EÓËÌÂÚˆÙÈÎﬁ ¢ÂÏÙ›Ô
IATPIKHΣ ΣXOΛHΣ A.Π.Θ. Tεύχος 45, Δεκέμβριος 2010 – Ιανουάριος 2011

Περιεχόμενα
– 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ. Χαιρετισμός Προέδρου Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
– Το Πανεπιστήμιο σε διάλογο.
– «Δια Βίου Μάθηση: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις» Συνέδριο Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Ιατρικής Σχολής
Α.Π.Θ.
– Επιστολή Αντιπρυτάνεων Ερευνών δέκα Ελληνικών Πανεπιστημίων προς την Υπουργό
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων.
(σελ. 1)

Τα Νέα της Σχολής
– 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.
Γενικές Πληροφορίες.
Οργανωτική Επιτροπή.
Επιστημονική Επιτροπή.
– Η εξωσωματική γονιμοποίηση
στο επίκεντρο Διεθνούς Φόρουμ
– Κρίσεις-εξελίξεις μελών ΔΕΠ
– Ο ιός του Δυτικού Νείλου στην
Κεντρική Μακεδονία: επιδημιολογική μελέτη στην Ημαθία και
Πέλλα για τους παράγοντες
που επηρεάζουν τη μόλυνση.
(σελ. 2)

Τα Νέα της Διοίκησης
– Απόφαση της έκτακτης Συνόδου των Πρυτάνεων στο Λαύριο, στις 10 & 11 Δεκεμβρίου
2010
– Συναυλία της ορχήστρας του
Α.Π.Θ. για πρώτη φορά στο
«ΝΟΗΣΙΣ»
– Πρόγραμμα ERASMUS
MUNDUS
– Μήνυμα των Πρυτανικών
Αρχών του Α.Π.Θ.
– Γεύμα αγάπης του Α.Π.Θ.
– Επίσκεψη Υφυπουργού στην
Πρυτανεία
–- Το Α.Π.Θ. όχι μόνο στολίζει
αλλά και φυτεύει δέντρα στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης
– Τιμητική εκδήλωση για 28 Καθηγητές του Α.Π.Θ.
(σελ. 3)

Εκπαιδευτικά
– 18ο σεμινάριο ATLS – ACS
(American College of
Surgeons).
– Πρόγραμμα υποτροφιών για
Μετεκπαίδευση Ελλήνων Επιστημόνων.
(σελ. 4)

Στήλη του Φοιτητή
– Φοιτητικός Διαγωνισμός Σχεδιασμού Λογοτύπου με
θέμα: «Θεσσαλονίκη, Σταυροδρόμι Πολιτισμών».
Μια πολιτιστική δράση του
Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού.
– Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος
– Το Α.Π.Θ. εγκαινιάζει από σήμερα δύο νέες λεωφορειακές
γραμμές
(σελ. 4)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Δια Βίου Μάθηση: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις»

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και η Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνουν Συνέδριο με θέμα «Δια βίου μάθηση: Διεπιστημονικές
προσεγγίσεις». Το Συνέδριο διεξάγεται 28-29 Ιανουαρίου στην Αίθουσα Τελετών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τη
μάθηση, είτε για λόγους προσωπικής επιστημολογίας είτε για συγκεκριμένους ερευνητικούς και επαγγελματικούς λόγους, στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και ευρύτερες πολιτισμικές συνθήκες, σε περιβάλλοντα τόσο διαφορετικά αλλά και αλληλο-συναρτώμενα
όπως το σχολείο και το πανεπιστήμιο και όλοι γενικότερα οι εκπαιδευτικοί και πολιτισμικοί φορείς και οργανισμοί.
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι περιεκτικό και ουσιαστικό. Περιλαμβάνει διαλέξεις από διακεκριμένους έλληνες και ξένους ακαδημαϊκούς και ερευνητές, οι οποίοι ασχολούνται με τη μάθηση, ο καθένας στο πλαίσιο ενός διακριτού γνωστικού πεδίου. Έτσι οι
διαλέξεις αυτές αφορούν μία ποικιλία θεματικών ενοτήτων όπως: εκπαίδευση ενηλίκων,
ειδική αγωγή, παιδαγωγική, ηθική φιλοσοφία, επιστημολογία, φιλοσοφία της επιστήμης,
ιατρική εκπαίδευση, βιολογία, ηλεκτρονική μάθηση και πληροφορική, ψυχολογία, συμβουλευτική και επαγγελματικός σχεδιασμός. Επίσης το Συνέδριο περιλαμβάνει μία ειδική
συνεδρία με ανακοινώσεις των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών μας και
στρογγυλά τραπέζια για ανοιχτή συζήτηση και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων.
Η ιστοσελίδα του Συνεδρίου παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή, το
πρόγραμμα του Συνεδρίου, τους ομιλητές και τις περιλήψεις των ανακοινώσεων.
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου:
Β. Δαγδιλέλης, Αναπλ. Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πρόεδρος του Συνεδρίου,
dagdil@uom.gr, τηλ: 2310-891336.
Β. Καραβάκου, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, vkm@uom.gr, 2310-891360.
A. Montgomery, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, antmont@uom.gr, 2310-891308.
Α. Μπένος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., benos@med.auth.gr, 2310-999137.
Εύχ. Παναγοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., efharis@the.for
thnet.gr, 2310-999154.

6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Χαιρετισμός Προέδρου Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Αγαπητά μέλη και φίλοι της Ιατρικής Σχολής,
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω ότι το 6ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ιατρικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΣΙΣΑΠΘ) θα πραγματοποιηθεί, για πρώτη φορά φέτος, στο νεόδμητο «Κέντρο Διάχυσης Αποτελεσμάτων Έρευνας του ΑΠΘ», από 7 έως 9 Απριλίου 2011. Αποτελεί μάλιστα ευτυχή και συγχρόνως
συμβολική συγκυρία το γεγονός ότι η Ιατρική Σχολή, με τη μεγαλύτερη ερευνητική
δραστηριότητα στο ΑΠΘ, παρουσιάζει πρώτη αποτελέσματα της έρευνάς της στο Κέντρο του ΑΠΘ που, όπως δηλώνει το όνομά του, κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτό.
Η βασική αποστολή της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ είναι να εκπαιδεύσει γιατρούς
ικανούς να παρέχουν υγειονομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε επίπεδο πρόληψης,
διάγνωσης και θεραπείας. Επιπλέον, τα μέλη ΔΕΠ επιτελούν ερευνητικό έργο το οποίο
συνίσταται στη δημιουργία και στη διάδοση νέας γνώσης. Επίσης, θα πρέπει να υπογραμμισθεί το τεράστιο και υψηλότατου επιπέδου κλινικό έργο που συνεχίζουν να προσφέρουν τα μέλη αυτής της Σχολής στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας
Ελλάδας, της χώρας γενικότερα.
Η Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, την τελευταία δεκαετία, έχει να επιδείξει μία σειρά
από δράσεις, αποφάσεις και στάσεις που μαρτυρούν την κοινωνική της υπευθυνότητα,
την προσήλωση στην αποστολή της, τη δέσμευσή της για ουσιαστική αναβάθμιση των
σπουδών και λειτουργιών της, τη σοβαρότητα και τη συνέπειά της. Οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας (Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διδακτορικών Διατριβών και όλων των επιμέρους Ακαδημαϊκών Μονάδων), το σταθερό Ωρολόγιο και Εξεταστικό Πρόγραμμα, ο Οδηγός Σπουδών, η ζωντανή ιστοσελίδα μας, η on-line αξιολόγηση
από τους φοιτητές και απογραφή όλων των μελών ΔΕΠ και όλων των διδασκόμενων μαθημάτων, η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση και οι Κανόνες Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των μελών ΔΕΠ αποτελούν μερικά μόνον παραδείγματα των δράσεων αυτών.
Επιπλέον, η πραγματοποίηση του Επιστημονικού της Συνεδρίου, που αποτελεί πλέον θεσμό, πιστεύουμε πως είναι ο καλύτερος τρόπος δημόσιου απολογισμού του έργου της
Σχολής μας.
Γνωρίζουμε ότι ο φοιτητής δεν αρκεί να εμπλέκεται μόνο στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων, αλλά θα πρέπει να συμμετέχει και στη διαδικασία δημιουργίας της νέας
γνώσης. Το ΕΣΙΣΑΠΘ δίνει στους φοιτητές αυτήν ακριβώς την ευκαιρία, να εξοικειωθούν, δηλαδή, με την όλη ερευνητική διαδικασία, αφού συμμετέχουν, υπό την καθοδήγηση του ΔΕΠ, σ’ όλα τα στάδια της έρευνας, από τη σύλληψη μιας ερευνητικής ιδέας, την εκπόνηση της μελέτης, την αποτύπωση των αποτελεσμάτων, τη συγγραφή,
την ανακοίνωση και τη δημοσίευση της εργασίας.
Στα δύο προηγούμενα Συνέδρια είχε δοθεί έμφαση στην ιατρική εκπαίδευση και
στην καινοτόμο έρευνα. Στο παρόν συνέδριο έχει δοθεί έμφαση στην εφαρμοσμένη
κλινική έρευνα. Επίσης, με μεγάλο ενδιαφέρον, αναμένεται να παρουσιαστούν και να
συζητηθούν τα αποτελέσματα της τρέχουσας γενικής απογραφής, καθώς και της εξωτερικής αξιολόγησης της Σχολής.
Σύμφωνα με το καταστατικό του, το Συνέδριο οργανώνεται από κοινού από μέλη
ΔΕΠ και φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, ώστε, πέρα από την καθαρά εκπαιδευτική εμπειρία, να καλλιεργείται πνεύμα συνεργασίας και πίστης στις αρχές της
επιστημονικής δεοντολογίας.
Φέτος, το ΕΣΙΣΑΠΘ περιλαμβάνει διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια, προφορικές και
αναρτημένες ανακοινώσεις, προσυνεδριακές εκδηλώσεις, εφαρμοσμένα σεμινάρια, δορυφορικά συνέδρια και την Ασκληπιάδα, δηλαδή το διαγωνισμό ιατρικών γνώσεων για
τους φοιτητές μας, με πλούσια βραβεία.
Καλώ, λοιπόν, όλα τα μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στο Συνέδριό μας, ώστε να
αναδειχθεί το μεγάλο και υψηλού επιπέδου διδακτικό, ερευνητικό, κλινικό και κοινωνικό έργο το οποίο παράγεται στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ και προσφέρεται στον ελληνικό λαό.
Για την οργανωτική επιτροπή,
Νικόλαος Β. Ντόμπρος, MD, FRCPC, PhD, FACP
Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας
Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Πανεπιστήμιο σε διάλογο
«Το Πανεπιστήμιο σε διάλογο» είναι το θέμα της εκδήλωσης που διοργανώνει το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη
2 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 12.00, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.
Ομιλητές στην εκδήλωση είναι:
Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ιωάννης Μανωλόπουλος, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας
Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Πρόεδρος Συνόδου Πρυτάνεων Ελληνικών
Πανεπιστημίων
Κωνσταντίνος Ρέμελης, Πρύτανης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Πάρις Τσάρτας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου
Δημήτριος Τσουγκαράκης, Πρύτανης Ιονίου Πανεπιστημίου
Ιωάννης Χατζηδημητρίου, Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Τη συζήτηση συντονίζει o Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος.
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.
Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά την εκδήλωση
«Το Πανεπιστήμιο σε Διάλογο» που θα μεταδοθεί την Τετάρτη 2/2 και ώρες 12.00
με 15.00, καθώς θα υπάρχει live streaming όλης της εκδήλωσης, στη διεύθυνση
mms://video.auth.gr/auth_in_dialogue_2011
Να σημειωθεί ότι την ιστοσελίδα http://noc.auth.gr/services/voice-video/
streaming/vod_events.html μπορούν να επισκέπτονται όσοι επιθυμούν να δουν
τις προηγούμενες εκδηλώσεις που μεταδόθηκαν μέσω live streaming καθώς υπάρχει αρχείο με όλες τις μαγνητοσκοπημένες εκδηλώσεις του Α.Π.Θ.

