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Μεγάλο ενδιαφέρον προσέλκυσε η εκ-
δήλωση με θέμα «Καινοτομία & Επιχει-
ρηματικότητα» που διοργάνωσε η Δι-
εύθυνση Τηλεματικής και Εφαρμογών 
Περιφερειακής Ανάπτυξηςτου Ινστιτού-
του Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδό-
σεων «Διόφαντος» στο πλαίσιο της 4ης 
Έκθεσης Καινοτομίας & Μεταφοράς Τε-
χνογνωσίας Patras IQ με τη συμμετο-
χή εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας, του Επιμελητηρίου Αχαΐας 
και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στα πλαί-
σια του ΕυρωπαϊκούΈργου «OSIRIS» 
(INTERREGEUROPE).
Το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, τους στόχους και 
τις δραστηριότητές του εν γένει, αλλά και 
πιο συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Τηλε-
ματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και τις δράσεις της παρουσία-
σε ο κ. Ανδρέας Κοσκέρης,Υποδιευθυντής 
της Διεύθυνσης. 
Στη συνέχεια, ο Δρ Χρυσόστομος Στύ-
λιος, παρουσίασε το Έργο OSIRIS, ανα-
φέροντας ότι στόχος του έργου είναι να 
προωθήσει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδας την Ανοικτή και Κοινωνική Καινο-
τομία.Όπως εξήγησε ο κ. Στύλιος, η Ανοι-
κτή Καινοτομία βασίζεται στο μοντέλο της 
Τετραπλής Έλικας, όπου η δημόσια διοί-
κηση, η βιομηχανία, οι ερευνητικοί φο-

ρείς και η κοινωνία των πολιτών συνερ-
γάζονται για να συν-δημιουργήσουν ένα 
νέο μοντέλο ανάπτυξης και να συνδια-
μορφώσουν ένα περιφερειακό σχέδιο 
ανάπτυξης υιοθετώντας καινοτόμες πρα-
κτικές και επιτυχημένα παραδείγματα. 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυ-
ξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρει-
ας Δυτικής Ελλάδας, κ. Λυκούργος Στα-
ματελάτος, στην παρουσίασή του με τίτλο 
«Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Ευρωπα-
ϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια για το 
2017», αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και 
στα μέλη του δικτύου που συναπαρτίζουν 
τη Συμμαχία για την Επιχειρηματικότη-
τα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα με 
στόχο την Προώθηση Επιχειρηματικής 
Κουλτούρας & Δεοντολογίας, τη Δικτύω-
ση & Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας, τη Διάχυ-
ση του Πνεύματος Συνεργατικότητας στην 
Τοπική Κοινωνία, τη Μετατροπή των 
Προκλήσεων σε Οικονομικές Ευκαιρίες, 
και την Προσέλκυση Επενδύσεων Υψη-
λής Προστιθέμενης Αξίας και την Ανά-
δειξη της Δυτικής Ελλάδας ως Αξιόπι-
στου Επενδυτικού Προορισμού, στόχους 
που συνάδουν επί της ουσίας με αυτούς 
του Έργου OSIRIS.
Σε δύο επιτυχημένες καλές πρακτικές, το 
«Patras Open Mall» και το «Culture and 

