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IATPIKHΣ ΣXOΛHΣ A.Π.Θ. Tεύχος 31, Απρίλιος – Μάιος 2008

Περιεχόμενα
– Διαδικασία εκλογής Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μονάδων,
σύμφωνα με την κείμενη
Νομοθεσία.
– Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο.
– Όλοι να αναλάβουμε τις
ευθύνες μας.
(ÛÂÏ. 1)

Τα Νέα της Σχολής
– Επίτιμη Διδάκτορας της
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. η
Καθηγήτρια Μ. Ε. Δεληβοριά-Παπαδοπούλου.
– Μουσείο Ιστορίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
– Πρωτιά της Ιατρικής στον
«Αριστοτέλειο δρόμο».
– Εκδήλωση τιμής και αναγνώρισης του συνολικού
έργου του κ. Ιωάννη
Μπόντη Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
(ÛÂÏ. 2)

Τα Νέα της Διοίκησης
– Χρόνος διεξαγωγής εκλογών Διευθυντών Τομέων.
– 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
της Ευρωπαίκής Επιτροπής «παρουσίαση του Ειδικού Προγράμματος
«Άνθρωποι».
– «Δες την Ψηφιακά» Επιδότηση φορητών Υπολογιστών για πρωτοετείς
φοιτητές.
(ÛÂÏ. 2)

Γραφείο Εκπαίδευσης
– Διαδικασία εκλογής Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μονάδων,
σύμφωνα με την κείμενη
Νομοθεσία (Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ﬁ
ÙËÓ 1Ë ÛÂÏ›‰·).
– Τεχνολογική Αναβάθμιση
της Ιατρικής Εκπαίδευσης.
(ÛÂÏ. 3)

Εκπαιδευτικά
– Νέος Γραμμικός Επιταχυντής στο Εργαστήριο
Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας της Ιατρικής
Σχολής Α.Π.Θ.
– Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας,
εις μνήμην Β. Ξανθόπουλου-Σ. Πνευματικού
2008.
– Νέα δεδομένα στις Κοχλιακές Εμφυτεύσεις
(Updates in Cochlear
Implantation) 1ο Συμπόσιο Ν. Α. Ευρώπης.
– Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πανεπιστημίου Αθηνών
(ÛÂÏ. 4)

Στήλη του Φοιτητή
– Η μεγαλύτερη γιορτή του
φοιτητικού κόσμου ξεκίνησε.
(ÛÂÏ. 4)

Διαδικασία εκλογής Διευθυντών Κλινικών,
Εργαστηρίων και Μονάδων
Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία
Εγκρίθηκε ομόφωνα κατά την υπ’ αριθμ. 21Α/15-4-2008 Γ.Σ.
1. ΚΩΔΙΚΟΠΟIΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Περίπτωση Ι: Κενή θέση
Α. Ένας μόνο υποψήφιος
(α) Αναλαμβάνει EX OFFICIO. Μόλις προκύψει αίτημα ετέρου υποψηφίου (κατά
το νόμο), ακολουθεί η διαδικασία εκλογής, ή (η επιλογή ανήκει στον υποψήφιο)
(β) Διαδικασία εκλογής. Εκλέγεται για 3 χρόνια, με μυστική ψηφοφορία και
θετικές ψήφους τουλάχιστον 1/3 του συνόλου των μελών της Γ.Σ. του Τομέα.
Β. Περισσότεροι του ενός υποψήφιοι
Διαδικασία εκλογής. Εκλέγεται για 3 χρόνια, με μυστική ψηφοφορία ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων η οποία, πάντως, δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1/3 του συνόλου
των μελών της ΓΣ του Τομέα.
Γ. Κανένας υποψήφιος
(α) Κανένας υποψήφιος από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή: Προσωρινή ανάθεση Διεύθυνσης σε Επίκουρο Καθηγητή, έως ότου προκύψει ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι (κατά το νόμο), οπότε ακολουθεί η διαδικασία εκλογής σύμφωνα με τα (Α) ή (Β) ως ανωτέρω, και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών ετών.
(β) Κανένας υποψήφιος: Ανάθεση διεύθυνσης σε μέλος ΔΕΠ άλλου Εργαστηρίου η Κλινικής της Σχολής, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (όχι μεγαλύτερο των τριών ετών), ή έως ότου προκύψει ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι
(κατά το νόμο), οπότε ακολουθεί η διαδικασία εκλογής σύμφωνα με τα (Α) ή
(Β) ως ανωτέρω.
Περίπτωση ΙΙ: Λήξη θητείας
Α. Ένας μόνο υποψήφιος
(α) Αναλαμβάνει EX OFFICIO. Μόλις προκύψει αίτημα ετέρου υποψηφίου (κατά το νόμο), ακολουθεί η διαδικασία εκλογής, ή (η επιλογή ανήκει στον υποψήφιο)
(β) Ανανέωση θητείας για 3 χρόνια, με μυστική ψηφοφορία και θετικές ψήφους τουλάχιστον 1/3 του συνόλου των μελών της ΓΣ του Τομέα.
Β. Περισσότεροι του ενός υποψήφιοι
Διαδικασία εκλογής. Εκλέγεται για 3 χρόνια, με μυστική ψηφοφορία ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων η οποία, πάντως, δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1/3 του συνόλου
των μελών της ΓΣ του Τομέα.
Γ. Κανένας υποψήφιος
Βλέπε περίπτωση Ι, Γ(α) και Ι, Γ(β) ανωτέρω.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΙΙ: Νυν Διευθυντές των οποίων η θητεία έχει λήξει και
δεν έχει γίνει Ανανέωση ή Επανεκλογή
Ακολουθούν οι διαδικασίες «ΙΙ. ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ», με την εξαίρεση των Μεταβατικών Ρυθμίσεων της παρούσης Διαδικασίας.
2. ¢π∞¢π∫∞™π∞ ∂∫§√°∏™ ¢π∂À£À¡Δø¡ ∫§π¡π∫ø¡, ∂ƒ°∞™Δ∏ƒπø¡ KAI
ª√¡∞¢ø¡
¿ÚıÚÔ 28, ¡ 2083/92
1. Το κάθε Εργαστήριο και Κλινική διευθύνεται από ένα Διευθυντή που είναι
μέλος ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή, του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ανήκει στον οικείο Τομέα ή στη Σχολή. Σε περίπτωση
που στον Τομέα ή στη Σχολή α) δεν υπάρχει Καθηγητής, β) οι υπάρχοντες
Καθηγητές δεν θέτουν υποψηφιότητα, ή γ) οι υπάρχοντες Καθηγητές δεν
έχουν προσδόκιμο τριετή θητεία, υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, οι οποίοι υπηρετούν στον Τομέα ή στη Σχολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του 1268/82.
Για τις παραπάνω περιπτώσεις, η εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου ή Κλινικής γίνεται με προκήρυξη της θέσης και ψηφοφορία στη Γ.Σ. του Τομέα,
εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται ακολούθως.
Για το χρονικό διάστημα που δεν υπάρχει υποψηφιότητα ούτε Αναπληρωτή Καθηγητή, η διεύθυνση ανατίθεται προσωρινά, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ. του Τομέα και για χρονική διάρκεια, που επίσης
προσδιορίζεται επακριβώς, σε:
(α) Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή του Εργαστηρίου ή της Κλινικής
που δεν έχει προσδόκιμο τριετή θητεία, ή
(β) Επίκουρο Καθηγητή του Εργαστηρίου ή της Κλινικής.
¶¢ 265/90
Αν και στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν καταστεί δυνατή για οποιοδήποτε λόγο η ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή, η Γ.Σ. του Τομέα, μετά από
αιτιολογημένη απόφαση και για χρονική διάρκεια που επίσης προσδιορίζεται επακριβώς, μπορεί να αναθέσει προσωρινά τα καθήκοντα Διευθυντή σε
μέλος ΔΕΠ άλλου Εργαστηρίου ή Κλινικής του Τομέα ή της Σχολής, κατά
προτεραιότητα της βαθμίδας του Καθηγητή, ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, του οποίου η ερευνητική δραστηριότητα
(για Εργαστήριο), η κλινική ειδικότητα και εμπειρία (για Κλινική) και η εν
γένει επιστημονική και συγγραφική ειδίκευση έχουν συγγένεια ή συνάφεια
με το αντικείμενο του Εργαστηρίου ή της Κλινικής.
2. Την ευθύνη όλων των διαδικασιών για την προκήρυξη, εκλογή, ανανέωση
ή ανάθεση του Διευθυντή Εργαστηρίου ή Κλινικής έχει η ΓΣ του αντίστοιχου Τομέα. Οι διαδικασίες ορίζονται από την κείμενη Νομοθεσία και τις
αποφάσεις της Γ.Σ. της Σχολής και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας της Σχολής και του Ιδρύματος.
¿ÚıÚÔ 2, ¡ 2530/97