Συνέδριο Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Επιστολή Αντιπρυτάνεων Ερευνών δέκα Ελληνικών
Πανεπιστημίων προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων
Επιστολή που συνέταξαν, με πρωτοβουλία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Αντιπρύτανης Ερευνών Σ. Κουίδου-Ανδρέου), οι Αντιπρυτάνεις Ερευνών δένα ελληνικών Πανεπιστημίων, έστειλαν προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, σχετικά με τις καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση και αξιολόγηση
των Ερευνητικών Προγραμμάτων. Στην επιστολή επισημαίνεται επίσης ο πρόσθετος
κίνδυνος απώλειας ερευνητικών πόρων για τους υποψήφιους διδάκτορες εξαιτίας των
καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων στην εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών τους
(Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ).
«¶ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁﬁ ¶·È‰Â›·˜, ¢È· μ›Ô˘ ª¿ıËÛË˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ
Î· ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘
∞ÍÈﬁÙÈÌË Î. ÀÔ˘ÚÁ¤,
ªÂ Ï‡Ë Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·ÌÂ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ∞¯. ªËÙÛÔ‡ ·ﬁ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ŒÚÂ˘Ó·˜ Î·È ΔÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ Î·È Ë Ì·ÎÚÔ¯ÚﬁÓÈ· ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÌÂÈÚ›· ·ﬁ ÙË ıËÙÂ›· ÙÔ˘ ÛÂ ·ÓÒÙ·ÙÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜
∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ ÛÂ Û˘Ó·Ê‹ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË
¯ÚÔÓÈ˙ﬁÓÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. Δ¤ÙÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ë ·Ó˘·ÚÍ›· ÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·, Ë ·Ô˘Û›· ÂÓ›Û¯˘ÛË˜ ÙË˜ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎ‹˜ Î·È ÌÂÙ·‰È‰·ÎÙÔÚÈÎ‹˜
¤ÚÂ˘Ó·˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Ù· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ Î¤ÓÙÚ·, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜
Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È ÙË˜ ·ÚÈÛÙÂ›·˜ Î.¿.
∞ﬁ ÙÈ˜ ‰ËÏÒÛÂÈ˜, Ô˘ Û˘Óﬁ‰Â˘Û·Ó ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ªËÙÛÔ‡, ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÏËÊıÔ‡Ó ˘ﬁ„Ë ÔÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤ÁÎ·ÈÚË ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË˜ Î¿ıÂ ÌÔÚÊ‹˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È ÂÈ‰ÈÎ¿ ·˘Ù‹˜, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·ﬁ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ (‰È‰¿ÎÙÔÚÂ˜ Î·È ÌÂÙ·‰È‰¿ÎÙÔÚÂ˜). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ, ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ ˘ÔÙÚﬁÊˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «∏ƒ∞∫§∂πΔ√™»
Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·ÔÎÏÂÈÛÙÂ› ·ﬁ ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÏﬁÁˆ ÂÎÓÔ‹˜ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ÔÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ. ∂›ÛË˜, ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ
·Ù¤ÚÌÔÓÂ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜
ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ «£∞§∏™», Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ ·ÒÏÂÈ· ÔÏ‡ÙÈÌˆÓ ﬁÚˆÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó Î¿ıÂ ¤ÓÓÔÈ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎﬁÙËÙ·˜ Î·È ÚˆÙÔÙ˘›·˜ ÛÂ ÙÔÌÂ›˜ ÙË˜
ÂÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ΔÂÏÈÎ¿, Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÛÙË ‰È·ÚÚÔ‹ ÙÔ˘ Ï¤ÔÓ Â‡ÚˆÛÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ˜ ∞ÓÒÙ·Ù· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ¿ π‰Ú‡Ì·Ù· ÙË˜ ·ÏÏÔ‰·‹˜.
∂ÎÊÚ¿˙Ô˘ÌÂ ÙÈ˜ Â˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜ Ì·˜ ÛÙÔÓ Î. ªËÙÛﬁ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÛÙˆ Î·È Û‡ÓÙÔÌË ÚﬁÛÊ·ÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î·È Â˘¯ﬁÌ·ÛÙÂ ÔÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ·ﬁ ÙËÓ
ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ¶·È‰Â›·˜ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÈ˙‹ÌÈˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ.
ªÂ ÙÈÌ‹
• K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ™ÔÊ›· ∫Ô˘›‰Ô˘-∞Ó‰Ú¤Ô˘
∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓÈ˜, ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ∂.§.∫.∂ Î·È ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∂¶∂∞∂∫ ÙÔ˘ ∞.¶.£.
• K·ıËÁËÙ‹˜ £ˆÌ¿˜ ™ÊËÎﬁÔ˘ÏÔ˜
∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ∂.∫.¶.∞.
• AÓ. ∫·ıËÁËÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Ã·Ú‚·ÏÈ¿˜
¶Ú‡Ù·ÓË˜ ∞ÓˆÙ¿ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÒÓ ΔÂ¯ÓÒÓ ∞ıËÓÒÓ
• AÓ. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞¯ÈÏÏ¤·˜ ∑·Ú¿ÓË˜
∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜
• K·ıËÁËÙ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·Ï·Í‹˜
∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙË˜ ŒÚÂ˘Ó·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ
• AÓ. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ÛÛ¤ÏÔ˜
∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ & ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ¢È·Î›ÓËÛË˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘
• K·ıËÁËÙ‹˜ πÛ·¿Î §·Á·Ú‹˜
∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ
• K·ıËÁËÙ‹˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ΔÔ˘Ú·Û‹˜
∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿ÎË˜
• K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÁÁ. ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘
∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓÈ˜ ŒÚÂ˘Ó·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘
• K·ıËÁËÙ‹˜ μ·Û. ÃÚ˘ÛÈÎﬁÔ˘ÏÔ˜
∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ πÔÓ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘».
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Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιατρική Σχολή

