στην 
ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.  

Ο UPFM εκπέμπει όλο το 24ώρο από την 
διεύθυνση upfm.upatras.gr και 
καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 11 από τη 
συχνότητα 103,7 στα FM για την περιοχή 
της Αχαΐας . 
 
Επιμέλεια: Β. Φορλίδας, Τμ. Οικονομικών 
Επιστημών 
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Μία πολύ όμορφη πρόταση έχει να μας 
κάνει σχεδόν κάθε βράδυ στις 9 ακριβώς η 
Κινηματογραφική Ομάδα της Φοιτητικής 
Εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ενας 
μικρός σχετικά αλλά πολύ ζεστός χώρος, 
μας χαρίζει άριστης  ποιότητας ταινίες με 
υψηλής πιστότητας ήχο. Κάθε Κυριακή 
ανανεώνεται το πρόγραμμα της επόμενης 
εβδομάδας με τις περισσότερες ταινίες να 
είναι του 2013, χωρίς να λείπουν και τα 

ειδικά αφιερώματα αλλά και οι κλασσικές 
ταινίες. Το αναλυτικό πρόγραμμα 
αναρτάται στο:  
provoles-estias.blogspot.gr  

Η ώρα είναι προσαρμοσμένη ώστε να 
διευκολύνονται τα άτομα που είναι από 
Πάτρα και να προλαβαίνουν το τελευταίο 
τρένο των 11 ή το τελευταίο λεωφορείο 
των 11.15 από Πανεπιστήμιο. 

Χώρος: Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου 
Πατρών (ανεβαίνοντας τις σκάλες από το 
εστιατόριο στο αριστερό σας χέρι). 

Εισιτήριο: ΔΩΡΕΑΝ 

Προσοχή, μην ξεχαστείτε, ποτά και 
φαγητά απαγορεύονται μέσα στο χώρο. 
 
Επιμέλεια: Α. Αννίνου, Τμ. Ηλεκτρολόγων 

UPFM, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πανεπιστημίου Πατρών 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Τηλέφωνο : 2610 99 66 75 

SMS : What's Up : 6985 76 44 55 CU : 6944 41 86 04 

Chat box : upfm.upatras.gr/index.php/listen-live 

F: facebook.com/upfmpatra 

W: http://upfm.upatras.gr 

Το στούντιο του σταθμού βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου Πρυτανείας. 

Κινηματογραφική Ομάδα  Φοιτητικής Εστίας Πατρών 

Χορευτικό Τμήμα Πολιτιστικών Ομάδων Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών 

Στο στέκι τους στην οδό Αλ. Υψηλάντη 
122, μεταξύ των οδών Ερμού και Αγίου 
Νικολάου μας περιμένουν με κέφι και 
χαμόγελα πάντα για να αναζητήσουμε 
όλοι μαζί την επικοινωνία και την 
έκφραση μέσω του χορού. Οι 
δραστηριότητες του Χορευτικού 
Τμήματος απογειώνονται την Ανοιξη με 
την παρουσίαση της σκληρής τους 
δουλειάς στο Συνεδριακό Κέντρο του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Τα τελευταία 
χρόνια προσθέτονται συνεχώς νέα 
τμήματα για όλα τα γούστα. Τα τμήματα 
που μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος 
είναι τα εξής: Παραδοσιακοί χοροί, 
Ευρωπαϊκό Tango, Αργεντίνικο Tango, 
Latin, Rock ‘n’Roll, Break Dance, R’n’B και 
μοντέρνος χορός. 