3. Τα μέλη ΔΕΠ μερικής απασχόλησης δεν μπορούν να εκλέγονται ως Διευθυντές Εργαστηρίου ή Κλινικής.
4. Εν ενεργεία Διευθυντής Εργαστηρίου ή Κλινικής μπορεί να είναι υποψήφιος σε άλλη θέση Διευθυντή Εργαστηρίου ή Κλινικής. Σε περίπτωση που
εκλεγεί σε νέα θέση, η ανάληψη καθηκόντων στη νέα θέση προϋποθέτει
την παραίτησή του από την αρχική του θέση.
¡™∫ 106/29-2-2000
5. Στην περίπτωση που στον οικείο Τομέα ή στη Σχολή υπηρετεί μόνο ένα
μέλος ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή, του ιδίου γνωστικού αντικειμένου
με το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου ή της Κλινικής, το εν λόγω
μέλος ΔΕΠ αναλαμβάνει EX OFFICIO και διατηρεί
(Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ 3Ë ÛÂÏ›‰·)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 28 ª·˝Ô˘ 2008
Σύσσωμος η Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. εκφράζει την έντονη
ανησυχία της για την πορεία της υγείας του Πρύτανη και Καθηγητού της Ιατρικής Σχολής κ. Αναστασίου Μάνθου, ο οποίος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με εγκεφαλική διάσειση, θλάση και
οίδημα της αυχενικής χώρας και σπασμό των αυχενικών μυών. Όλοι
ανεξαιρέτως συμπαραστεκόμαστε ολόψυχα στον Πρύτανη και του
ευχόμαστε ταχεία και ανεπίπλοκη ανάρρωση.
Ως γνωστόν, ο Πρύτανης, υπήρξε θύμα προπηλάκισης και ξυλοδαρμού από ομάδα φοιτητών συγκεκριμένων φοιτητικών παρατάξεων στην αίθουσα της Συγκλήτου. Τα περιστατικό εξελίχθηκε κατά την τακτική συνεδρίαση του οργάνου, όταν εισήλθαν οι γνωστοί
φοιτητές (και μη), οι οποίοι δεν είναι μέλη της Συγκλήτου, και με το
συνήθη αντιδημοκρατικό και αντι-ακαδημαϊκό τρόπο τους διέκοψαν
τη συνεδρίαση και στη συνέχεια επιτέθηκαν βάναυσα εναντίον του
Πρύτανη, της Γραμματέως της Συγκλήτου και εναντίον μελών ΔΕΠ
που προσπάθησαν να τους προστατεύσουν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικής Σχολής εκφράζει ομόφωνα την έντονη αγωνία του, αλλά και την αγανάκτησή του για την
άνανδρη, απρόκλητη και βίαιη συμπεριφορά της μικρής αυτής ομάδας φοιτητών εναντίον του Πρύτανη και μελών της Συγκλήτου.
Καλούμε όλα τα μέλη του ΔΕΠ και τη συντριπτική υγιή πλειοψηφία των φοιτητών της Ιατρικής να συστρατευτούν με τη διοίκηση για την προάσπιση των αληθινών ακαδημαϊκών και δημοκρατικών ελευθεριών και αξιών και του αληθινού ελεύθερου, αυτοδιοικούμενου και ανεξάρτητου δημόσιου Πανεπιστημίου.
°È· ÙÔ ¢.™. ÙË˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜,
√ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜,¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ μ. ¡ÙﬁÌÚÔ˜
∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ıÔÏÔÁ›·˜-¡ÂÊÚÔÏÔÁ›·˜

Όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας
Το θλιβερό περιστατικό εις βάρος του Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Αναστασίου Μάνθου, το
οποίο συγκλόνισε όλους μας, δεν θα πρέπει να
μας ξαφνιάζει.
Το ακραίο αυτό συμβάν είναι το αναπότρεπτο
αποτέλεσμα ενός ευρύτερου κλίματος σύγχυσης
που επικρατεί στο χώρο της Ανώτατης Παιδείας
τον τελευταίο καιρό.
Οι αλληλοσυγκρουόμενες θέσεις, εξαγγελίες και δηλώσεις, όλων
των πολιτικών κομμάτων, που δεν οδηγούν σε διέξοδο και η παθητική-μοιρολατρική στάση της πλειοψηφίας των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, διδασκόντων και φοιτητών, αποτελούν πρόσφορο έδαφος για ανεύθυνες έως εγκληματικές δράσεις ολιγομελών
περιθωριακών ομάδων. Αυτό είναι επικίνδυνο.
Η Ιατρική Σχολή, που βρίσκεται από το 2002 σε τροχιά αναβάθμισης, κάνει έκκληση για ανάληψη των ευθυνών από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς και αποφασιστικότητα για την επίλυση, επιτέλους, του προβλήματος. Δεν πάει άλλο.
∫·ıËÁËÙ‹˜ ¡. ¡ÙﬁÌÚÔ˜, ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ A.¶.£.
∫·ıËÁËÙ‹˜ μ. Δ·ÚÏ·Ù˙‹˜, ∞Ó·Ï. ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞.¶.£.

