
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η "Βραδιά Ερευνητή" και η Μονάδα Καινοτοµίας και 
Επιχειρηµατικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστηµίου Πατρών σας 
προσκαλούν την Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου στην εκδήλωση 
"Researchers' Night 2014" που θα λάβει χώρα στον 
Πολυχώρο ΙΝΤΕΑΛ (19.00 – 21.00), στην Πάτρα. 

Το Πανεπιστήµιο Πατρών ανέλαβε και φέτος για 7η χρονιά τη 
διοργάνωση της Βραδιάς Ερευνητή, γεγονός που την έχει 
καθιερώσει τόσο στην Ακαδηµαϊκή και Εκπαιδευτική κοινότητα, 
όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Φέτος η εκδήλωση εστιάζει 
στην παρουσίαση πρωτοβουλιών και καινοτοµικών 
προϊόντων/υπηρεσιών που έχουν αξιοποιηθεί 
επιχειρηµατικά, από το χώρο της Υγείας. 

Παράλληλα, στην Αγορά Αργύρη (18.00  – 21.00) οι µικροί 
µαθητές της Πόλης µας θα έχουν την ευκαιρία να 
συµµετάσχουν στο πρόγραµµα «Μικροί ερευνητές του 
εγκεφάλου», µέσα από διαδραστικό παιχνίδι, υπό την 
καθοδήγηση της Επ. Καθηγήτριας Μ. Μαργαρίτη. 

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται στο ευρύ κοινό και κυρίως σε 
όλες τις κοινωνικές οµάδες που συνδέουν την έρευνα µε την 
κοινωνία: εκπαιδευτικούς, φοιτητές, µαθητές, εκπροσώπους 
της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, παραγωγικές 
τάξεις. 
Για να δηλώσετε συµµετοχή στην εκδήλωση, στον Πολυχώρο 
ΙΝΤΕΑΛ, συµπληρώστε ηλεκτρονικά τη φόρµα εγγραφής έως 
25/9. 

Η αφίσα και το αναλυτικό πρόγραµµα της εκδήλωσης µε τους 
προσκεκληµένους οµιλητές, βρίσκονται στον ακόλουθο 
σύνδεσµο:  

Αφίσα & Πρόγραµµα 

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.  
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε 
µαζί µας: 



2610 962353 (Κων/νος Πουλάς, Αν. Καθηγητής) 
2610 969044 & innovation@upatras.gr (ΜΟΚΕ ΠΠ) 
http://ps.innovation.upatras.gr 

Η Βραδιά του Ερευνητή είναι ένα πανευρωπαϊκό γεγονός που 
διεξάγεται κάθε Σεπτέµβριο ταυτόχρονα σε 300 περίπου πόλεις στην 
Ευρώπη, µε πανηγυρικές εκδηλώσεις που στοχεύουν στο να γνωρίσει 
το ευρύ κοινό, και ειδικότερα οι νέοι, την επιστηµονική και κοινωνική 
σπουδαιότητα του έργου που επιτελεί ο ερευνητής, προβάλλοντας την 
ανθρώπινη πλευρά του. Η δράση αυτή ξεκίνησε το 2005 µε την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πλέον υποστηρίζεται από 
το Πρόγραµµα Πλαίσιο «HORIZON 2020» και συγκεκριµένα από τη 
δράση Marie Sklodowska-Curie. Στη χώρα µας διοργανώνονται 
ταυτόχρονα εκδηλώσεις σε εννέα πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 
Λάρισα, Κόρινθο, Πύλο, Ρόδο, Ηράκλειο και Ρέθυµνο. 

 