Επιμέλεια: Α. Αννίνου, Τμ. Ηλεκτρολόγων 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Δευτέρα: 18.00-19.00 Break Dance, 
19.00-20.00 Αργεντίνικο Tango, 
Τρίτη: 16.00-18.30 Ευρωπαϊκό Tan-
go,20.30-23.00 Παραδοσιακοί χοροί, 
Τετάρτη: 16.00-18.30 Ευρωπαϊκό 
Tango, 18.30-20.30 Ευρωπαϊκό Tan-
go, Πέμπτη: 16.00-18.00 Latin, 18.00-
20.00 Rock ‘n’Roll, 20.30-23.00 
Παραδοσιακοί χοροί, Παρασκευή: 
18.00-19.00 Break Dance, 19.00-21.00 
Αργεντίνικο Tango, Σάββατο: 12.00-
13.00 Rock ‘n’Roll, 14.00-19.00 Latin, 
Κυριακή: 13.00-15.00 Μοντέρνο, 
15.00-17.00 R’n’B. 

Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου.  

Συνεδριακό Κέντρο Παν/μίου Πατρών 

http://upfm.upatras.gr/
http://provoles-estias.blogspot.gr/
http://upfm.upatras.gr/index.php/listen-live
https://www.facebook.com/upfmpatra
http://upfm.upatras.gr/


 

 

Ο Ιανουάριος 2014 στο Πανεπιστήμιο  

Οι επιλογές του μήνα 

Ενα ταξίδι στον κόσμο των comics θα 
πραγματοποιήσουν μικροί και μεγάλοι 
στις 23 και 24 Ιανουαρίου στο Αρσάκειο 
Πάτρας και στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο 
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου 
Πατρών, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία 
να μυηθούν στα βασικά συστατικά της 
ξεχωριστής αυτής τέχνης μέσα από μια 
σειρά δράσεων και δημιουργικών 
εργαστηρίων της ομάδας Comicdom 
Press. 

Στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου μας 
θα φιλοξενηθεί η έκθεση comics 
"Σύνδρομο: Η Αρχή Είναι Το Τέλος". Μέσα 
από τις δράσεις αυτές αποκαλύπτεται ο 
τρόπος με τον οποίο τα comics μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση και  
 

να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας στις σχολικές αίθουσες, 
αλλά και έξω από αυτές. Πιο 
συγκεκριμένα στη ΒΚΠ θα λάβουν χώρα οι 
δύο από τις τρεις δράσεις του διημέρου: 

Γράφοντας με Εικόνες (εργαστήριο για 
παιδιά Δημοτικού, Αρσάκεια Σχολεία) 

Τα Comics στις Βιβλιοθήκες (συζήτηση-
εργαστήριο-προβολή ντοκιμαντέρ, ΒΚΠ) 

Εκθεση Comics «Σύνδρομο: Η Αρχή 
Είναι Το Τέλος» (ΒΚΠ) 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.lis.upatras.gr 
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Η Θεατρική Ομάδα Εργαζομένων του Πανεπιστημίου Πατρών, 
συνεχίζοντας την μακρόχρονη παρουσία της στα πολιτιστικά 
δρώμενα της πόλης και παρά το ταραγμένο περιβάλλον της 
πανεπιστημιακής κοινότητας, επανακάμπτει και αναμετριέται  
με ένα έργο που έχει αφήσει εποχή αλλά παραμένει πάντα 
διαχρονικό και βαθιά κοινωνικοπολιτικό.  

Ο επί σειρά ετών συνεργάτης της ομάδας Διονύσης Βούλτσος, 
ευθύνεται για την απεγνωσμένη σκηνοθεσία του έργου. Την 

πειραγμένη μουσική της παράστασης υπογράφει ο Γιώργος 
Δίπλας, ενώ τους χαλασμένους φωτισμούς ανέλαβε ο Νίκος 
Σωτηρόπουλος. Τις ατσαλιές στο σκηνικό χώρο, τις χρεώθηκαν ο 
Μανώλης Στεφανουδάκης και ο Χαράλαμπος Κατραβάς. Ολη η 
ομάδα, τέλος, ανακάτεψε ξένες ντουλάπες, για να βρει κοστούμια. 