°ÂÓÈÎ¤˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
Τόπος Συνεδρίου
«Κέντρο Διάχυσης Αποτελεσμάτων Έρευνας του Α.Π.Θ.» (ΚΕ.Δ.ΑΠ.Ε. Α.Π.Θ.),
νεόδμητο κτίριο δίπλα στη Φοιτητική Λέσχη, 3ης Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
Σημαντικές Ημερομηνίες
Προθεσμία προτάσεων των Τομέων:
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων:
Δηλώσεις δωρεάν συμμετοχής φοιτητών:
Διεξαγωγή Συνεδρίου:

20 Ιανουαρίου 2011
27 Φεβρουαρίου 2011
14 Μαρτίου 2011
7-9 Απριλίου 2011

Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου
Μαρία Αλμπάνη, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Τηλ. 2310-999239, Fax: 2310-999239, e-mail: esisapth@med.auth.gr
Τρόπος υποβολής περιλήψεων
Μόνον ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τη φόρμα στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου:
www.med.auth.gr/esisapth
Ιστοσελίδα του Συνεδρίου:
www.med.auth.gr/esisapth
Δικαίωμα Συμμετοχής
Μέλη Δ.Ε.Π.
Προπτυχιακοί Φοιτητές
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Υποψήφιοι διδάκτορες
Λοιποί Σύνεδροι

60 Ευρώ
Δωρεάν (απαραίτητη η έγκαιρη δήλωση)
30 Ευρώ
30 Ευρώ
60 Ευρώ

Ακυρωτικά
Καμία επιστροφή χρημάτων δεν προβλέπεται για ακύρωση της εγγραφής.
Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική.
Κοινωνικές Εκδηλώσεις
07/04/2011: Τελετή Έναρξης
09/04/2011: Τελετή Λήξης

√ÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹
∂›ÙÈÌÔ˜ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜: Αν. Μάνθος
Πρόεδρος: Ν. Ντόμπρος
Αντιπρόεδροι: Β. Ταρλατζής
Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτητών:
Πολύκαρπος Μιχαηλίδης
Γενική Γραμματέας: Μ. Αλμπάνη
Ειδικοί Γραμματείς: Δ. Γ. Γουλής
Π. Χυτίρογλου
Χ. Μακρής
Ταμίες: Ν. Γομπάκης
Κ. Χαΐτογλου
Μέλη: Διευθυντές Τομέων:
Αν. Μάνθος
Β. Κόκκας
Ν. Μαλισιόβας
Κ. Παππάς
Ν. Γεωργιάδης-Στεφανίδης
Μ. Αθανασίου-Μεταξά
Κ. Πολυζωΐδης
Ι. Μακρής
Π. Νικολαΐδης
Προπτυχιακοί Φοιτητές:
Δ. Αλεξάνδρου
Μ. Βουσβούκη
Χ. Ευταξίας
Β. Καραγιάννης
Γ. Καρλιγκιώτης
Π. Νανά
Γ. Νταμπάκης
Αικ. Ράπτη
Στ. Τόττας
Δ. Χατζηφωτίου
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές:
Χρ. Βενέτης

Η εξωσωματική γονιμοποίηση στο επίκεντρο
Διεθνούς Φόρουμ
Με τη συμμετοχή 14 ειδικευμένων Καθηγητών Γυναικολογίας από τη Γαλλία, το Ιράν, τη Ρωσία, τον Καναδά, την Αίγυπτο, τη Νότια Αφρική, την Κίνα, την Πορτογαλία, την Πολωνία και
τη Βραζιλία ολοκλήρωσε τις εργασίες του, την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2010, το Φόρουμ με θέμα
την Εξωσωματική Γονιμοποίηση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα νεότερα και σύγχρονα πρωτόκολλα διέγερσης ωοθηκών για Εξωσωματική Γονιμοποίηση.

Το Φόρουμ διοργανώθηκε από τη Μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής της Α’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. και πραγματοποιήθηκε στις 6-7 Δεκεμβρίου 2010, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Να σημειωθεί ότι η Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Α.Π.Θ. έχει διαπιστευτεί ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης στην Υποειδικότητα της Αναπαραγωγικής Ιατρικής.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Κρίσεις – εξελίξεις μελών ΔΕΠ
Κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Ιανουάριο του 2011, κρίθηκαν, εξελίχθηκαν και μονιμοποιήθηκαν οι παρακάτω συνάδελφοι:
Κ. Αναστασιάδης, (Μονιμ. Επίκ. Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής), Α. Ευαγγελίου, (Μονιμ. Επίκ.
Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Νευρολογίας), Χ. Παπαδόπουλος, (Λέκτορας Καρδιολογίας), Γ. Γιαννακούλας, (Λέκτορας Καρδιολογίας), Θ. Καραμήτσος, (Λέκτορας Καρδιολογίας), Ε.
Πρωτονοτάριου, (Λέκτορας Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Μικροβιολογίας), Ε. Σμυρνάκης, (Λέκτορας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας), Η. Τυροδήμος, (Επίκ. Καθηγητής Υγιεινής), Ε. Παναγοπούλου, (Επίκ. Καθηγήτρια Υγιεινής-Προαγωγής Υγείας), Τ. Διδάγγελος, (Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας), Κ. Πετίδης, (Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας), Α. Γούλας, (Μονιμ. Επίκ.
Καθηγητής Φαρμακολογίας), Α. Κριτής (Μονιμ. Επίκ. Καθηγητής Φυσιολογίας), Ι. ΛιαγκούρηςΛιαγκουρίδης, (Μονιμ. Επίκ. Καθηγητής Φυσιολογίας), Ε. Παύλου, (Επίκ. Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Νευρολογίας), Ε. Χατζηαγόρου, (Λέκτορας Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Πνευμονολογίας), Π. Παναγοπούλου, (Λέκτορας Παιδιατρικής), Κ. Δίνας, (Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας), Θ. Θεοδωρίδης, (Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας), Α. Αθανασιάδης, (Αναπλ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας-Εμβρυομητρικής Ιατρικής), Β. Παλαπέλας, (Αναπλ. Καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας), Π. Σαραφίδης, (Λέκτορας Νεφρολογίας), Ε.
Βλαχάκη, (Λέκτορας Αιματολογίας), Ε. Λαζαρίδου, (Επίκ. Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας), Ε. Σωτηρίου, (Επίκ. Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας), Μ.-Γ. Τρακατέλλη, (Επίκ. Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας), Δ. Ιωαννίδης, (Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας), Δ. Σωτηριάδης, (Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας), Ι. Ιακώβου, (Επίκ. Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής), Λ. Σκούρα, (Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Μικροβιολογίας), Ι. Βακαλόπουλος (Επίκ. Καθηγητής Ουρολογίας), Α. Καμπαρούδης
(Αναπλ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής), Β. Παπαδόπουλος (Αναπλ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής), Κ. Παπάζογλου (Αναπλ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής-Αγγειοχειρουργικής), Δ.
Δημητριάδης, (Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής), Ν. Τζιρής (Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής),
Α. Καϊδόγλου-Αναγνωστοπούλου (Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας), Μ. ΜυρωνίδουΤζουβελέκη (Καθηγήτρια Φαρμακολογίας), Ι. Μαυρομάτης (Καθηγητής Νευρολογίας-Κλινικής
Νευροφυσιολογίας), Μ. Χατζηστυλιανού, (Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Ανοσολογίας), Ε. Τσιρίδης
(Αναπλ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής), Ε. Χριστοπούλου-Αλετρά, (Αναπλ. Καθηγήτρια Ιστορίας
της Ιατρικής), Κ. Συμεωνίδου, (Αναπλ. Καθηγήτρια Φυσιολογίας), Π. Παπαϊωαννίδου (Καθηγήτρια Φαρμακολογίας), Α. Τραγιαννίδης (Λέκτορας Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Αιματολογίας), Α.
Χριστοφορίδης (Λέκτορας Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας), Σ. Σταμπουλή (Λέκτορας Παιδιατρικής).