Τα νέα της Σχολής
Επίτιμη Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
η Καθηγήτρια Μαρία Ε. Δεληβοριά-Παπαδοπούλου
Στις 7 Απριλίου 2008, σε μια σεμνή και συγκινητική τελετή, απενεμήθη ο τίτλος της Επίτιμης Διδάκτορος της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. στην κ. Μαρία Δεληβοριά-Παπαδοπούλου, ως ελαχίστης τιμής προς τη μεγάλη Ελληνίδα
επιστήμονα που με το διακεκριμένο έργο της τιμά την
Ελλάδα διεθνώς. Την τιμώμενη προσφώνησαν ο Πρόεδρος
της Ιατρικής Σχολής, καθηγητής κ. Ν. Ντόμπρος, ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., καθηγητής κ. Α. Μάνθος, και η καθηγήτρια
της Ιατρικής Σχολής, κ. Β. Δρόσου-Αγακίδου. Ακολούθησε
ομιλία της τιμώμενης με τίτλο «Όνειρα και προοπτικές για
τα παιδιά του κόσμου», που συγκίνησε όλους τους παρευρισκόμενους και ανέδειξε την ευαισθησία της ψυχής της.
Η κα Δεληβοριά-Παπαδοπούλου Μαρία είναι Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Φυσιολογίας και Μαιευτικής/Γυναικολογίας, Drexel University
College of Medicine, Philadelphia, PA., Διευθύντρια της Νεογνικής Παιδιατρικής, Pennsylvania
Hospital, Philadelphia, PA, Επικεφαλής του Τμήματος Νεογνικής-Περιγεννητικής Ιατρικής και Κλινική Διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, στο St.
Christopher’s Hospital for Children, Division of Neonatology, Drexel University College of
Medicine. Επιπλέον, είναι μόνιμο μέλος του National Institutes of Health (NIH) των ΗΠΑ.
Η κ. Δεληβοριά είναι από τους πρωτοπόρους της περιγεννητικής Ιατρικής σε Διεθνές επίπεδο
και η πρώτη νεογνολόγος παγκοσμίως που εφάρμοσε μηχανικό αερισμό σε νεογνά με αναπνευστική δυσχέρεια, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην αντιμετώπιση των αναπνευστικών προβλημάτων των νεογνών με ένα μέσο που έμελε να σώσει εκατομμύρια νεογνά σε ολόκληρο τον
κόσμο. Η κ. Δεληβοριά είναι παγκοσμίως γνωστή για τις πρωτοποριακές έρευνές της αναφορικά με τους μηχανισμούς της υποξαιμικής/ισχαιμικής εγκεφαλικής βλάβης στο έμβρυο και το νεογέννητο. Η έρευνά της χρηματοδοτείται συνεχώς από το 1969 μέχρι σήμερα από το Εθνικό
Σύστημα Υγείας (National Institutes of Health, NIH) των ΗΠΑ. Οι μελέτες της πάνω στους μηχανισμούς της απόπτωσης των εγκεφαλικών κυττάρων κατά την εγκεφαλική υποξία αποτελούν
μόνιμη πηγή αναφοράς για τους ερευνητές που ασχολούνται με αυτό το τόσο ζωτικό και ταυτόχρονα τραγικό θέμα της νεογνολογίας. Και αυτό αποδεικνύεται από 4868 αναφορές που
υπάρχουν για τις μελέτες που εξεπόνησε με τους συνεργάτες της και από το γεγονός ότι προσκαλείται σε όλο τον κόσμο για να δώσει διαλέξεις πάνω στην πρωτοποριακή έρευνά της.
Σε αναγνώριση του επιστημονικού της έργου και της προσφοράς της ως Δασκάλας και Γιατρού της έχουν απονεμηθεί 34 διεθνείς τιμητικές διακρίσεις και βραβεία. Αξίζει να αναφερθεί
ότι η κ. Δεληβοριά είναι μια από τους δυο, και μοναδικούς στην ιστορία του βραβείου, γιατρούς, που έχουν τιμηθεί με το Lifetime Achievement Award, ενώ το 2007 της απενεμήθη ο τίτλος του «Θρύλου της Νεογνολογίας».
Κοντά στην κ. Δεληβοριά εξειδικεύθηκαν περισσότεροι από 150 γιατροί από 18 χώρες. Παρά τα πολλά και σημαντικά επιτεύγματά της και τις διακρίσεις με τις οποίες τιμήθηκε, την χαρακτηρίζει η σεμνότητα και η μεγάλη αγάπη της για την πατρίδα της. Βοήθησε πολλούς Έλληνες γιατρούς να βρουν θέση σε διάφορα νοσοκομεία των Η.Π.Α. Για την προσφορά της στο
άρρωστο παιδί, το νέο γιατρό, την επιστήμη και τον άνθρωπο, η κ. Δεληβοριά τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης.
μ. ¢ÚﬁÛÔ˘-∞Á·Î›‰Ô˘

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Καθηγητής κ. Αναστάσιος Κ. Μάνθος και ο Πρόεδρος της Ιατρικής
Σχολής του Α.Π.Θ., Καθηγητής κ. Νικόλαος Ντόμπρος
σας προσκαλούν στην εκδήλωση τιμής και αναγνώρισης του
συνολικού έργου του κ. Ιωάννη Μπόντη Καθηγητή Μαιευτικής
και Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών
του Α.Π.Θ., την Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2008 και ώρα 19:30

Μουσείο Ιστορίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι, στο υπ’ αριθμ. 218/12-02-08 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η υπ΄αριθμ. 9594/Β1 Υπουργική Απόφαση με τίτλο «΄Ιδρυση Μουσείου Ιστορίας της Ιατρικής στην Ιατρική
Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του Εσωτερικού του Κανονισμού». Με βάση τον Κανονισμό αυτό, το Μουσείο δεν έχει μόνο εκθεσιακό, αλλά και εκπαιδευτικό και ερευνητικό χαρακτήρα. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στα
τρία χρόνια που λειτουργεί η Επιτροπή αυτή, κατασκεύασε εξ αρχής, επίπλωσε και εξόπλισε
ηλεκτρονικά δύο αίθουσες.
Στην 1η αίθουσα, η οποία ευρίσκεται δίπλα στο αρχείο της Σχολής, συγκεντρώνονται, καταγράφονται και αρχειοθετούνται οι Διδακτορικές Διατριβές των παλαιών και νέων μελών ΔΕΠ
της Σχολής. Μέχρι σήμερα έχουν ταξινομηθεί 1.500 διατριβές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις
κυρίες Λ. Κοβάτση και Σ. Αρβανιτίδου, μέλη της Επιτροπής, για την ιδιαίτερα αξιόλογη προσπάθεια την οποία έχουν καταβάλει για το σκοπό αυτό.
Στη 2η αίθουσα, η οποία ευρίσκεται στο χώρο της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών, μετά την τοποθέτηση των προθηκών, συγκεντρώνονται και τοποθετούνται αντικείμενα τα οποία
έχουν σχέση με την πορεία και λειτουργία της Σχολής.
Ευχαριστούμε θερμά όσους έχουν προσφέρει αντικείμενα για το σκοπό αυτό και ελπίζουμε ότι η προσφορά αυτή θα συνεχισθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα Ε. ΧριστοπούλουΑλετρά, μέλος της Επιτροπής, για τη βοήθεια την οποία έχει προσφέρει για την επίτευξη της
προσπάθειας αυτής. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους κ.κ. Δ. Χριστοδούλου και Θ. Δαρδαβέση, μέλη της Επιτροπής, για την ιδιαίτερα επίπονη προσπάθεια την οποία
κατέβαλαν για τη σύνταξη του Κανονισμού και του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης.
Ευχαριστίες εκφράζω προς τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Κώστα Τριαρίδη, ο οποίος είχε αφενός μεν την ιδέα, αφετέρου δε μεθόδευσε και στήριξε την όλη προσπάθεια για την ίδρυση του
Μουσείου αυτού. Τον ευχαριστώ επίσης για την προσφορά ενός ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού
συγγραμμάτων για τον εμπλουτισμό της συλλογής του Μουσείου.
Ευχαριστώ επίσης τον Καθηγητή κ. Δ. Καραμήτσο, μέλος της Επιτροπής ο οποίος συνέταξε τον Κανονισμό του υπό ίδρυση Συλλόγου Φίλων του Μουσείου και επίσης προσέφερε ένα
μεγάλο αριθμό συσκευών ιστορικής αξίας.
Ευχαριστίες θερμές προς τον Καθηγητή κ. Α. Μάνθο, Πρύτανη του Α.Π.Θ, ο οποίος στηρίζει υλικά και ηθικά την προσπάθεια αυτή, καθώς και τους Προέδρους Καθηγητές κ.κ. Ι. Μπόντη και Ν. Ντόμπρο για τη βοήθεια και συμπαράσταση προς την προσπάθεια αυτή.
Ευχαριστίες επίσης προς όλους τους συναδέλφους που έχουν μέχρι σήμερα προσφέρει
αντικείμενα για τον εμπλουτισμό της συλλογής του Μουσείου.
Ελπίζω ότι το παράδειγμα αυτό θα το μιμηθούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ιδιαίτερα τώρα που το Μουσείο έχει αποκτήσει νομική υπόσταση. Υπάρχει παντού υλικό που είτε είναι ξεχασμένο είτε καταστρέφεται.
ªÂ Û˘Ó·‰ÂÏÊÈÎÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜, ∫ﬁÎÎ·˜ ∞. μ.,
∫·ıËÁËÙ‹˜ º·ÚÌ·ÎÔÏÔÁ›·˜, ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘

Πρωτιά της Ιατρικής στον «Αριστοτέλειο Δρόμο»
Η Επίκουρη Καθηγήτρια Ελίνα Παπακωνσταντίνου τερμάτισε πρώτη
Η Σχολή μας, με εκπρόσωπο την Επίκ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Ε. Παπακωνσταντίνου, η
οποία προσφέρει επί αρκετά χρόνια, με τις υψηλές ερευνητικές της επιδόσεις, στην επιστημονική κοινότητα της Ιατρικής Σχολής, κατέλαβε την
πρώτη θέση στον «Αριστοτέλειο Δρόμο» στην
κατηγορία «Προσωπικό έως 50 ετών-Γυναίκες».
Η κα Παπακωνσταντίνου, εκτός από την ακαδημαϊκή επαγγελματική απασχόληση, είναι έγγαμη, μητέρα τριών κοριτσιών και ασχολείται με τη μουσική και τον αθλητισμό.
Ο Αριστοτέλειος δρόμος, πραγματοποιήθηκε στις 30.03.2008 στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης του Α.Π.Θ., με τη συμμετοχή 150 ατόμων από 7 έως και 60 ετών. Η εκδήλωση έγινε με την ευθύνη του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου του Α.Π.Θ. (http://web.auth.gr/gym)
και στο πλαίσιο της έναρξης των εκδηλώσεων της Φοιτητικής Εβδομάδας 2008.
ª. ∞ÏÌ¿ÓË

Τα νέα της Διοίκησης
Χρόνος διεξαγωγής εκλογών
Διευθυντών Τομέων
Με Ανακοίνωσή της η Γραμματεία της Συγκλήτου
(Πληροφορίες: Α. Γεράκη-Παγώνη, τηλ.: 2310 99
6882, e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr) προς τους
Προέδρους των Μονοτμηματικών Σχολών και των
Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί ότι, στη συνεδρίασή της με
αριθμό 2800/16-4-08, τέθηκε θέμα σχετικά με το
χρόνο διεξαγωγής των εκλογών Διευθυντών Τομέων
στις Σχολές και στα Τμήματα του Πανεπιστημίου.
…«∂ÂÈ‰‹ Ô‡ÙÂ ÛÙÔ ¡ﬁÌÔ-Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· Ù· ∞.∂.π.
Ô‡ÙÂ ÛÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ∂ÛˆÙÂÚÈÎﬁ ∫·ÓÔÓÈÛÌﬁ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ÔÚ›˙ÂÙ·È ·ÎÚÈ‚‹˜ ¯ÚﬁÓÔ˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏﬁÁˆ ÂÎÏÔÁÒÓ, ·Ú¿ ÌﬁÓÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯ÂÙÈÎ‹ ‰È¿Ù·ÍË (¿ÚıÚÔ 9 ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¡. 3443/2006),
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· «√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ, ∞ÓÙÈÚ˘Ù¿ÓÂˆÓ Î·È ∫ÔÛÌËÙﬁÚˆÓ
™¯ÔÏÒÓ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ, ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚˆÓ Î·È ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙÒÓ ™¯ÔÏÒÓ ÙˆÓ Δ.∂.π. ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·ﬁ 15
¤ˆ˜ 31 ª·˝Ô˘, ÙˆÓ ‰Â ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ¶ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ
ÙˆÓ Δ.∂.π. Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·ﬁ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ 30
πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ıËÙÂ›·
ÙÔ˘˜», ıÂˆÚÔ‡ÌÂ ﬁÙÈ, ÌÂ ·Ó·ÏÔÁÈÎ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ‰È¿Ù·ÍË˜, ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙÒÓ ΔÔÌ¤ˆÓ
¤ÔÓÙ·È ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ.
ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË
√ ¶Ú‡Ù·ÓË˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ∫. ª¿ÓıÔ˜,
∫·ıËÁËÙ‹˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞.¶.£.».

7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»
«Παρουσίαση του Ειδικού Προγράμματος
“ANΘΡΩΠΟΙ”
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) συνδιοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του Ειδικού Προγράμματος “ΑΝΘΡΩΠΟΙ” του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε.
την Πέμπτη 22 Μαΐου 2008, 10:00 π.μ., στην Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), Αμφιθέατρο Λ.Ζέρβας (Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48).
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση της Ακαδημαϊκής, Ερευνητικής και Επιχειρηματικής Κοινότητας για το εν λόγω Πρόγραμμα,
για το οποίο το Ε.Ι.Ε. έχει ορισθεί ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για την
Αττική.
Στην εκδήλωση, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μ. Ιωαννίδης παρουσίασε το Πρόγραμμα Εργασίας, τις επιμέρους δραστηριότητες, τα μέσα υλοποίησης και αναφέρθηκε αναλυτικά στις προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων για το Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ».
Το Ειδικό Πρόγραμμα “ΑΝΘΡΩΠΟΙ”, με προϋπολογισμό 4,7 δις ευρώ
για την περίοδο 2007-2013, περιλαμβάνει τις δράσεις “Marie-Curie”,
στοχεύει στην ποιοτική και ποσοτική ενδυνάμωση του ανθρωπίνου δυναμικού της έρευνας και της τεχνολογίας στην Ευρώπη και αφορά σε
όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένων της αρχικής
ερευνητικής κατάρτισης, της δια βίου επιμόρφωσης και της επαγγελματικής εξέλιξης.
Πληροφορίες: κα Ρήτου Γεωργία, Γραφείο Υποστήριξης (Helpdesk)
Εθνικού Σημείου Επαφής για το Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ», τηλ:
210-72.73.521, fax: 210-72.46.618, e-mail: gritou@eie.gr Iστοσελίδα:
http://www.eie.gr και http://www.ncp-people.gr/events-athens08.html.