Εμφανίζονται, κατά σειράν, επί σκηνής και πασχίζουν να 
ερμηνεύσουν τους ρόλους οι ηθοποιοί: Μάσιγκα Παπαϊωάννου, 
Μαριετίνα Βαρβαρίγου, Σπυριδούλα Θεοτοκάτου, Ανδρέας 
Τερζής, Κίρα Μουμλάντζε, Χαράλαμπος Κατραβάς, Κική Κουβαρά 
και Βασίλης Παπαδόπουλος. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο 
σκηνοθέτης είχε τη φαεινή ιδέα να ενσωματώσει στη δράση και 
ένα χορό από γάτες...Τη γατοσύναξη, λοιπόν, απαρτίζουν οι: 
Χρήστος Παπαμέτης, Δημήτρης Ραφτόπουλος, Μανώλης 
Στεφανουδάκης, Κίρα Μουμλάντζε, Ανδριάνα Γεωργίου, Γωγώ 
Τζιώρα και Βασίλης Παπαδόπουλος. «Αστα, κλαύστα» επικρατεί 
και στις κονσόλες: Με την Αναστασία Ντρίζη στον ήχο και τον 
Φίλιππο Τερζή στα φώτα. Την αφίσα της παράστασης 
μουντζούρωσε ο Γιώργος Ζαφείρης. 

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να μας αποφύγετε, σας λέμε ότι θα 
παίζουμε από τις 17 Ιανουαρίου στις 9.00 το βράδυ στο Θεατράκι 
«Μελίνα Μερκούρη», στο κτίριο Βιολογίας. Πληροφορίες, 
κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο: 6975768895. 

Το Κόμικ στη Βιβλιοθήκη και στην Εκπαίδευση 

Η Φαύστα από τη ΘΟΕΠΠ 

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο 

Ο Θάνος Μικρούτσικος, η Ρίτα Αντωνοπούλου, και ο Θύμιος Παπαδόπουλος (πνευστά) θα μας πουν τα πιο ωραία τραγούδια, σε μια 
συναυλία που διοργανώνει το Εθνικό Συμβούλιο Κατά των Ναρκωτικών την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο του 
Πανεπιστημίου μας.  Τιμή Εισιτηρίου:  10€ και  7€ φοιτητικό -μαθητικό. 

Το 5ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα διεξαχθεί στις 16 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι 
τις 18 Ιανουαρίου, από τις 14.00 έως τις 19.00. 

Διημερίδα με τίτλο ΕΝΔΟΡΑΜΑ '13 θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2014. 
Οι παρουσιάσεις θα καλύψουν όλα τα γνωστικά πεδία της Ενδοκρινολογίας. 

http://www.lis.upatras.gr/


 

 

Η στήλη του Γιατρού: είναι η παχυσαρκία νόσος; 
του Απόλλωνα Ζυγομυλά, Ιατρού, Υποψήφιου Διδάκτορα 

Μετά από αρκετές συζητήσεις και διαφωνίες ανάμεσα  στις 
εμπλεκόμενες Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες, το καλοκαίρι του 
2013 η Αμερικανική Ιατρική Εταιρεία (American Medical Associa-
tion) αναγνώρισε ότι η παχυσαρκία είναι νόσος, που χρήζει ευρέος 
φάσματος παρεμβάσεων, τόσο στο πεδίο της πρόληψης, όσο και 
της θεραπείας. 

Αυτή η αναγνώριση εικάζεται ότι  θα ανοίξει νέο κύκλο 
συζητήσεων σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Εφ’ όσον η 
παχυσαρκία είναι νόσος, οι παχύσαρκοι είναι ασθενείς που θα 
πρέπει να απολαμβάνουν της κρατικής και ασφαλιστικής  μέριμνας 

για την αντιμετώπιση του προβλήματός τους. Αλλά και οι φορείς 
της δημόσιας υγείας θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν για την 
πρόληψη της νόσου και για την αποφυγή του κοινωνικού 
στιγματισμού των παχυσάρκων! 