Γ. Παπαδάκης
Χρ. Ρόκος
Γραμματεία Σχολής:
Θ. Γαζοπούλου-Τσουφλίδου
Σ. Μιχαηλίδου
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹
Πρόεδροι: Βαβάτση-Χριστάκη Ν.
Μπότσιος Δ.
Διευθυντές Κλινικών/Εργαστηρίων/Μονάδων
Μέλη:
Αγοραστός Θ.
Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου Φ.
Αθανασίου-Μεταξά Μ.
Αλμπάνη Μ.
Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μ.
Αργυροπούλου-Πατάκα Π.
Ατματζίδης Κ.
Βαβάτση-Χριστάκη Ν.
Βαρλάμης Γ.
Βασιλάκος Δ.
Βιτάλ Β.
Βλαϊκίδης Ν.
Γερασιμίδης Θ.
Γεωργιάδης-τεφανίδης Ν.
Γιαβρόγλου Κ.
Γκελερής Π.
Γκιουζέπας Ι.
Γκοτζαμάνη-Ψαράκου Α.
Γρέκας Δ.
Δεμίρη Ε.
Δημητράκος Σ.
Δίζα-Ματαυτσή Ε.
Δρεβελέγκας Α.
Δρόσου-Αγακίδου Β.
Ζαβιτσανάκης Α.
Ζαμπούλης Χ.
Ζαρογουλίδης Κ.

Ηλωνίδης Γ.
Ιακωβίδης Α.
Ιακωβίδου-Κρίτση Ζ.
Ιωαννίδης Δ.
Ιωαννίδης Ι.-Ε.
Καλλαράς Κ.
Καπετάνος Γ.
Καραγιάννης Β.
Καρακατσάνης Κ.
Καρακιουλάκης Γ.
Καραμούζης Μ.
Καραμπατάκης Β.
Καρατζάς Ν.
Καρκαβέλας Γ.
Καρλοβασίτου-Κονιάρη Α.
Κισκίνης Δ.
Κλωνιζάκης Ι.
Κόκκας Β.
Λαζαρίδης Χ.
Λακέ Λ.-Σ.
Λουφόπουλος Α.
Μακρής Ι.
Μαλισιόβας Ν.
Μάνθος Α.
Μέμμος Δ.
Μεταξάς Σ.-Α.
Μιχαλόπουλος-Φιλλιπόπουλος Α.
Μολυβδά-Αθανασοπούλου Ε.
Μουρελάτος Δ.
Μπαλογιάννης Σ.
Νάτσης Κ.
Νικολαΐδης Ν.
Νικολαΐδης Π.
Παπαβραμίδης Σ.
Παπακωνσταντίνου Χ.
Παππάς Κ.
Πιστεύου-Γομπάκη Κ.
Πολυζωίδης Κ.

Ραδόπουλος Δ.
Σακαντάμης Α.
Σακαντάμης Γ.
Σιών Μ.
Στυλιάδης Ι.
Σωτηριάδης Δ.
Τακούδας Δ.
Ταρλατζής Β.
Τάσκος Ν.
Τσανάκας Ι.
Τσιτσόπουλος Φ.
Φαχαντίδης Ε.
Φούντζηλας Γ.
Φωκάς Κ.
Χριστοδούλου Α.
Χριστοπούλου-Αλετρά Ε.
Χριστοφορίδης Ι.
Ψαρούλης Δ.
Προπτυχιακοί Φοιτητές:
Ροδ. Μπαρτζουλιάνου
Στ. Τσαρτσάλης
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές:
™˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜:
Χρ. Βενέτης
Γ. Παπαδάκης
Χρ. Ρόκος
ª¤ÏË:
Α. Βασιλάκου
Δ. Βασιλάκου
Ε. Γαβριηλάκη
Α. Ιωαννίδης
Ν. Κακαλέτσης
Α. Μπακιρτζή
Σ. Μπάμπαλη
Δ. Νέλλα
Β. Πολυχρονίδου
Ι. Σοκολάκης
Κ. Χατζόπουλος

«Ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία:
επιδημιολογική μελέτη στην Ημαθία και Πέλλα για τους παράγοντες
που επηρεάζουν τη μόλυνση»
Μεγάλη επιδημιολογική μελέτη διεξάγεται στην Ημαθία και Πέλλα για την εξακρίβωση της έκτασης που είχε η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου και την καλύτερη κατανόηση των παραγόντων
που επηρεάζουν τη μόλυνση. Τα ευρήματα της μελέτης αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην
πιο στοχευμένη και αποτελεσματική πρόληψη και καταπολέμηση της νόσου.
Η μελέτη διεξάγεται με τη συνεργασία των εξής φορέων:
Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.),
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Εθνική
Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣ&Υ), «Οικοανάπτυξη», European
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Περιφερειακές Υπηρεσίες και Κέντρα Υγείας καθώς και τη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η μελέτη συντονίζεται από τους κ. Τ. Παναγιωτόπουλο,
καθηγητή Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και σύμβουλο
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Α. Μπένο, καθηγητή ΑΠΘ και Α. Παπά, αν.
καθηγήτρια ΑΠΘ και Μ. Γαβανά, ιατρό Γενικής Ιατρικής, επιστημονική συνεργάτιδα Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.
Η τρέχουσα επιδημία λοίμωξης από ιό ΔΝ στην Ελλάδα
είναι η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί στην Ευρώπη μετά την επιδημία του 1996 στη Ρουμανία.
Κρίνοντας από την εμπειρία άλλων περιοχών όπου εμφανίστηκαν περιστατικά ή επιδημίες από ιό
ΔΝ, αναμένεται συνέχιση της εμφάνισης περιστατικών στην Ελλάδα και κατά το επόμενο έτος (πιθανώς και για περισσότερα ακόμη έτη).
Ως εκ τούτου έχει ιδιαίτερη σημασία η κατανόηση των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών της νόσου και ο εντοπισμός παραγόντων κινδύνου με σκοπό τον προσανατολισμό των μέτρων πρόληψης
και ελέγχου.
Στόχοι της μελέτης είναι:
α) ο προσδιορισμός της αναλογίας του πληθυσμού στο επίκεντρο της επιδημίας που μολύνθηκε
με το ιό του Δυτικού Νείλου (WNV),
β) ο προσδιορισμός της αναλογίας των μολυνθέντων που είναι ασυμπτωματικοί, εκδηλώνουν
ήπια συμπτωματολογία, εκδηλώνουν συμπτώματα από το ΚΝΣ,
γ) ο εντοπισμός παραγόντων κινδύνου για μόλυνση,
δ) ο εντοπισμός παραγόντων κινδύνου για νόσηση (δευτερεύων στόχος).
Η νόσος είναι συνήθως ήπια, αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι σοβαρή, κυρίως σε άτομα μεγάλης ηλικίας με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας. Σήμερα, δεν γνωρίζουμε πόσοι προσβλήθηκαν
από τον ιό, καθώς πολλά άτομα που μολύνθηκαν δεν εμφάνισαν κανένα σύμπτωμα. Στη μελέτη,
λαμβάνεται αίμα από τους συμμετέχοντες για να ελεγχθεί εάν έχουν αντισώματα κατά του ιού,
πράγμα που θα δείξει πόσοι μολύνθηκαν. Επίσης, με προσωπική συνέντευξη θα αναζητηθούν πληροφορίες για τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, τις συνθήκες διαβίωσης, τις συνήθειες και τις καθημερινές πρακτικές που ενδέχεται να σχετίζονται με τη μόλυνση. Όλα αυτά θα προσανατολίσουν
πολύ καλύτερα τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να ληφθούν.
Η μελέτη γίνεται στο επίκεντρο της περιοχής, όπου εμφανίστηκαν τα περισσότερα περιστατικά.
Ειδικότερα, θα γίνει στη Βέροια, τα Γιαννιτσά, την Αλεξάνδρεια, και σε 25 ακόμη κωμοπόλεις και χωριά της Ημαθίας και της Πέλλας, που όλα επιλέχθηκαν με τρόπο τυχαίο.
Εκτός από την αυτονόητη σημασία για τη Δημόσια Υγεία, η μελέτη αυτή έχει και ιδιαίτερο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ενδιαφέρον για την Ιατρική Σχολή. Οι 85 ερευνήτριες και ερευνητές πεδίου που εντάχθηκαν στη μελέτη και παρακολούθησαν σχετικό
σεμινάριο εκπαίδευσης είναι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής καθώς και επιστημονικοί συνεργάτες διαφόρων επαγγελμάτων υγείας.
Η συμμετοχή τους στη μελέτη συνέβαλε ιδιαίτερα στην άρτια οργάνωσή της και την αποτελεσματική και έγκαιρη ανάπτυξη της έρευνας πεδίου, ενώ
παράλληλα τους έδωσε μια σπάνια εμπειρία συμμετοχής στο ερευνητικό γίγνεσθαι στην κοινότητα.