“Δες την Ψηφιακά”
Επιδότηση Φορητών Υπολογιστών
για πρωτοετείς φοιτητές
Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής
2006-2013 μέσω της δράσης «Δες την ψηφιακά», που υλοποιείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και από το Εθνικό Δίκτυο
Έρευνας και Τεχνολογίας, παρέχεται στους δικαιούχους πρωτεύσαντες πρωτοετείς φοιτητές,
δικαίωμα επιδότησης του 80% του κόστους
απόκτησης νέου φορητού προσωπικού υπολογιστή, με μέγιστη επιδότηση 500 ευρώ.
Στη φετινή υλοποίηση της δράσης «Δες την
Ψηφιακά», θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και
σπουδαστές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, οι οποίοι εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό 3% των εισακτέων σε
κάθε Τμήμα ή Σχολή. Από αυτή τη κατηγορία
(3%) καλύπτονται όσοι εισήχθησαν τόσο με τις
εισαγωγικές εξετάσεις του 2007, όσο και με τις
προηγούμενες εισαγωγικές εξετάσεις του 2006
(συνολικά περίπου 4.000 φοιτητές και σπουδαστές, πλέον των 14.700 πρωτευσάντων). Κάθε
δικαιούχος αυτής της κατηγορίας θα επιχορηγηθεί με το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή και με μέγιστη επιδότηση τα 1.000 ευρώ.
Πληροφ.: Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών, τηλ.:
801 11 85 100, http://www.destinpsifiaka.gr.

Γραφείο Eκπαίδευσης
Διαδικασία εκλογής Διευθυντών Κλινικών,
Εργαστηρίων και Μονάδων
Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία
Εγκρίθηκε ομόφωνα κατά την υπ’ αριθμ. 21Α/15-4-2008 Γ.Σ.
(Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ﬁ ÙËÓ 1Ë ÛÂÏ›‰·)
τη διεύθυνση (δηλαδή χωρίς να τίθεται θέμα εκλογής και διάρκειας θητείας). Εάν, όμως,
μεταβληθεί το ως άνω καθεστώς, και στον οικείο Τομέα ή στη Σχολή υπάρξει δεύτερο ή
και περισσότερα μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή (π.χ. λόγω εξέλιξης, διορισμού,
ένταξης στην κατηγορία πλήρους απασχόλησης, επανόδου από άδεια) του αντιστοίχου
γνωστικού αντικειμένου, που έχουν τα κατά το νόμο προσόντα και εκδηλώσουν εγγράφως
προς τον Διευθυντή του Τομέα το ενδιαφέρον για την εκλογή τους στη διεύθυνση του
Εργαστηρίου ή της Κλινικής, τότε η ΓΣ του Τομέα προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή
Εργαστηρίου ή Κλινικής εντός 10 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
Εναλλακτικά, κατά την ως άνω περίπτωση, δηλαδή να υπηρετεί μόνο ένα μέλος ΔΕΠ της
βαθμίδας του Καθηγητή, του ιδίου γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του
Εργαστηρίου ή της Κλινικής, το εν λόγω μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει την
διαδικασία εκλογής, με τριετή θητεία. Σε περίπτωση, όμως που δεν εκλεγεί, δεν μπορεί να
επανέλθει διεκδικώντας την EX OFFICIO επιλογή.
¿ÚıÚÔ 28, ¡ 2083/92
6. Η προκήρυξη της θέσης Διευθυντή Εργαστηρίου ή Κλινικής γίνεται 3 μήνες πριν από τη λήξη της τριετούς θητείας του Διευθυντή. Ειδικά στην περίπτωση απερχόμενου Διευθυντή
λόγω ορίου ηλικίας (31 Αυγούστου), η προκήρυξη της θέσης γίνεται εντός του Μαΐου του
έτους αποχώρησης του Διευθυντού και η διαδικασία εκλογής ολοκληρώνεται σύμφωνα με
τις προθεσμίες που θέτει ο Nόμος. Εάν ο Διευθυντής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, η ΓΣ του Τομέα ορίζει ως προσωρινό Διευθυντή κατά προτεραιότητα τον αρχαιότερο κατά βαθμίδα και ακολούθως κατά χρόνο υπηρεσίας μέλος ΔΕΠ του ιδίου Εργαστηρίου ή Κλινικής που έχει το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο και η προκήρυξη της θέσης γίνεται με ευθύνη του Διευθυντού του Τομέα εντός 10 ημερών και ολοκληρώνεται
σύμφωνα με τις προθεσμίες του άρθρου 10 της παρούσης.
¿ÚıÚÔ 7, ¡ 1268/82
7. Ο Διευθυντής εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, για χρονική περίοδο τριών χρόνων. Συνεπώς, κατά την προβλεπόμενη μέρα ανάληψης των καθηκόντων πρέπει να υπάρχει προσδόκιμη θητεία τριών ετών.
∂ÛˆÙÂÚÈÎﬁ˜ Î·ÓÔÓÈÛÌﬁ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ .∞¶.£., ∞ÚıÚÔ 23
Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου ή Κλινικής γίνεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
από τα μέλη της ΓΣ του Τομέα, με μυστική ψηφοφορία.
¿ÚıÚÔ 7, ¡ 1268/82
8. Η θητεία εκλεγμένου και υπηρετούντος Διευθυντή μπορεί να ανανεώνεται μετά το πέρας
της τριετούς θητείας του, με μυστική ψηφοφορία από τη ΓΣ του Τομέα στην οποία ανήκει
το Εργαστήριο ή η Κλινική.
Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση που δεν θέσει υποψηφιότητα άλλο ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο ανήκει στον οικείο Τομέα ή στη Σχολή.
Δηλαδή στην περίπτωση αυτή προκηρύσσεται η θέση Διευθυντή Εργαστηρίου ή Κλινικής
και το θέμα αναγράφεται στην Η.Δ. του Τομέα. Αν μετά την παρέλευση της αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της προκήρυξης δεν
υποβληθεί άλλη υποψηφιότητα, τότε, το θέμα της ανανέωσης θητείας αναγράφεται στην
Η.Δ. της επόμενης ΓΣ του Τομέα. Προηγείται απολογισμός του απερχόμενου Διευθυντή, ο
οποίος ζητεί την ανανέωση και, μετά τις σχετικές διευκρινίσεις και τοποθετήσεις, τα μέλη
του Τομέα ψηφίζουν με μυστική ψηφοφορία για την ανανέωση ή μη της θητείας. Η απαιτούμενη για την ανανέωση πλειοψηφία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1/3 του συνόλου των μελών της ΓΣ του ΤομέαΗ διαδικασία της ανανέωσης ξεκινάει 3 μήνες πριν από τη
λήξη της θητείας του διευθυντού. Σε περίπτωση μη ανανέωσης, ακολουθείται η διαδικασία
ανάθεσης κατά την ίδια ή την επόμενη Γ.Σ. του Τομέα.
¿ÚıÚÔ 1, ¶¢ 46/89
9. Για την εκλογή μέλους ΔΕΠ ως Διευθυντή Εργαστηρίου ή Κλινικής της Σχολής ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια:
α) διαρκής και συνεχιζόμενη εκπαιδευτική, ερευνητική και κλινική (κατά περίπτωση) δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου ή της Κλινικής κατά την τελευταία προ της εκλογής τριετία.
β) επιστημονική και συγγραφική ειδίκευση αντίστοιχη με το αντικείμενο του Εργαστηρίου
ή της Κλινικής.
γ) επαρκής γνώση της ευρύτερης επιστημονικής περιοχής, μέρος της οποίας αποτελεί το
γνωστικό αντικείμενο της μονάδας.
δ) διοικητική και οργανωτική εμπειρία σε ανάλογου χαρακτήρα μονάδες.
Η κρίση για την εκλογή βασίζεται σε συνεκτίμηση όλων των κριτηρίων αυτών.
¿ÚıÚÔ 7, ¡ 1268/82, ¿ÚıÚÔ 2 ¶¢ 46/89
10. Κατά τη διαδικασία εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου ή Κλινικής ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Με απόφαση της ΓΣ του αντίστοιχου Τομέα στον οποίο ανήκει το Εργαστήριο ή η Κλινική, προκηρύσσεται η θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου ή της Κλινικής. Η απόφαση κοινοποιείται σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, δια της εγγραφής του θέματος στην
Ημερήσια Διάταξη της ΓΣ του Τομέα. Επίσης, γίνεται κοινοποίηση στη Σχολή και ανάρτηση της προκήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας της Σχολής.
β) Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της προκήρυξης, υποβάλλονται στη γραμματεία του αντίστοιχου Τομέα οι αιτήσεις των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
γ) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, τα οποία ανήκουν στον οικείο Τομέα ή στη Σχολή
(κατά περίπτωση, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 28,
Ν 2083/92 και το άρθρο 7 παρ. 1, Ν 1268/8).
δ) Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, η ΓΣ του Τομέα που έκανε την προκήρυξη συγκροτεί τριμελή
εισηγητική επιτροπή από μέλη ΔΕΠ της αντίστοιχης ακαδημαϊκής μονάδας που ανήκουν
στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Αν δεν υπηρετούν μέλη
ΔΕΠ των βαθμίδων αυτών, για τη συμπλήρωση της τριμελούς επιτροπής, η ΓΣ του Τομέα ορίζει μέλη ΔΕΠ άλλων μονάδων της Σχολής που ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή.
ε) Η τριμελής εισηγητική επιτροπή υποβάλλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)
ημερών από τον ορισμό της (ημερομηνία σχετικής απόφασης ΓΣ Τομέα) αιτιολογημένη
εισηγητική έκθεση που περιλαμβάνει:
i) Αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου κάθε υποψηφίου για τη θέση του
Διευθυντή.
ii) Κρίση για την προσφορά και τη συμβολή κάθε υποψηφίου στην πρόοδο της επι-