Το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου μας είναι ήδη έτοιμο να 
αντιμετωπίσει και αυτή την πρόκληση: Η Χειρουργική Κλινική του 
Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου μας, διαθέτει ήδη 
εξειδικευμένο Τμήμα, πιστοποιημένο ευρωπαϊκά, για την 
αντιμετώπιση της κλινικά σοβαρής παχυσαρκίας, όπου 
αντιμετωπίζονται παχύσαρκα άτομα από όλη την Ελλάδα.  
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Οι φοιτητές μας γράφουν... ποιήματα 

Το κοπάδι 
του Μιχάλη Τ., Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Όι συνεργάτες του @up εύχονται σε όλα τα μέλη της 

Πανεπιστημιακής Κοινότητας το 2014 να είναι μία 
δημιουργική χρονιά. 

Κύματα έρχονται και φέρνουν τους χειμώνες  
Κύματα φεύγουν και προμηνύουν καλοκαίρια  
Και όσο η φύση αλλάζει χιτώνες  
Ο ουρανός σκοτεινιάζει κάτω απ’ τα αστέρια  
Αμφιβολίες χορεύουν στον αέρα  
Μετέωρα οράματα και ασαφείς ιδέες  
Μα πάνω σ’ αδειανή σκακιέρα  
Ολες οι απόψεις μοιάζουνε σπουδαίες  
Κυκλώνοντας παράκτια ναυάγια, λουσμένες στο φως  
Κράζουν οι σειρήνες τα μαντάτα  
Και υπό το τραγούδι τους μαζεύεται συρφετός  
Να μάθει για μακρινά χαλιφάτα  
«Ποιός άνοιξε του Αιόλου τους ασκούς  
Γιατί τρίζει το κουτί της Πανδώρας  
Ακολουθήστε όλοι τους λαοβοσκούς  
Σωθείτε απ’ το άγγιγμα της μπόρας» 
Κάθε μέρα το κοπάδι μεγαλώνει  
Ενώ οι μοναχικές φωνές σωπαίνουν  
Και όσο ο βοσκός το άρμα του πεταλώνει  
Οι λύκοι τα πρόβατα αλυσοδένουν  
Τώρα το κοπάδι περιμένει  
Με δαυλούς και δόρατα στα χέρια  
Οσο η μοίρα το πέπλο της υφαίνει  
Κάτω από αστραφτερά μαχαίρια  
Πλέον έφτασε η οργισμένη μπόρα  
Ξεσπώντας τρόμο και ταραχή  
Μα πίσω από τα μύρια λογχοφόρα  
Βλέπουν πως ήταν μόνο μια βροχή 

Εικόνα από το στολισμένο δέντρο έξω από το Κτήριο Διοίκησης  



 

 

Η είδηση του τεύχους ήταν η αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου 
Τιράνων Αναστάσιου σε επίτιμο διδάκτορα πολλών Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου, πλούσιο ρεπορτάζ και φωτογραφίες από τις 
εκδηλώσεις προς τον τιμώμενο υψηλό επισκέπτη που έδωσε και 
ομιλία στο ασφυκτικά γεμάτο μεγάλο αμφιθέατρο του 
Συνεδριακού με θέμα «Οι θρησκείες και η φτώχεια του κόσμου». 
Στις 17 Δεκεμβρίου έγινε εκδήλωση για τους αποχωρήσαντες 
καθηγητές της Πολυτεχνικής Σχολής, όπου μίλησε ο καθηγητής Β. 
Μακιός με θέμα την ιστορία της Πολυτεχνικής Σχολής. 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τους αλλοδαπούς φοιτητές έγινε 
στην Αίθουσα Τελετών στις 30 Δεκεμβρίου με δεξίωση και δώρα 
από τον Αντιπρύτανη Κ. Βαγενά. Στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
των υπαλλήλων, στις 18 Δεκεμβρίου μιλησε ο πρύτανης κ. Ν. 
Ζούμπος και εκπρόσωποι των εργαζόμενων (πρόεδρος των 
Διοικητικών ήταν ο Α. Σπηλιωτόπουλος, των συμβασιούχων η Μ. 
Βαρβαρίγου, ΕΤΕΠ η Χ. Γκαρτζώνη). Η εκδήλωση όμως που έμεινε 
αξέχαστη ήταν η γιορτή για τα παιδιά των διοικητικών υπαλλήλων 
στις 21 Δεκεμβρίου στη στολισμένη αίθουσα τελετών. Tο 
πρόγραμμα περιελάμβανε ταχυδακτυλουργούς, διαγωνισμό 
τραγουδιού με συμμετοχή των παιδιών και εμφάνιση του ίδιου του 
Αγιου Βασίλη (Γ. Αστερής) πάνω σε γαϊδουράκι.  