Τα νέα της Διοίκησης
Απόφαση της έκτακτης Συνόδου των Πρυτάνεων στο Λαύριο,
στις 10 & 11 Δεκεμβρίου 2010
Η έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων συνεδρίασε στο Λαύριο 10-11 Δεκεμβρίου
2010 για να μελετήσει τις προτάσεις των Πανεπιστημίων σχετικά με τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι προτάσεις αυτές είναι προϊόν μιας πρωτόγνωρης εσωτερικής διαδικασίας διαλόγου των Πανεπιστημίων και δείχνουν τη σταθερή στόχευση και επιδίωξή τους για τη δυναμική βελτίωση της Εκπαίδευσης και της
Έρευνας στην Ελλάδα.
Η Σύνοδος θεωρεί ότι οι αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να διαπνέονται από δυο βασικές αρχές, όπως
αυτές ορίζονται στο αρ. 16 του Συντάγματος:
α) το σεβασμός και την προστασία του δημόσιου χαρακτήρα των Πανεπιστημίων. Η χρηματοδότηση και ο έλεγχος νομιμότητας παραμένουν ουσιαστικές υποχρεώσεις του Κράτους. β) την κατοχύρωση της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ: Η Διοίκηση των Ιδρυμάτων πρέπει να ασκείται αποκλειστικά από αιρετά Πανεπιστημιακά όργανα.
Στις Συνθήκες που διαμορφώθηκαν το τελευταίο διάστημα με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, η Σύνοδος θεωρεί ότι: α) το κείμενο διαβούλευσης δεν αποτελεί βάση διαλόγου για τα Πανεπιστήμια. Η Σύνοδος καλεί το Υπουργείο
να αποσύρει τις προτάσεις του που ανατρέπουν θεμελιώδη χαρακτηριστικά του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων.
β) δεν υπάρχει σήμερα πολιτική εγγύηση του διαλόγου, στο βαθμό που συνεχίζονται εντεινόμενες η κατασυκοφάντηση των ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων, οι επεμβάσεις στη διοικητική αυτοτέλειά τους και η εφαρμογή μέτρων οικονομικής ασφυξίας, ιδιαίτερα σε σχέση με θέματα τακτικά προϋπολογισμού, προσλήψεων προσωπικού και
φοιτητικής μέριμνας.
Ειδικότερα, η Σύνοδος, λαμβάνοντας υπόψη τις αναλυτικές θέσεις των Πανεπιστημίων και τεκμηριώνοντας τα θετικά χαρακτηριστικά και αδυναμίες που αυτά παρουσιάζουν, θεωρεί, υπό τις παρούσες συνθήκες, ως στοιχεία αδιαπραγμάτευτα τα παρακάτω:
• Ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης των Πανεπιστημίων είναι η Σύγκλητος, η οποία συγκροτείται από εκλεγμένα μέλη από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.
• Το Πρυτανικό Συμβούλιο είναι Εκτελεστικό όργανο της Συγκλήτου
• Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και προέρχονται από αυτή.
• Η διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση, καθώς και η κοινωνική λογοδοσία των Πανεπιστημίων διασφαλίζονται από
όργανα των Πανεπιστημίων με ελεγκτικές αρμοδιότητες.
• Η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Πανεπιστημίων απαιτεί τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του, καθώς και τη δημιουργία νέου νομικού πλαισίου για την ευέλικτη λειτουργία των διοικητικών και οικονομικών μηχανισμών του.
• Επισημαίνεται η ανάγκη θεσμοθέτησης Ενιαίων και Περιφερειακών Οργάνων για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης των ΑΕΙ.
• Τα ΑΕΙ έχουν την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση των σπουδών. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή μονάδα εισαγωγής των φοιτητών που καλύπτει το εύρος ενός επιστημονικού κλάδου.
• Τα Τμήματα ανήκουν σε Σχολές, οι οποίες οργανώνονται από ένα σύνολο συγγενών επιστημονικών αντικειμένων.
Με βάση τις διεθνείς πρακτικές, το Πανεπιστήμιο αποφασίζει για τις πιθανές αλλαγές, για την ίδρυση, την οργάνωση, δομή, τίτλους και περιεχόμενο των Σχολών του, των Τμημάτων του και των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών (οι λεπτομέρειες καθορίζονται από τους Εσωτερικούς Κανονισμούς των Ιδρυμάτων και τις
αποφάσεις της Συγκλήτου). Τα Ιδρύματα έχουν την ευθύνη της βελτίωσης της ποιότητας των Προγραμμάτων
Σπουδών, μέσα από σαφείς κανόνες διαρκούς επιμόρφωσης του Προσωπικού σε θέματα διδασκαλίας και επίβλεψης, την εσωτερική και εξωτερική τους αξιολόγηση. Δίνεται έμφαση στην στρατηγική διεπιστημονικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.
• Εφαρμόζεται το σύστημα των πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε συνάφεια με τα προγράμματα σπουδών και την ακαδημαϊκή τους ισοτιμία. Η ακαδημαϊκή ισοτιμία των Πτυχίων των Πανεπιστημίων αποδίδεται από τα ίδια με βάση τα
Προγράμματα Σπουδών, ώστε να μην αντιστοιχίζονται με άθροισμα προσόντων, προσδιορίζεται δε και το επίπεδο
κατάταξής τους στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Η επαγγελματική ισοτιμία των Πανεπιστημιακών Πτυχίων και Διπλωμάτων διασφαλίζεται με βάση τα Προγράμματα Σπουδών και ενισχύονται οι μηχανισμοί διασύνδεσης.
• Συστηματικότερες διαδικασίες αξιολόγησης με παράλληλη ανάδειξη των αναγκών σε υποδομές και λειτουργικές
ανάγκες.
• Το Πανεπιστήμιο καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων. Οι μετεγγραφές δεν γίνονται μονομερώς από την Πολιτεία.
Ενισχύεται η φοιτητική μέριμνα, η οποία περιλαμβάνει σίτιση και στέγαση και είναι ευθύνη της Πολιτείας.
• Τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ είναι Δημόσιοι λειτουργοί και έχουν την υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό-ερευνητικό και
διοικητικό έργο και να απολαμβάνουν ακαδημαϊκής ελευθερίας και λειτουργικής αυτοτέλειας κατά την ενάσκηση
των καθηκόντων τους. Πρέπει επίσης να προβλέπονται μηχανισμοί ανανέωσης των μελών ΔΕΠ με τη δυνατότητα
αξιοποίησης του νέου επιστημονικού δυναμικού. Οι βαθμίδες προτείνονται να είναι: Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής, Λέκτορας και η μονιμότητα να επιτυγχάνεται στη βαθμίδα του Επίκουρου (μετά
από θητεία). Τα απαιτούμενα προσόντα της διαδικασίας εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ καθορίζονται από τον
Νόμο και είναι κοινά για όλα τα Πανεπιστήμια.
• Οι ρόλοι ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ είναι διακριτοί. Πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση μετάταξης ΙΔΑΧ (με διδακτορικό).
• Σταθερή σε σχέση με το ΑΕΠ και συστηματική χρηματοδότηση της έρευνας σε εθνικό και ιδρυματικό επίπεδο: σε
εθνικό επίπεδο, βασική έρευνα και ερευνητικά δίκτυα και σε ιδρυματικό επίπεδο, μεταπτυχιακή έρευνα και εφαρμοσμένη.
• Θεσμοθέτηση της ερευνητικής πυραμίδας των ΑΕΙ σε τομεακό, τμηματικό, διατμηματικό, πανεπιστημιακό και διαπανεπιστημιακό επίπεδο με τις ακόλουθες δομές: Ερευνητική ομάδα- ερευνητική μονάδα- εργαστήριο- ιδρυματικό
εργαστήριο- Ε.Π.Ι. με δυνατότητα θεσμοθέτησης από Σύγκλητο.
• Κεντρική διαχείριση των ερευνητικών κονδυλίων από δομή περισσότερο ευέλικτη από τον ΕΛΚΕ.
• Θεσμοθέτηση Εθνικού Κεντρικού Οργανισμού Συντονισμού της Έρευνας.
• Θεσμοθέτηση του «Ελληνικού Πράσινου Πανεπιστημίου» ως διαπανεπιστημιακού Ε.Π.Ι. ή ανάλογης ιδρυματικής ή
άλλης δομής.
Με εκτίμηση,
Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ
Ιωάννης Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανις Έρευνας