στήμης, στον τομέα που καλλιεργεί η Μονάδα.
iii) Κρίση για την οργανωτική και διοικητική ικανότητα κάθε υποψηφίου.
στ)Αν η τριμελής επιτροπή δεν υποβάλει εισηγητική έκθεση μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, η διαδικασία προχωρεί δίχως εισήγηση.
ζ) Η ΓΣ συγκαλείται από τον Διευθυντή του Τομέα ή τον Πρόεδρο της Σχολής μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της εισήγησης ή μετά την άπρακτη παρέλευση της
προθεσμίας, προκειμένου να προχωρήσει στην εκλογή του Διευθυντή του Εργαστηρίου ή της Κλινικής.
η) Το σώμα των εκλεκτόρων βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας το σώμα συγκαλείται εκ νέου μέσα σε 10 μέρες και βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν
είναι παρόντα.
θ) Εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα της
ψηφοφορίας (χωρίς αυτό να έχει καμία επίπτωση σε θέματα απαρτίας). Αν κανείς δεν
συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ
των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων μέσα σε δέκα (10) ημέρες, οπότε και εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.
ι) Σε κάθε περίπτωση πάντως η απαιτούμενη για την εκλογή πλειοψηφία δεν μπορεί να
είναι μικρότερη του 1/3 του συνόλου των μελών της ΓΣ του αντίστοιχου Τομέα. Κατά
τα λοιπά ισχύει το άρθρο 12 του Ν 1268/82, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48
παρ. 5 του Ν 1404/83.
11. Σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις εκλογής, ανανέωσης ή ανάθεσης Διευθυντή Εργαστηρίου ή Κλινικής από τη Γ.Σ. του Τομέα, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα εδάφια (θ) και (ι) του ανωτέρω άρθρου 10.
12. Στη Γραμματεία της Σχολής δημιουργείται αρχείο με τις ημερομηνίες εκλογής όλων των Διευθυντών της Σχολής.
3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση κατά την εφαρμογή του εν λόγω εσωτερικού κανονισμού της Σχολής, εγκρίθηκαν οι ακόλουθες μεταβατικές ρυθμίσεις:
1. Για τους ήδη υπηρετούντες Διευθυντές Εργαστηρίων και Κλινικών, για τους οποίους έχει
παρέλθει τριετία από την αρχική εκλογή τους και δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον άλλου
υποψηφίου μέχρι τη λήξη της τελευταίας τριετούς περιόδου της θητείας τους, ως χρόνος
λήξης της τριετούς θητείας τους θα υπολογιστεί, με ευθύνη της Σχολής, η συμπλήρωση
της τελευταίας τριετίας, ως πολλαπλάσιο των τριών ετών από την αρχική εκλογή τους στη
θέση του Διευθυντή.
2. Για τους ήδη υπηρετούντες Διευθυντές Εργαστηρίων και Κλινικών (και μόνο), η ανάθεση
της θητείας μπορεί, επίσης, να γίνεται και για την περίπτωση που ο υπηρετών Διευθυντής,
μετά το πέρας της τριετούς θητείας, δεν έχει προσδόκιμο τριετή θητεία. Στην περίπτωση
αυτή, η διαδικασία θεωρείται ως προσωρινή ανάθεση Διεύθυνσης, με χρονικό ορίζοντα το
πέρας της θητείας του εν λόγω μέλους ΔΕΠ στο ΑΠΘ.
Η εν λόγω μεταβατική ρύθμιση αποτελεί και παρότρυνση προς όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση των μελών της Γ.Σ. αριθμ. 21Α/15-4-2008, κατά
την οποία εγκρίθηκε αυτή η διαδικασία.
4. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ή ΚΛΙΝΙΚΩΝ
Οι Διευθυντές των Μονάδων της Ιατρικής Σχολής (Κλινικών και Εργαστηρίων) έχουν τις
ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Να συντονίζουν και εγγυώνται την τήρηση των πλαισίων λειτουργίας της Μονάδας (Κλινικής ή Εργαστηρίου), στην Εκπαιδευτική, Μετεκπαιδευτική, Ερευνητική και – όπου υπάρχει
– Νοσοκομειακή – κλινική ή εργαστηριακή λειτουργία, στα πλαίσια της Ιατρικής Σχολής.
β) Να δημιουργούν, υποστηρίζουν και εγγυώνται τις κατάλληλες συνθήκες ώστε τα μέλη του
ΔΕΠ να λειτουργούν ως αυτοδύναμοι, αλλά όχι αυτόνομοι, Εκπαιδευτές, ή Κλινικοί – Εργαστηριακοί γιατροί και ως αυτοδύναμοι και αυτόνομοι Ερευνητές.
γ) Ο ρόλος του Διευθυντή είναι καίριος για τη λειτουργία, της Μονάδας και έχει την ευθύνη
συντονισμού, καθοδήγησης, συμβουλής και εμψύχωσης των μελών της Μονάδας.
δ) Οι Διευθυντές των Μονάδων που λειτουργούν σε Νοσοκομεία έχουν την πλήρη ευθύνη της
Μονάδας τους, σύμφωνα με τη Νομοθεσία του ΕΣΥ και για την παροχή νοσηλείας στους
ασθενείς σύμφωνα με τη νομοθεσία του υπουργείου Υγείας.
Με βάση τα παραπάνω, ο Διευθυντής:
α) συντονίζει και κατανέμει δίκαια και αποτελεσματικά τις υπευθυνότητες στο ιατρικό έργο
β) ελέγχει την επίβλεψη από μέλη ΔΕΠ των ειδικευομένων και των άμισθων επιστημονικών
συνεργατών
γ) συντονίζει την Επιτροπή Μαθήματος για την αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία
δ) εκπονεί τις εκθέσεις πεπραγμένων, δημοσιεύσεων και λοιπού έργου της Μονάδας
ε) μεριμνά για τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού της Μονάδας
στ)διαχέει έγκαιρα προς όλα τα μέλη της Μονάδας όλες τις πληροφορίες που έρχονται από την
Κεντρική Διοίκηση της Σχολής και του Νοσοκομείου.
ζ) εγγυάται την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων και της Βιοηθικής και Δεοντολογίας.