Πώς ανέβηκε το γαιδουράκι στον 1ο όροφο του κτηρίου διοίκησης 
είναι αντικείμενο μελέτης των ιστορικών του μέλλοντος. 
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Το @up είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε με απόφαση της 
Συγκλήτου που όρισε Επιτροπή για την έκδοση του που 
αποτελείται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, 
τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ερευνας και έναν εκπρόσωπο κάθε 
Σχολής. Ομως η Επιτροπή αυτή απλά εποπτεύει την έκδοση. 
Υπάρχει ανάγκη να πλαισιωθεί από μέλη της κοινότητας 
(φοιτητές, καθηγητές, υπαλλήλους) που θα ήθελαν να 
βοηθήσουν εθελοντικά την έκδοση. Ηδη στάλθηκε ανακοίνωση 
που διανεμήθηκε στο email και facebook του Πανεπιστημίου για 
συνεργάτες.  

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν άμεσα πάνω από 30 μέλη της 
κοινότητας, πολλοί από αυτούς ήδη έχουν συμβάλει στην 
δημιουργία αυτού του πρώτου τεύχους με κείμενα και ιδέες. Η 
πρόσκληση είναι ανοικτή. Οποιος ενδιαφέρεται να βοηθήσει με 
φωτογραφίες, άρθρα, ρεπορτάζ, σκίτσα, στήλες αλλά και 
βοήθεια στη διανομή του εντύπου μέσα και έξω από την 
Πανεπιστημιούπολη στην Πάτρα και το Αγρίνιο παρακαλούμε να 
ρθει σε επαφή μαζί μας στέλνοντας μας email 
(newsletter@upatras.gr). Στόχος είναι η έντυπη και ηλεκτρονική 
έκδοσή μας να αποκτήσει τη δική της ζωή και να αποτυπώνει τη 
ζωή στο Πανεπιστήμιο μας και τελικά να γράφεται από την ίδια 
την κοινότητά μας. 

 

Ευχαριστίες 

Μας έγραψαν και μας ευχήθηκαν για το πρώτο τεύχος: Π. 
Γρουμπός (Ηλεκτρολόγοι), Α. Ράλλη (Φιλολογία), Μ. Μαργαρίτη 
(Βιολογία), Α. Ρούσσου (Φιλολογία), τους ευχαριστούμε και 
ευελπιστούμε στη συνεργασία τους. 

 

Ζητούνται συνεργάτες 

Από το τεύχος 22 Πανεπιστημιακής Ενημέρωσης (Ιαν. 2003) 

Σαν σήμερα...  
(από το Τεύχος Ιανουαρίου 2003 της Πανεπιστημιακής Ενημέρωσης)  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ @UP: 

Χ. Γαβράς, Πρόεδρος Συμβουλίου Ιδρύματος 

Γ. Παναγιωτάκης, Πρύτανης  (Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο)  

Ν. Αβούρης, Αναπληρωτής Πρύτανη 

Ι. Βαν-Ντερ-Βέϊλε, Σχολή Θετικών Επιστημών 

Α. Δημητρακόπουλος, Πολυτεχνική Σχολή 

Α. Ζερβογιάννη, Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Δ. Καρδαμάκης, Σχολή Επιστημών Υγείας 

Σ. Ράγκος, Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών 

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ #1 ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΛΕΙ: 

Κείμενα (αλφαβητικά): Ν. Αβούρης, Γ. Αγγελόπουλος, Α. 