Συναυλία της ορχήστρας του Α.Π.Θ. για πρώτη φορά στο «ΝΟΗΣΙΣ»
Στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ» πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά, συναυλία από την Ορχήστρα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση
του Δημήτρη Δημόπουλου με έργα των Β. Smetana, Α. Dvorak, J. Strauss καθώς και μουσική από τον κινηματογράφο. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2011, στην αίθουσα του Κοσμοθεάτρου του
«ΝΟΗΣΙΣ». Η είσοδος στη συναυλία ήταν ελεύθερη για το κοινό.
Το Σάββατο 8 Ιανουαρίου, το
«ΝΟΗΣΙΣ» παρέτεινε τη λειτουργία του
και ήταν ανοιχτό για το κοινό από τις
11.00 έως τις 20.30. Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν το «Άστρο
των Χριστουγέννων» στο Πλανητάριο,
την τρισδιάστατη προβολή «Δεινόσαυροι» στο Κοσμοθέατρο, τρισδιάστατες
προβολές στον Προσομοιωτή και να
επισκεφθούν το Μουσείο Τεχνολογίας,
όπου περιλαμβάνονται τα εκθετήρια
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, Αυτοκινήτων και Τεχνοπάρκο, με διαδραστικά εκθέματα.
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓﬁ: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας “ΝΟΗΣΙΣ”, 6o χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης (απέναντι από το Mediterranean Cosmos), τηλέφ.: 2310-483000, fax: 2310-483020, Δικτυακός τόπος:
www.noesis.edu.gr

Πρόγραμμα ERASMUS MUNDUS
Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS MUNDUS και προγραμματισμός συνάντησης στο προσεχές διάστημαμε με την Αντιπρύτανη κα Λιάλιου για συζήτηση των λεπτομερειών του Προγράμματος MUNDUS, καθώς και τη φιλοσοφία του ECTS, καθώς και την απόκτηση ECTS label. Η πρόσκληση υποβολής
βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.med.auth.gr/gram/docs/2011_Call_for_Proposals.doc.
∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ª. §·˙·Ú›‰Ô˘, ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.

Μήνυμα των Πρυτανικών Αρχών του Α.Π.Θ.
Οι Πρυτανικές Αρχές του Α.Π.Θ., με αφορμή την έλευση του νέου έτους, έστειλαν το παρακάτω μήνυμα στην πανεπιστημιακή κοινότητα.
Σε εποχές βαθιάς κρίσης σαν τη σημερινή δε δοκιμάζεται μόνον η οικονομία. Όλοι και όλα
κρίνονται και δοκιμάζονται. Από το πολιτικό σύστημα και την κοινωνική συνοχή, μέχρι τις αξίες
και τις αντοχές μας. Γι’ αυτό και σε δύσκολους καιρούς επιβιώνει ό,τι αντέχει. Και αντέχει ό,τι
πραγματικά αξίζει.
Η χώρα μας δεν έχει μόνο χρέη και δημοσιονομικά ελλείμματα. Κυρίως έχει έλλειμμα αξιών
και προτύπων. Έλλειμμα καθοδήγησης. Το έλλειμμα αυτό ευθύνεται που το ιδιωτικό συμφέρον αντικατέστησε εδώ και χρόνια στη συλλογική συνείδηση την έννοια του κοινού καλού. Σ’
αυτό οφείλεται η υποβάθμιση των δημόσιων αγαθών και η απαξίωση του δημόσιου χώρου. Αυτό μας οδήγησε στη χρεοκοπία και την απώλεια της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Αυτό κάνει ακόμη και σήμερα την κοινωνία να παρακολουθεί αμήχανη τις σε βάρος της επιθέσεις, οι οποίες
κλιμακώνονται στο όνομα της εξόδου από την κρίση.
Το μεγάλο μας έλλειμμα λοιπόν είναι έλλειμμα Παιδείας. Από τότε που η μόρφωση, ως λειτουργία διεύρυνσης του νου και εμβάθυνσης της ψυχής, έδωσε τη θέση της στην ταχύρρυθμη επαγγελματική κατάρτιση, η ατομική ευμάρεια αντικατέστησε την κοινωνική ευημερία.
Φέτος τα πανεπιστήμια, για μια ακόμη φορά, θα κληθούν να φυλάξουν Θερμοπύλες. Να
υπερασπιστούν τις πνευματικές αξίες της Παιδείας απέναντι σε μια νέου τύπου και γι’ αυτό επικίνδυνη επιδρομή, που στο όνομα μιας ακόμη εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, θα θελήσει να επιβάλει πρότυπα ξένα προς την ιστορία και την πνευματική μας παράδοση.
Είναι σημαντικό να μην πέσουμε στην παγίδα της εσωστρέφειας και του αμυντικού εγκλωβισμού, που εκτός των άλλων θα μας κάνει να κατηγορηθούμε και για υπεράσπιση “κεκτημένων”. Πρέπει συγχρόνως με την άμυνα, να καλύψουμε με δυναμισμό το κενό που έχει δημιουργήσει η άγονη εποχή της ιδιωτικότητας και του οφελιμισμού.
Ο πνευματικός κόσμος, οι άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών, της εκπαίδευσης και της
επιστήμης, έχουμε σήμερα μια μεγάλη ευθύνη. Μια ευθύνη που υπαγορεύει ο ιστορικός μας
ρόλος, ως πρωταγωνιστών στον αγώνα για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Ήρθε η ώρα
να περάσουμε σε μια μεγάλη πνευματική αντεπίθεση. Να ξαναγίνουμε σημείο αναφοράς για
την κοινωνία. Να γίνουμε και πάλι ο φάρος που θα φωτίσει το δρόμο για τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική αλλαγή.
Η φετινή χρονιά ας γίνει η χρονιά αναστοχασμού και ανάτασης για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ας γίνει η χρονιά που θα ξεκινήσουμε μια νέα πνευματική Αναγέννηση. Η χρονιά που η κοινωνία θα ξαναβρεί τη χαμένη της ελπίδα...
Καλή Χρονιά και καλές αντοχές για το καλό όλων!

Γεύμα αγάπης του Α.Π.Θ.
Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, και η «Πρωτοβουλία για τη
Θεσσαλονίκη» χαιρετίζουν την απόφαση του Πρύτανη του Α.Π.Θ., Γιάννη Μυλόπουλου, να παραμείνει ανοιχτή η Φοιτητική Λέσχη το μεσημέρι της Παρασκευής, 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να παρατεθεί γεύμα αγάπης στους άπορους συμπολίτες μας.
Η πρωτοβουλία αυτή του Πρύτανη του Α.Π.Θ., παράλληλα με το καθιερωμένο γεύμα αγάπης που παρέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δείχνουν τη διάθεση όλων να σταθούν δίπλα στους
αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας, ιδιαίτερα αυτές τις γιορτινές μέρες. Ο Δήμος και το Α.Π.Θ.
θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενώνοντας τις προσπάθειές
τους για την βελτίωση των συνθηκών ζωής στην πόλη μας.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Επίσκεψη Υφυπουργού στην Πρυτανεία
Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Καθηγητή Α.Π.Θ. Σπύρο Βούγια είχε ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος, τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010, στην Πρυτανεία.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν η συνεργασία του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου με θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπως,
μεταξύ άλλων, οι δράσεις για να γίνει το Α.Π.Θ. το πρώτο «Οικολογικό Πανεπιστήμιο» της χώρας, η προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία στο Πανεπιστήμιο, η βελτίωση της αστικής
συγκοινωνίας της πόλης σε σχέση με το Α.Π.Θ., η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (euniversity), η ένταξη του Α.Π.Θ. στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκληση» κ.α.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Το Α.Π.Θ. όχι μόνο στολίζει αλλά και φυτεύει δέντρα
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
To Α.Π.Θ., στο πλαίσιο μετατροπής του στο πρώτο οικολογικό πανεπιστήμιο της Ελλάδας,
την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010, βελτιώνει το μικροκλίμα και περιορίζει τη ρύπανση του
κέντρου της Θεσσαλονίκης, φυτεύοντας 120 δέντρα και 500 θάμνους, όλα ελληνικά φυτικά είδη, στην περίμετρο του campus του πανεπιστημίου. Την ίδια μέρα, στις 12.00, στην πλατεία Αριστοτέλη, μπροστά από το Κτίριο Διοίκησης του Α.Π.Θ., θα διανεμηθούν στο προσωπικό του πανεπιστημίου και σε όσους πολίτες επιθυμούν, 2.200 φυτά (πικροδάφνες, αγγελικές, τούγιες, κυπαρίσσια, σφενδάμια, μελικοκκιές, σοφόρες, μελιές, κατάλπες και
λιγούστρα) από το Αγρόκτημα του Α.Π.Θ.
Η δεντροφύτευση αποτελεί το πρώτο βήμα στην ευρύτερη ανάπλαση του campus, μιας
έκτασης 430 στρεμμάτων, που λόγω της θέσης του στο κέντρο της πόλης μπορεί να
λειτουργήσει ως πνεύμονας πρασίνου, ένα δημόσιο αστικό πάρκο, με όλα τα περιβαλλοντικά οφέλη που προσφέρει στον πυκνά δομημένο αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης.
Το σχέδιο ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στο campus του Α.Π.Θ. περιλαμβάνει:
α)τη σταδιακή ανάπλαση των χώρων της πανεπιστημιούπολης σε ενεργά τοπία μνήμης, οικολογίας και πολιτισμού, βασισμένα στην παράδοση, τη συμμετοχή και την παιδεία φοιτητών
και προσωπικού του Α.Π.Θ. αλλά και των κατοίκων της Θεσσαλονίκης.
β)εφαρμογή αειφόρων περιβαλλοντικών μεθόδων στο σχεδιασμό όπως:
– ορθολογική διαχείριση του νερού (συλλογή, αποθήκευση, επανάχρηση).
– χρησιμοποίηση των βιοκλιματικών ιδιοτήτων του πρασίνου για τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης των ανθρώπων.
– ανάδειξη των οικολογικών και αισθητικών χαρακτηριστικών των ελληνικών φυτικών ειδών
και διάδοση της χρήσης τους.
– προσπάθεια μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης μέσω των φυτεύσεων.
γ) εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών στη χρήση του πρασίνου ως εργαλείου βελτίωσης του
αστικού περιβάλλοντος και τοπίου, όπως φυτεμένα δώματα, κάθετους κήπους, αστική γεωργική παραγωγή, συνέργεια κτιρίων και πράσινου κ.ά.
Το Α.Π.Θ. κάνει ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα στην περιβαλλοντική αναβάθμιση τόσο του
Πανεπιστημίου όσο και της πόλης της Θεσσαλονίκης.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Τιμητική εκδήλωση για 28 Καθηγητές του Α.Π.Θ.
28 Καθηγητές του Α.Π.Θ., που έλαβαν πρόσφατα τον τίτλο του Ομότιμου, θα τιμηθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 14.00, στην
Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.
Από την Ιατρική Σχολή θα τιμηθούν οι Καθηγητές:
Ευγενίδης Νικόλαος, Μακέδος Γεώργιος, Παπασταύρου-Μαυρουδή Θεοδούλη, Φρατζίδου-Αδαμοπούλου Φιλάνθη, Χίτογλου-Χατζή Σουλτάνα.