Τεχνολογική Αναβάθμιση της Ιατρικής Εκπαίδευσης»
Για 2η συνεχή χρονιά μέλη του Γραφείου Εκπαίδευσης της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα την «Τεχνολογική Αναβάθμιση της Ιατρικής Εκπαίδευσης» (Technology enhanced learning in medical education) στα πλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου Computer Based Medical Systems (CBMS 2008), που διεξάγεται στην πόλη
Jyväskylä της Φιλανδίας από 17-19 Ιουνίου 2008.
Μεταξύ άλλων εισηγήσεων, που θα παρουσιαστούν περιλαμβάνονται και πρωτοποριακές πιλοτικές έρευνες που εκπονήθηκαν στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. με επίκεντρο
την τεχνολογική αναβάθμιση της Ιατρικής Εκπαίδευσης:
1. New Approaches in Teaching Medical Informatics to Medical Students, Panagiotis
Bamidis, Stathis Konstantinidis, Eleni Kaldoudi, Charalampos Bratsas, Maria
Nikolaidou, Dimitris Koufogiannis, Nicos Maglaveras, and Costas Pappas.
2. Problem-Based Learning via Web 2.0 Technologies, Eleni Kaldoudi, Panagiotis
Bamidis, Miltiadis Papaioakeim, and Vassilis Vargemezis.
3. A SCORM Compliant e-Learning Platform for Cervical Cancer Prevention, Stathis
Konstantinidis, Anastasia Kitsou, Panagiotis Bamidis, Themistoklis Mikos, Menelaos
Zafrakas, Maria Nikolaidou, Costas Pappas, and Theodoros Agorastos.
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: http://kedip.med.auth.gr/cbms2008.
¶. ª·Ì›‰Ë˜, §¤ÎÙÔÚ·˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞.¶.£.

Εκπαιδευτικά
Νέος Γραμμικός Επιταχυντής
στο Εργαστήριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Νέα δεδομένα στίς Κοχλιακές Εμφυτεύσεις
“Updates in Cochlear Implantation”
ο
1 Συμπόσιο Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Ο πιο αξιόπιστος ιατρικής χρήσης Γραμμικός Επιταχυντής υψηλής ενέργειας της επικράτειας -Varian Clinac DHX- εγκαταστάθηκε
στο Εργαστήριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, με τις εργασίες μετρήσεων, πιστοποίησης, εκπαίδευσης να βρίσκονται εν εξελίξει.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας υπάρχει συνεχής και επιταχυνόμενη πρόοδος στους τομείς της τεχνολογίας, της εμφύτευσης και της αποκατάστασης στον τομέα της
Κοχλιακής Εμφύτευσης. Αυτό απαιτεί τη συνεχή ενημέρωση,
αλλά και την ανταλλαγή εμπειρίας στις συγκεκριμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην πράξη και τα μέτρα που λαμβάνονται για να εξασφαλίσουν βέλτιστα θεραπευτικά αποτελέσματα.
Η επιστημονική κοινότητα στοχεύει στην παροχή των υψηλότερων προτύπων της ιατρικής υποστήριξης στην αποκατάσταση των βαρήκοων και των κωφών ατόμων, που συμβάλλουν έτσι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Το Κέντρο Κοχλιακών Εμφυτεύσεων της Α΄ Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Διευθυντής ο Καθηγητής Β. Βιτάλ) είχε την τιμή να οργανώσει το 1ο Συμπόσιο Ν.Α. Ευρώπης “Updates in
Cochlear Implantation”, που πραγματοποιήθηκε στις 16-18
Μαΐου 2008, στο Ξενοδοχείο Makedonia Palace, στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να παρουσιάσει τις πρόσφατες εξελίξεις στην
Κοχλιακή Εμφύτευση και να ενισχύσει την επιστημονική συνεργασία στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η πρόσφατη έγκριση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου της
ανανέωσης της πηγής της Ακτινοθεραπευτικής Μονάδος Κοβαλτίου
και η αναμενόμενη εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου Αξονικού
Εξομοιωτή Ακτινοθεραπείας, μετά συστήματος τρισδιάστατου σχεδιασμού, αναμένεται να θέσει στη διάθεση της Ιατρικής, μετά από
πέντε έτη μη λειτουργίας, ένα σύγχρονο Εργαστήριο, ενισχύοντας
το Εκπαιδευτικό, Ερευνητικό και Κλινικό Έργο της Σχολής στο χώρο της Ογκολογίας.
Η στελέχωση του Εργαστηρίου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
αποτελεί θέμα άμεσης προτεραιότητας, μια και κατά τη διάρκεια της
τελευταίας τριετίας έχει απωλεσθεί το 40% των θέσεων ιατρικού
προσωπικού (ΔΕΠ και ΕΣΥ).
∫. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘-°ÔÌ¿ÎË

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Πανεπιστημίου Αθηνών
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
(ΙΙΒΕΑΑ), το Τ.Ε.Ι. Αθηνών (Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων) και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών), διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο: «Τεχνολογίες Π{ληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία».
Το Πρόγραμμα διανύει το πρώτο έτος λειτουργίας του κατά την
περίοδο 5.5.2008-30.5.2008 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων για το νέο ακδημαϊκό έτος.
Πληροφορίες: Κ. Καναβού, τηλ.: 210-7275337, e-mail: eliasm@
di.uoa.gr και στην ιστοσελίδα: http://itmb.di,uoa.gr.
∏. ™. ª·ÓˆÏ¿ÎÔ˜, ∞Ó·Ï. ∫·ıËÁËÙ‹˜

Εκπρόσωποι των μεγαλύτερων Κέντρων Κοχλιακών Εμφυτεύσεων της Ευρώπης μοιράστηκαν την εμπειρία τους πάνω
στις εμφυτεύσεις και στην αποκατάσταση.
Την Κυριακή (18.5.08) την “Ημέρα ατόμων με κοχλιακό εμφύτευμα” συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά στη χώρα μας,
από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, οι χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων, γονείς και τα άτομα που εμπλέκονται στην αποκατάστασή τους.
Μετά από τις ενημερωτικές ομιλίες δόθηκαν απαντήσεις και
οδηγίες στους γονείς από τον Γ. Κυριαφίνη, για την αποκατάσταση της ακοής των παιδιών έως και το Σχολείο τους.
μ. μÈÙ¿Ï, ∫·ıËÁËÙ‹˜
¢È/ÓÙ‹˜ ∞’ øƒ§ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜ ∞.¶.£.
¶·ÓÂ. °ÂÓ. ¡ÔÛÔÎ. £ÂÛ/Ó›ÎË˜ ∞Ã∂¶∞