Αννίνου, Κ. Βαλάκας, Ε. Γεωργουδάκη, Δ. Γράβος, Β. Δασκάλου, 

Α. Ζυγομυλάς, Σ. Κρίβας, Π. Κυπριανός, Ολ.- Μ. Καραγιάννη, Λ. 

Λουρίδα, Φ. Παπαδάτου, Δ. Ρίζου, Αθ. Σκόνδρας, Μιχάλης Τ., Δ. 

Τσακανίκα, Ι.Τσάκωνας, Β. Φορλίδας 

Γραφιστική Επιμέλεια: Δ. Ρίζου 

Εκτύπωση: Τμήμα Εκτυπώσεων - Τυπογραφείου 

Πανεπιστημίου Πατρών 

Κείμενα για δημοσίευση γίνονται δεκτά έως 20 του τρέχοντος μηνός 

στο email: newsletter@upatras.gr.  

Τηλ. επικοινωνίας: 2610 996608 
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Μικρές Ειδήσεις 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών απέκτησε επίσημη σελίδα στο facebook!  

Σχεδόν 4000 likes έχει ήδη η επίσημη σελίδα του 
Πανεπιστήμιου στο facebook που λειτουργεί εδώ και μερικές 
βδομάδες στο σύνδεσμο facebook.com/upatras με τίτλο 
"Πανεπιστήμιο Πατρών University of Patras".  

Η σελίδα δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο με σκοπό να καλύψει 
το κενό της επίσημης εκπροσώπησης του Πανεπιστημίου μας  

 

στο πιο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο. Η κίνηση 
αυτή ελπίζουμε  να συμβάλει στη ανάπτυξη της 
πανεπιστημιακής κοινότητας με ζωντάνια και 

αλληλεγγύη και στη σύνδεση μας με τους  αποφοίτους μας.  

Ηδη η σελίδα είναι γεμάτη προτάσεις σχετικά με τη 
δημιουργική έκφραση των φοιτητών, προτάσεις προς τις αρχές 
κλπ, ενώ εκεί αναρτώνται ειδήσεις που αφορούν τους 
φοιτητές, μεταξύ των άλλων στείλαμε εκεί και την πρόσκληση 
για συμμετοχή στο @up. Κάποιοι σχολίασαν ότι οι φοιτητές δεν 
είχαν ως τώρα βήμα να ακουστούν εκτός από εκείνα των 
φοιτητικών παρατάξεων.  

Τα 4000 likes είναι βέβαια λίγα σε σχέση με το μέγεθος της 
κοινότητας μας και τον αριθμό των αποφοίτων μας. Επειδή 
υπήρχαν στο παρελθόν διάσπαρτες άλλες σελίδες στο fb που 
είχαν δημιουργηθεί αυτόματα γίνεται προσπάθεια να 
ενσωματωθούν στην επίσημη σελίδα. Καλούμε τους 
αναγνώστες του @up να βοηθήσουν. Ενημερώστε το προφιλ 
σας για το πού σπουδάζετε ή εργάζεστε, χρησιμοποιώντας την 
επίσημη σελίδα μας με τίτλο "Πανεπιστήμιο Πατρών University 
of Patras". 

Το Πάρκο της Ειρήνης είναι μήνες κλειστό, μάθαμε ότι 
προχωράει ο διαγωνισμός για τον νέο ενοικιαστή που θα το 

λειτουργήσει, το νοίκι θα είναι μικρότερο, αναγκαστικά, η 
κοινότητα το έχει όμως ανάγκη, ως τόπο συνάντησης και 
ανεφοδιασμού, σε πολλούς έχει λείψει ο «πρωινός καφές». 

Η αναστάτωση που προκλήθηκε από τις πρόσφατες 
κινητοποιήσεις επηρέασε και τις καθιερωμένες γιορτές των 

ημερών που δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκαν, αλλά και το 
γενικότερο εορταστικό κλίμα. 