Εκπαιδευτικά
18ο σεμινάριο ATLS – ACS
(American College of Surgeons)

Πρόγραμμα Υποτροφιών
για Μετεκπαίδευση Ελλήνων Επιστημόνων

Το ATLS Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησε στις 11 – 12 Δεκεμβρίου του 2010, με επιτυχία το 18ο κατά
σειρά σεμινάριο ATLS – ACS (American College of Surgeons) στις εγκαταστάσεις του Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» υπό τη Διεύθυνση του Αν. Καθ. Χειρουργικής κ. Απόστολου Καμπαρούδη, με Συντονίστρια
Προγράμματος τη Σαββατώ Καραβασιλειάδου και Κλινική Συντονίστρια τη Νέλη Καμπαρούδη. Εκπαιδευτές ήταν οι κάτωθι: Παπαδόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδης Στυλιανός, Παπαβασιλείου Χρήστος, Γεωργιάδου Θεοδώρα, Φορτούνης Κωνσταντίνος, και Πετράς Παναγιώτης. Οι εκπαιδευόμενοι δήλωσαν ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα του σεμιναρίου και εξέφρασαν την επιθυμία τους να είναι υποχρεωτικό
στους αποφοίτους της ιατρικής σχολής. Θεώρησαν ότι τους δίνεται η δυνατότητα θεωρητικής κατάρτισης, αλλά και εξάσκησης δεξιοτήτων, χαρακτηρίζοντας το ως μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία.
Τα σεμινάρια ATLS Student Course του Αμερικανικού Κολεγίου Χειρουργών διεξάγονται στη Θεσσαλονίκη από το 2006.

Μήνυμα του Καθηγητή κ. Ν. Κ. Σπύρου, Εθνικού Εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) στα μέλη ΔΕΠ και στους φοιτητές της πανεπιστημιακής κοινότητας.
«Το ΙΚΥ προχώρησε στην προκήρυξη του δεύτερου προγράμματος υποτροφιών για μετεκπαίδευση Ελλήνων επιστημόνων στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).
Στη νέα προκήρυξη, εκτός των Κέντρων ESTEC και ESRIN, περιλαμβάνεται και το ESOC με πέντε
εκπαιδευτικές ευκαιρίες.
Στο νέο πρόγραμμα, κρίθηκε αναγκαία η αύξηση της διάρκειας του χρόνου μετεκπαίδευσης
απο 12 σε 18 μήνες, αλλά και του ποσού της μηνιαίας υποτροφίας κατά 200 Ευρώ συνολικά (100
Ευρώ απο το ΙΚΥ και την Task Force, αντίστοιχα). Αξίζει να τονισθεί οτι,το νέο πρόγραμμα δίνει
έμφαση στη διατήρηση και την ενίσχυση της απασχόλησης στην Ελληνική διαστημική βιομηχανία,
ενισχύοντας έτσι υποψηφίους που αποδεδειγμένα προέρχονται απο φορείς του συγκεκριμένου
κλάδου.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η 28.2.2011. Αναλυτικές
πληροφορίες για όλα τα στοιχεία του προγράμματος υπάρχουν στον ιστότοπο:
http://www.iky.gr/IKY/content/gr/greek-scholarships/loipes/esa.html.
Αρμόδια για το πρόγραμμα είναι η κ. Γιώτα Κρέζου, Συντονίστρια Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Αριθμ. Τηλ. 210 3726304, Αριθμ. Τηλεομ. 2103252468, Ε-Mail Address: gkrezou@iky.gr).
Να σημειωθεί ότι, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο αναβάθμισης του δικτυακού τόπου του ΑΠΘ,
η προώθηση μηνυμάτων σχετικών με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) προς ενημέρωση του προσωπικού και των φοιτητών, μέσω του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου του Α.Π.Θ.
(NOC), θα συνεχισθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2011. Μετά από αυτή την ημερομηνία, οι ανακοινώσεις
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος θα αναρτώνται στην κεντρική ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (www.auth.gr)».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής και οι Νοσηλευτές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες από το site: www.atlsingreece.gr και να επικοινωνήσουν για το κέντρο
ATLS Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη στα τηλέφωνα:
2310994798, 6976406668 και fax. 2310946104: κ. Σαββατώ Καραβασιλειάδου, Συντονίστρια Προγράμματος ATLS Βορείου Ελλάδος.
6977205120: κ. Απόστολος Καμπαρούδης (14.00 – 22.00).

Στήλη του Φοιτητή
Φοιτητικός Διαγωνισμός
Σχεδιασμού Λογοτύπου
με θέμα: «Θεσσαλονίκη,
Σταυροδρόμι Πολιτισμών»
Μια πολιτιστική δράση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
διεξάγει διαγωνισμό σχετικά με τον σχεδιασμό λογοτύπου της Πολιτιστικής Δράσης, την
οποία έχει προγραμματίσει το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠΠΟΤ) για τα έτη
2011, 2012, 2013 και 2014, με θέμα: Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόμι Πολιτισμών/ Thessaloniki: Cultural Crossroads. Την ευθύνη για τη
διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
αγωνοθέτης του διαγωνισμού είναι το ΥΠΠΟΤ
και η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από μέλη
ΔΕΠ των Τμημάτων του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επαγγελματίες εγνωσμένου κύρους και εκπροσώπους του ΥΠΠΟΤ.
1ο Βραβείο: 7 ημέρες, για 2 άτομα σε Ισραήλ, Αίγυπτο, Ιορδανία 2ο Βραβείο: 5 ημέρες, για 2 άτομα, σε Ισραήλ, Αίγυπτο 3ο Βραβείο: 3 ημέρες, για 2 άτομα, στην Αίγυπτο.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι φοιτητές και απόφοιτοι με έτος
αποφοίτησης 2008, 2009 και 2010, του
Α.Π.Θ., του ΠΑ.ΜΑΚ. και του Αλεξάνδρειου
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, καθώς και οι σπουδαστές
ΙΕΚ και αναγνωρισμένων Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης.
Οι συμμετοχές μπορούν να είναι ατομικές ή
ομαδικές.
Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων: 14.30
μ.μ. της Τρίτης 11 Ιανουαρίου 2011
Πληροφορίες για τη μορφή και τους στόχους της Πολιτιστικής Δράσης, καθώς και
τους όρους του διαγωνισμού:
http://press.auth.gr/news/wordpress/?p=16
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Με εκτίμηση,
Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ Ιωάννης
Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανις Έρευνας