Βραβείο
Εξαίρετης Πανεπιστημιακής
Διδασκαλίας,
εις μνήμην Β. ΞανθόπουλουΣ. Πνευματικού 2008
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
προκηρύσσει, για δέκατη όγδοη φορά
εφέτος (2008), το Βραβείο ΞανθόπουλουΠνευματικού για Εξαίρετη Πανεπιστημιακή Διδασκαλία.
Το βραβείο είναι ετήσιο και συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 3.000 €, που
προέρχεται από τους τόκους ιδιωτικών
συνεισφορών φυσικών προσώπων, ομάδων, ή συλλόγων, που θέλησαν να τιμήσουν με την ίδρυση του βραβείου τη μνήμη του Βασίλη Ξανθόπουλου και του Στέφανου Πνευματικού, Καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και μελών του Ι.Τ.Ε.,
που δολοφονήθηκαν το βράδυ της 27ης
Νοεμβρίου 1990 στο Ηράκλειο, τη στιγμή
που επιτελούσαν από κοινού το διδακτικό
λειτούργημα.
∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ÂÍ·›ÚÂÙË˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜ ¢È‰·ÛÎ·Ï›·˜
Η έννοια αυτή δεν εξαντλείται στην
ικανότητα σαφούς, κατανοητής και ενδιαφέρουσας διδασκαλίας από την έδρα.
Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που ανοίγουν επιστημονικούς
δρόμους στο φοιτητή, τον εμπνέουν και
τον καθοδηγούν στην έρευνα, τον καθιστούν δε κοινωνό του επιστημονικού
ήθους και της ανιδιοτελούς αναζήτησης
της αλήθειας.
Οι προτάσεις για το 2008 πρέπει να
υποβληθούν έως τις 31 Μαΐου 2008 στη
διεύθυνση: Γραμματεία Βραβείου Ξανθόπουλου-Πνευματικού, ΕΙΧΗΜΥΘ, Τ.Θ.
1414, 26504 Πάτρα (Fax: 2610-990987).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν
το κείμενο της προκήρυξης και πληροφορίες από τα γραφεία των Ινστιτούτων του
Ι.Τ.Ε. στο Ηράκλειο (τηλ. 2810 391501),
στο Ρέθυμνο (τηλ. 28310-25146) και
στην Πάτρα (τηλ. 2610-965300).
√È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ∫·ıËÁËÙ¤˜ ÙË˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜:
1993: Κ. Γαρδίκας, 1996: Π. Σουκάκος,
1999: Κ. Σέκερης, 2002: Θ. Μουντοκαλάκης, 2005: Χ. Μουτσόπουλος.

Στήλη του Φοιτητή
Η μεγαλύτερη γιορτή του φοιτητικού κόσμου ξεκίνησε
Η μεγαλύτερη γιορτή του φοιτητικού κόσμου η «Φοιτητική
εβδομάδα» που διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε. Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, που
πραγματοποιήθηκε στις 31.3.2008 στην Αίθουσα της Συγκλήτου
του Α.Π.Θ., ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος
ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το σύνθημα προκύπτει από την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., ύστερα από πρόταση
του Πρυτανικού Συμβουλίου, ότι το 2008 κηρύσσεται έτος συλλογικής προσπάθειας βελτίωσης της καθημερινότητας του Α.Π.Θ. «Tο
σύνθημα», δήλωσε ο Πρύτανης, «υπογραμμίζει ότι η καθημερινότητα μας μπορεί να βελτιωθεί μόνο εάν όλοι συμμετέχουμε και προσέχουμε τα αποτελέσματα των πράξεων μας
να μη βλάπτουν τους άλλους. Είναι ο καλύτερος τρόπος για
να δημιουργήσει κανείς ένα περιβάλλον πολιτισμού».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής «Φοιτητικής Εβδομάδας», Κοσμήτορας Σχολής Καλών Τεχνών, Γ. Κατσάγγελος, είπε, μεταξύ άλλων, ότι
«η Φοιτητική Εβδομάδα» που διοργανώνεται για 10η συνεχή χρονιά περιλαμβάνει φέτος περισσότερες από 135 εκδηλώσεις. Το
σημαντικό στη φετινή διοργάνωση είναι η συμμετοχή των φοιτητών
του Πανεπιστημίου μας, που ξεπέρασε κάθε προηγούμενη διοργάνωση. Πολλές φοιτητικές ομάδες πήραν την πρωτοβουλία να πλαισιώσουν τη μεγάλη αυτή διοργάνωση, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος
δραστηριοτήτων. Ο αθλητισμός, το θέατρο, η μουσική, ο κινηματογράφος, ο λόγος είναι μόνο μερικές από τις φοιτητικές δραστηριότητες που παρουσιάζονται στη 10η «Φοιτητική Εβδομάδα», που φέτος
θα καλύψει τον Απρίλιο, τον Μάιο και τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου.

Το στίγμα της «Φοιτητικής Εβδομάδας» δίνεται με τον τίτλο
«Με τα μάτια στραμμένα στον άλλον». Η ανάγκη που εκφράστηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για προσπάθεια προς καλυτέρευση της ζωής των συνανθρώπων μας στον εκπαιδευτικό χώρο υιοθετήθηκε από τη «Φοιτητική Εβδομάδα», η οποία προσανατολίστηκε στην προώθηση της ίδιας ιδέας μέσα από τις δραστηριότητές της.
Η Επιτροπή της «Φοιτητικής Εβδομάδας» προτρέπει τους φοιτητές να εκφραστούν μέσα από τη μεγάλη αυτή διοργάνωση. Η
επιτροπή δεν απέκλεισε καμία από τις δραστηριότητες που
προτάθηκαν από τους φοιτητές, ενώ η φετινή διοργάνωση συ-
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μπεριλαμβάνει τέσσερα φεστιβάλ το «3o Crashfest», τo «Διεθνές
Φεστιβάλ Ταινιών Φίλμ και Βίντεο Μικρού Μήκους Νάουσας», το
«5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Πανεπιστημιακών Θεατρικών Ομάδων»
και το «Φεστιβάλ Sex, Προβλήματα και Σινεμά» του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας, και συνεργάζεται με φορείς
που ενεργοποιούνται στον Πανεπιστημιακό χώρο και στο χώρο των
νέων γενικότερα. Η «Φοιτητική Εβδομάδα» προτίθεται να επεκταθεί
όπως και πέρυσι στο Νοέμβριο, πιστεύοντας ότι ο πολιτισμός πρέπει να διαρκεί όλο το χρόνο και το Πανεπιστήμιο να δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εκφράζονται».
Ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Β. Παπαγεωργόπουλου, Β. Γάκης, τόνισε πως η “Φοιτητική Εβδομάδα” είναι αφορμή για την πολιτισμική έξοδο των φοιτητών στην πόλη. «Είναι μία
μεγάλη ευκαιρία» όπως χαρακτηριστικά είπε «για τους φοιτητές της
πόλης να παρουσιάσουν την καλλιτεχνική τους δουλειά στους Θεσσαλονικείς. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σταθερά όλα αυτά τα χρόνια είναι αρωγός και υποστηρικτής αυτής της πολύ σημαντικής προσπάθειας».
Ο φοιτητής και μέλος της Επιτροπής «Φοιτητικής Εβδομάδας»
και της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ., Φ. Μπίμπασης
υποστήριξε ότι «η τωρινή Πρυτανεία του Α.Π.Θ. έχει δώσει έμφαση
στο να λυθούν τα προβλήματα των φοιτητών με ειδικές ανάγκες. Γι’
αυτό το λόγο αρκετές εκδηλώσεις θα είναι προσπελάσιμες για τα
Α.Μ.Ε.Α.».
Στην ιστοσελίδα www.fititikiweek.gr υπάρχει το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων της «Φοιτητικής Εβδομάδας».
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