Shopping» που έχουν ως στόχο την ενί-
σχυση των τοπικών επιχειρήσεων και 
την προσέλκυση τουριστών και επισκε-
πτών στο εμπορικό κέντρο της Πάτρας, 
καθώς και στην πρωτοβουλία Smart 
Cities αναφέρθηκε ο κ. Γιωτόπουλος, 
στέλεχος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, πα-
ρουσιάζοντας τις Πρωτοβουλίες του Επι-
μελητηρίου Αχαΐας για την Ανοικτή Κοι-
νωνική Καινοτομία.
Καλές πρακτικές Ανοιχτής Κοινωνικής 
Καινοτομίας που έχουν εφαρμοστεί σε 
ευρωπαϊκές περιφέρειες και τα ποιοτικά 
και ποσοτικά τους αποτελέσματα παρου-
σίασε η κα Ελένη Αρβανίτη, μέλος της 
ομάδας έργου του Έργου OSIRIS. Μετα-
ξύ άλλων, η κα Αρβανίτη παρουσίασε την 
πρωτοβουλία της Δημοτικής αρχής του 
Δήμου Fundao (Πορτογαλία), ο οποίος 
μεταμορφώθηκε από έναν απομονωμέ-
νο με υψηλή ανεργία Δήμο, σε έναν χώ-
ρο έλξης νέων επιστημόνων και διεθνών 
επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση 
ανεκμετάλλευτων βιομηχανικών χώρων 
και προώθηση κινήτρων σε νέες επιχει-
ρήσεις που εγκαταστάθηκαν εκεί (μείωση 
δημοτικών τελών, δικτύωσης κτλ). Η συ-
γκεκριμένη καλή πρακτική, μπορεί να με-
ταφερθεί με επιτυχία στον Δήμο Δυτικής 
Αχαΐας, ο οποίος έχει ήδη εκδηλώσει το 
ενδιαφέρον τους καθώς έχει αρκετά κοι-
νά χαρακτηριστικά με εκείνα του Δήμου 
Fundao. 
Την εκδήλωση έκλεισε ο συντονιστής της 
εκδήλωσης Καθηγητής Γιάννης Γαροφα-
λάκης, ο οποίος συνόψισε τα συμπερά-
σματα της εκδήλωσης και αναφέρθηκε 
στις σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης 
της ΠΔΕ αξιοποιώντας τα καινοτόμα 
ερευνητικά αποτελέσματα που παράγο-
νται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το 
ΙΤΥΕ Διόφαντος αλλά και στην σημασία 
πρωτοβουλιών όπως η Ανοιχτή Κοινωνι-
κή Καινοτομία που προωθείται στα πλαί-
σια του έργου OSIRIS. 

Το τριήμερο από 7 ως 9/4/17 
η καρδιά της καινοτομίας και 
της ρομποτικής “χτυπούσε” στο 
Περίπτερο 58, στην 4η έκθε-
ση μεταφοράς τεχνογνωσίας 
PATRAS IQ, για την Περιφερει-
ακή Διεύθυνση Α/βάθμιας και 
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ), στο 
Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
Εκατοντάδες επισκέπτες θαύ-
μασαν από κοντά τις ρομποτι-
κές κατασκευές των παιδιών, 
με επιδείξεις από τους πρόσφα-
τους διαγωνισμούς εκπαιδευτι-
κής ρομποτικής, στους οποίους 
συμμετείχαν επιτυχώς.

 Οι μαθητές και μαθήτριες που 
παρευρέθηκαν στο περίπτερο 
το τριήμερο είναι οι: Νταλαπέ-
ρα Αγγελική,Νιφόρα Ανδριά-
να, Γεωργιάδης Γεώργιος, Ρόδη 
Ροδοπούλου Ελπίδα, Χρυσαν-
θακόπουλος Νικόλαος και Πα-
παζαχαρίου Στυλιανός από το 
Γυμνάσιο Κ. Καστριτσίου, Χα-
τζηαβραμίδης Στυλιανός και 
Ραβασόπουλος Ιωάννης από το 
13ο Γυμνάσιο Πάτρας, Πιτσής 
Ανδρέας από το 20ο Γυμνάσιο 
Πάτρας, Κεκάτος Λυκούργος 
από το Δημοτικό Κ. Καστριτσί-
ου, Καρανάσιου Φωτεινή από 
το 34ο Δημοτικό Σχολείο Πά-

τρας. Επίσης, από το 49ο Δη-
μοτικό Πάτρας παρευρέθηκαν 
οι: Σιάχου Ισμήνη, Κατέβας 
Παναγιώτης, Κουζιώκας Αθα-
νάσιος, Ανδρούτσος Ιωσήφ, 
Τζομάκας Νικόλαος, Βέρρας 
Παναγιώτης, Βοβού Ερμιόνη, 
Χριστόπουλος Γεώργιος, Απο-
στολοπούλου Όλγα και Στεφα-
νάτος Αντώνιος.
Οι ομάδες Εκπαιδευτικής Ρο-
μποτικής Μηχανικών Η/Υ Γυ-
μνασίου και ο προπονητής τους 
Ανέστης Βοβός ευχαριστούν 
θερμά το Τμήμα Μηχανικών 
Η/Υ και ιδιαίτερα τον καθηγη-
τή κ. Τσακαλίδη για την παρα-

χώρηση της αίθουσας και την 
φιλοξενία στο χώρο τους. Πα-
ρευρέθηκαν επίσης οι μαθητές 
του προπονητή Ανδρέα Τσι-
μπούρη: Βαφέας Θεόδωρος, 
Μητρέλης Απόστολος, Πέττας 
Παύλος, Αντωνόπουλος Φί-
λιππος, Μέρκος Μάριος, Στα-
μέλου Μελίνα, Δαβίλλας Πανα-
γιώτης, Κατσαρός Γιώργος και 
Μάλλιαρης Αναστάσης από τα 
σχολεία Πειραματικό Γυμνάσιο 
Λάγγουρα, Πειραματικό Γυμνά-
σιο Πανεπιστημίου, Αρσάκειο 
Γυμνάσιο, Γυμνάσιο Καστριτσί-
ου, 5ο Γυμνάσιο και 11ο Γυ-
μνάσιο Πάτρας.