Μες τις μέρες της απεργίας προχώρησαν οι εξωτερικές 
αξιολογήσεις πολλών Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Οι 

αξιολογητές από όλα τα μήκη και πλάτη της γης ήρθαν στην 
Πάτρα και μίλησαν με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές, 
επισκέφτηκαν εργαστήρια και υποδομές. Τα συμπεράσματα των 
αξιολογήσεων τα περιμένουμε με ενδιαφέρον, έχει σημασία όχι 
να λέμε εμείς πώς είμαστε αλλά να μαθαίνουμε πώς μας 
βλέπουν οι άλλοι, οι «απ’ έξω». 

Οι φοιτητές στις περισσότερες περιπτώσεις συμμετείχαν 
στις συζητήσεις με τους αξιολογητές και μίλησαν ανοικτά 

μαζί τους, πολλές φορές παρουσιάζοντας εικόνα για το Τμήμα 
τους διαφορετική από την επίσημη της εσωτερικής έκθεσης. 
Κάποιες φωνές αμφισβήτησαν την ίδια τη διαδικασία, σε μια 
περίπτωση μάλιστα δυναμικά. Η συντριπτική πλειοψηφία όμως 
κατανοεί τη σημασία της αξιολόγησης για το Πανεπιστήμιο. 

Με τις αξιολογήσεις 
έγινε προσπάθεια να 
καθαρίσουν τα κτήρια, 
να βαφτούν τοίχοι, να 
μπει τάξη σε εργαστήρια 

και κλινικές, κάτι σαν το λούστρο που είδαμε στη χώρα με τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάποιους μάλιστα τους ενόχλησε, δεν 
είχαν προλάβει να φύγουν οι αξιολογητές και ένας τοίχος 
διαμαρτυρήθηκε: “καθαροί τοίχοι υπάρχουν σε βρώμικα 
μυαλά” (φώτο), κάποιος να το σχολιάσει. 

Συνέπεια της διαθεσιμότητας του διοικητικού προσωπικού 
είναι η ανάγκη να επιταχυνθεί η διαδικασία για το νέο 

οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου. Ηταν μια συζήτηση που 
εκκρεμεί πάνω από 15 χρόνια τώρα, στο δημόσιο οι αλλαγές 
παίρνουν χρόνο. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, ή όπως θα λεγε κανείς 
ουδέν κακό αμιγές καλού. 

Εικόνες που πληγώνουν: στα κτήρια  της διοίκησης αλλά 
και τις σχολές, ανάμεσα στα πανώ  και τις ντουντούκες, 

κάποιοι εργαζόμενοι καθάριζαν κάθε πρωί αίθουσες, 
διαδρόμους, εργαστήρια, σιωπηλά με αξιοπρέπεια, είναι οι 
υπάλληλοι του συνεργείου καθαριότητας, είναι υπάλληλοι του 
«ιδιωτικού τομέα» της άλλης Ελλάδας. 

Στα πρόσωπα της χρονιάς που πέρασε, σύμφωνα με την 
εφημερίδα "Πελοπόννησος" περιλαμβάνεται ο Πρύτανης 

του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιώργος Παναγιωτάκης, σε άρθρο 
της στις 29.12.2013 που αναδεικνύει τα πρόσωπα της χρονιάς για 
την Πάτρα.  

 
Η εφημερίδα αιτιολογεί την επιλογή της ως εξής: 

Σημαντική μορφή στο διάστημα της πολύμηνης απεργίας ήταν ο 
πρύτανης, που κατόρθωσε να εξασφαλίσει πριν την έναρξη της 
απεργίας ότι θα διεξαχθεί κανονικά η εξεταστική του 
Σεπτεμβρίου, και μετά το τέλος της θα αρχίσει η ακαδημαϊκή 
χρονιά. Αντίθετα από ό,τι συνέβη σε άλλα πανεπιστήμια, όλα 
κύλησαν ομαλά στην Πάτρα...  
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