Επιστημονική Εταιρεία
Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος
Η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδος, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, αποτελεί σήμερα στις συνειδήσεις όλων των
εν Ελλάδι φοιτητών Ιατρικής έναν καταξιωμένο κι
ανεξάρτητο πυλώνα δημιουργίας, που δραστηριοποιείται σε πολλαπλά επίπεδα με άξονα τις ιατρικές
σπουδές και με γνώμονα τα ενδιαφέροντα, τις επιθυμίες και τις ανάγκες των φοιτητών-μελών της.
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει κάθε χρόνο όλο και πλουσιότερη δραστηριότητα.
Συνεργασίες σπάνιες για φοιτητική εταιρεία, με
οργανώσεις όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός,
η Παγκόσμια Αθλητιατρική Εταιρεία, η Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος, το ΚΕΛΠΝΟ και η Επιτροπή
Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ., καταδεικνύουν
την αναγνώριση της διαδρομής και της διαρκούς
προσφοράς του στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Επίσης, με τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων με θέματα ιατρικού και κοινωνικού χαρακτήρα(ενδεικτικά αναφέρουμε:
AIDS, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, ναρκωτικά, τροχαία ατυχήματα), καθώς και με σεμινάρια σε συνεργασία με κλινικές κι εργαστήρια
του Α.Π.Θ.(όπως για το θέμα των υπερήχων), το
Παράρτημα Θεσσαλονίκης συμβάλλει στη διαρκή
επιμόρφωση των φοιτητών και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Τέλος,
συμμετέχει κάθε χρόνο ενεργά στις πανελλήνιας
εμβέλειας δραστηριότητες της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε., όπως το
πρόγραμμα της «Ιατρικής Απόβασης στα Ακριτικά
Νησιά» και το Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών
Ιατρικής Ελλάδας. Το ετήσιο αυτό συνέδριο αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. και,
ταυτόχρονα, έναν πρωτοποριακό θεσμό για τα ελληνικά φοιτητικά δρώμενα, αφού δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές τόσο να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν εργασίες υπό διάφορες μορφές, όσο
και να συμμετέχουν στη διοργάνωση ενός συνεδρίου υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών, με
μακρόχρονη-πλέον, ιστορία.
Στο τρέχον εξάμηνο, το Παράτημα Θεσσαλονίκης διοργάνωσε εκπαιδευτική διημερίδα σε συνεργασία με την Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος,
ενώ διοργανώνει σεμινάρια εκμάθησης Α’ Βοηθειών σε συνεργασία με το τμήμα Θεσσαλονίκης του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επίσης, διοργανώθηκε επιστημονική εκδήλωση που πραγματευόταν
το θέμα των τροχαίων ατυχημάτων και την οδική
ασφάλεια(8 Δεκεμβρίου) κι ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με την ιατρική ειδικότητα στη Γερμανία(15 Δεκεμβρίου).
Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα κι η ευαισθητοποίηση των φοιτητών ιατρικής σε θέματα ιατροκοινωνικού χαρακτήρα, έχουν αποκτήσει πλέον, μέσα από την Ε.Ε.Φ.Ι.Ε., μία σταθερή κι αξιόπιστη οδό γνήσιας έκφρασής τους.

Το Α.Π.Θ. εγκαινιάζει από σήμερα δύο νέες λεωφορειακές γραμμές
Με στόχο τη σύνδεση του Α.Π.Θ. με τις αποκεντρωμένες μονάδες του Ιδρύματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, οι Πρυτανικές Αρχές αποφάσισαν τη λειτουργία δύο λεωφορειακών γραμμών.
Α) Η πρώτη λεωφορειακή γραμμή έχει αφετηρία την εσοχή της Γεωπονικής Σχολής στην οδό Αγ. Δημητρίου
και διασχίζει την οδό Ν. Εγνατία (λεωφόρο Κ. Καραμανλή) με κατεύθυνση τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δασολογικής Σχολής στο Φοίνικα, το Αγρόκτημα της Γεωπονικής Σχολής, το κτίριο Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμ.Τεχνών (έναντι ζαχαροπλαστείου Μίλτος), το Νόησις (Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας) και τερματισμό το νέο κτίριο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θέρμης, επιστρέφοντας στο campus του Α.Π.Θ. διά της οδού Ν. Εγνατία.
Β) Η δεύτερη λεωφορειακή γραμμή έχει αφετηρία την εσοχή της Γεωπονικής Σχολής στην οδό Αγ. Δημητρίου και διασχίζει την περιφερειακή οδό με κατεύθυνση και τερματισμό το χώρο του κτιρίου της Σχολής Καλών
Τεχνών (Καπναποθήκη στη Μονή Λαζαριστών), επιστρέφοντας στο campus του Α.Π.Θ. διά της οδού Λαγκαδά Αγ. Δημητρίου.
Μόνο τα δρομολόγια που αναχωρούν στις 7:45 και 12:45 θα πραγματοποιούν στάσεις στα Νοσοκομεία
Παπανικολάου και Παπαγεωργίου. Για την επιστροφή από τα δύο νοσοκομεία θα χρησιμοποιείται το λεωφορείο που αναχωρεί από την εσοχή της Γεωπονικής Σχολής στην οδό Αγ. Δημητρίου στις 12:45 (ο εκτιμώμενος
χρόνος διαδρομής από την αφετηρία για το Νοσοκομείο Παπανικολάου είναι 25’ και το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι 45’).
Οι ώρες αναχώρησης και επιστροφής, καθώς και οι στάσεις των δύο λεωφορειακών γραμμών, αναφέρονται
αναλυτικά παρακάτω και ενδέχεται να τροποποιηθούν για τη διευκόλυνση όλων:
∞1) °È· ÙËÓ ÚÒÙË ÏÂˆÊÔÚÂÈ·Î‹ ÁÚ·ÌÌ‹:
Α1α) Δρομολόγια αναχωρήσεων από το κεντρικό campus του Α.Π.Θ.
‘Ωρες 8:00, 11:00, 14:00, 17:00 και 20:00.
– Αφετηρία εσοχή της Γεωπονικής Σχολής στην οδό Αγ. Δημητρίου
– Στάση ΟΑΣΘ Ευκλείδη
– Στάση ΟΑΣΘ Μπότσαρη
– Στάση ΟΑΣΘ 25ης Μαρτίου
– Στάση κτιριακές εγκαταστάσεις της Δασολογικής Σχολής στο Φοίνικα
– Στάση Αγρόκτημα της Γεωπονικής Σχολής (Πέτρινα κτίρια)
– Στάση κτίριο Τεχνολογίας Τροφίμων
– Στάση Βενζινάδικο Shell (δίπλα στο κτίριο του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμ.Τεχνών)
– Στάση Νόησις (Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας)
– Τερματική στάση Τ.Ε.Φ.Α.Α. campus Θέρμης
Α1β) Δρομολόγια επιστροφής από το campus Θέρμης του Α.Π.Θ.
Ώρες 9:30, 12:30, 15:30, 18:30 και 21:15.
– Αφετηρία φυλάκιο κεντρικής εισόδου campus Θέρμης
– Στάση Νόησις (Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας)
– Στάση Βενζινάδικο Shell (δίπλα στο κτίριο του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμ.Τεχνών )
– Στάση ΟΑΣΘ 25ης Μαρτίου
– Στάση ΟΑΣΘ Μπότσαρη
– Στάση ΟΑΣΘ Ευκλείδη
– Τερματική στάση εσοχή της Γεωπονικής Σχολής στην οδό Αγ. Δημητρίου
μ1) °È· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÏÂˆÊÔÚÂÈ·Î‹ ÁÚ·ÌÌ‹:
Β1α) Δρομολόγια αναχωρήσεων από το κεντρικό campus του Α.Π.Θ.
Ώρες 7:45, 10:15, 12:45, 15:15, 17:45 και 20:15.
– Αφετηρία εσοχή της Γεωπονικής Σχολής στην οδό Αγ. Δημητρίου
– Στάση Νοσοκομείο Παπανικολάου (μόνο τα δρομολόγια των 7:45 και 12:45)
– Στάση Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (μόνο τα δρομολόγια των 7:45 και 12:45)
– Τερματική στάση κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών (Καπναποθήκη στη Μονή Λαζαριστών)
Β1β) Δρομολόγια επιστροφής από το κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών (Καπναποθήκη στη Μονή Λαζαριστών)
Ώρες 9:00, 11:30, 14:00, 16:30, 19:00 και 21:15.
– Αφετηρία κεντρική είσοδος κτιρίου της Σχολής Καλών Τεχνών (Καπναποθήκη)
– Στάση ΟΑΣΘ Μνήματα Αγ. Παρασκευής (έναντι ΙΚΑ Νεαπόλεως)
– Στάση ΟΑΣΘ Δωδεκαόροφες (Εργατικές κατοικίες)
– Στάση έναντι κτιρίου ΔΕΗ (οδός Αγ. Δημητρίου)
– Στάση έναντι Ναού Αγ. Δημητρίου
– Στάση έναντι Τούρκικου Προξενείου
– Τερματική στάση εσοχή της Γεωπονικής Σχολής στην οδό Αγ. Δημητρίου
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