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ: Ο σκηνοθέτης Θεόδωρος 
Τερζόπουλος θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας της Σχο-
λής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου μας, μετά από πρόταση του Τμήματος Θεατρικών 
Σπουδών, την Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017 και ώρα 12.00 μ. 
στην Αίθουσα Τελετών. Το έργο και την προσωπικότητα του 
τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος Θεα-
τρικών Σπουδών Δημήτριος Τσατσούλης και θα ακολουθή-
σει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από 
τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνι-
κών Επιστημών και η περιένδυσή του από την Πρύτανι. Η 
εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του τιμώμενου, με 
θέμα: «Η Επιστροφή του Διονύσου». 
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας και ώρα 17.30, στο Συνεδρι-
ακό και Πολιτιστικό Κέντρο, ο κ. Θ. Τερζόπουλος, σε συνερ-
γασία με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Σάββα Στρούμπο, θα 
κάνει επίδειξη της σκηνοθετικής του μεθόδου. Η εκδήλωση 
είναι ανοικτή για το κοινό.

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟλΟΓΙΑΣ: Το Ζωολογικό Μουσείο του 
Τμήματος Βιολογίας (έτος ίδρυσης 1973) είναι ανοιχτό 
για το κοινό και βρίσκεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο 
χώρο στο Ισόγειο του Τμήματος, όπου εκτίθενται περισ-
σότερα από 800 δείγματα ζώων. Καθώς αποτελεί το μονα-
δικό επισκέψιμο μουσείο φυσικής ιστορίας της ευρύτερης 
περιοχής των Πατρών, λειτουργεί ως σημαντικός πόλος 
έλξης για σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, αλλά και για άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες 
(φοιτητές, πολίτες κ.λπ.), παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει 
δικό του προσωπικό και οι ξεναγήσεις του κοινού πραγ-
ματοποιούνται εθελοντικά από μέλη του Τομέα Βιολογίας 
Ζώων δύο ημέρες την εβδομάδα. Ως αποτέλεσμα, από το 
περσινό ακαδημαϊκό έτος έως και σήμερα έχουν επισκε-
φθεί το Μουσείο περίπου 60 σχολεία και περισσότερα 
από 2.750 άτομα. Επιπλέον, όπως κάθε χρονιά, έτσι και 
φέτος το Ζωολογικό Μουσείο συμμετέχει σε εκδηλώσεις 
του Πανεπιστημίου, όπως στη δράση «Ημέρες γνωριμίας 
των Σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών», καθώς και σε από κοινού εκδηλώσεις με τα υπόλοι-
πα Μουσεία του Πανεπιστημίου, που έχουν ως σκοπό να 
φέρουν πιο κοντά το Ίδρυμά μας στην τοπική κοινωνία και 
να αναδείξουν το ρόλο του σε αυτή.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
με τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας προκη-
ρύσσουν για δεύτερη συνεχή χρονιά το Ετήσιο Ανοιχτό Δι-
αδικτυακό Πρόγραμμα των Κοινωνικών Επιστημών και της 
Εκπαίδευσης στην γνωστική ενότητα «Εισαγωγή στη Δημο-
σιογραφία και στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ».
Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα προγραμμά-
των υψηλής ζήτησης και αποδεδειγμένης επαγγελματικής 
ενδυνάμωσης και θα υλοποιηθεί από τον Απρίλιο 2017 έως 
τον Απρίλιο 2018.
 Η περίοδος εγγραφών ήδη ξεκίνησε από 1η Μαρτίου και 
θα συνεχιστεί έως τις 24 Απριλίου. 

Έμφαση σε «Καινοτομία 
& Επιχειρηματικότητα» 

Eπιδείξεις εκπαιδευτικής ρομποτικής

> Από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «OSIRIS»

> Η ΠΔΕΔΕ «ρομποτίζει» και καινοτομεί στο PatrasIQ 2017




