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Περιεχόμενα
– Ολοκληρώθηκε η διαδικασία
εξωτερικής αξιολόγησης της
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
– Τιμή στον Αναστάσιο Μάνθο
– 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 7-9
Απριλίου 2011. Προσυνεδριακές εκδηλώσεις. Δορυφορικά
Meetings-workshop.
– Workshop hands on: «Η χρήση
ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση. Ηλεκτρονικά, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Χρήση τεχνολογιών συνεργατικού διαδικτύου στην Ιατρική Εκπαίδευση».
(σελ. 1)

Τα Νέα της Σχολής
– Aristotle University Medical
Journal.
– Το αίμα είναι αγαθό που όλοι
το έχουμε, όλοι το χρειαζόμαστε, αλλά ούτε πουλιέται ούτε
αγοράζεται.
– Κρίσεις εξελίξεις μελών ΔΕΠ.
– Βιωματικό Σεμινάριο.
– EUA Newsletter 5/2011.
– Επίτιμος Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Πολυχρονάκος.
– Νέο Δ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ
της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
(σελ. 2)

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξωτερικής
αξιολόγησης της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
7-9 Απριλίου 2011.

Η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης της Ιατρικής Σχολής πραγματοποιήθηκε
από τις 14 ως τις 16 Φεβρουαρίου 2011. Στην προετοιμασία, η οποία διήρκησε περισσότερο από 20 μήνες, συνέβαλλαν τα μέλη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολής (ΟΜΕΑ), αλλά και μεγάλος αριθμός μελών ΔΕΠ της Σχολής. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε κατά την περίοδο Οκτώβριος 2010-Ιανουάριος
2011, κατά την οποία συλλέχθηκαν στοιχεία από 358 μέλη ΔΕΠ, 70 κλινικά και 37
εργαστηριακά απογραφικά δελτία. Η συλλογή των Απογραφικών Δελτίων με την
ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα LIMESURVEY έγινε χάριν στη βοήθεια του
Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής και τη συμβολή του Επίκ. Καθηγητή κ. Π.
Μπαμίδη και του Επιστημονικού Συνεργάτη κ. Δ. Σπάχου. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με στατιστική επεξεργασία SPSS από τον κ. Δ. Σπάχο και αξιολογήθηκε από την ΟΜΕΑ.
Οι εξωτερικοί αξιολογητές, διακεκριμένοι έλληνες επιστήμονες της διασποράς
ήταν οι: η κ. Ελένη Βλασσαρά, Καθηγήτρια Παθολογίας, Ενδοκρινολογίας, Γονιδιακής και Κυτταρικής Ιατρικής, The Mount Sinai School of Medicine, (h=73,
citations=20.540), ο κ. Σπύρος Κόλιας, Καθηγητής Ακτινολογίας, Ινστιτούτο Νευροακτινολογίας του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, (h=23, citations=1.643), ο κ.
Κωνσταντίνος Πουρνάρας, Καθηγητής Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου της Λωζάνης, (h=29, citations=2.800), ο κ. Κωνσταντίνος Στρατάκης, Καθηγητής Παιδιατρικής και Ανθρώπινης Γενετικής, Διευθυντής του National Institute of Child
Health Human Development του ΝΙΗ, Bethesda (h=47, citations=7.920), και ο κ.
Φίλιππος Τσιχλής, Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Ογκολογίας και Καθηγητής Αιματολογίας και Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Tufts
της Βοστώνης, (h=60, citations=15.090)
Η Διοίκηση της Σχολής, (Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Διευθυντές Τομέων), τα μέλη της ΟΜΕΑ και άλλοι συνάδελφοι παρουσίασαν τις δομές και λειτουργίες της Σχολής στους εξωτερικούς αξιολογητές. Επίσης, οι εξωτερικοί αξιολογητές συνομίλησαν, σε ξεχωριστές συναντήσεις, με νεότερα μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, ειδικευόμενους, αποφοίτους και διοικητικούς υπαλλήλους της Σχολής και επέλεξαν να επισκεφθούν Εργαστήρια στο Κτήριο των Βασικών Επιστημών και Κλινικές στα Νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ,
Παπαγεωργίου και Ιπποκράτειο.
Το πολύ σημαντικό και θετικό της όλης διαδικασίας που ήδη έχει αποκομίσει
η Σχολή είναι η αυτογνωσία. Δεδομένου του κύρους των εξωτερικών αξιολογητών και της εμπειρίας τους σε αξιολογήσεις Ιατρικών Σχολών της Ελλάδας και του
εξωτερικού, περιμένουμε με ανυπομονησία την τελική τους έκθεση, ώστε να βελτιώσουμε περαιτέρω τις λειτουργίες της Σχολής μας.
°. ∫·Ú·ÎÈÔ˘Ï¿ÎË˜, ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÙË˜ √ª∂∞

Προσυνεδριακές εκδηλώσειςΔορυφορικά Meetings-workshop

Τα Νέα της Διοίκησης
– Τιμητική διάκριση για το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του
Α.Π.Θ. από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
– Καταγραφή ερευνητικής δραστηριότητας στο Α.Π.Θ.
– 66η Σύνοδος των Πρυτάνεων
στο Ναύπλιο.
– Ψήφισμα της Συγκλήτου του
Α.Π.Θ. για την αναστολή υποτροφιών του Ι.Κ.Υ.
– Συνεργασία του Α.Π.Θ. με την
κρατική τηλεόραση (ΕΡΤ3).
– Οκτώ χρόνια λειτουργίας από
την ίδρυση του εκθετηρίου
του Α.Π.Θ. «Λογότυπος»
(σελ. 3)

Εκπαιδευτικά
– 1ο Σεμιναριο της νέας 8ης έκδοσης του ATLS-ACS
(American College of
Surgeons).
– Site του Ακτινολογικού Τμήματος Α.Π.Θ.
– Νέος κύκλος Σεμιναρίων
ARCGIS.
– Έδρα UNESCO Α.Π.Θ. Εκπαίδευση και δικαιώματα του
Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και
την Ειρήνη.
(σελ. 4)

Στήλη του Φοιτητή
– Το Γραφείο Διασύνδεσης του
Α.Π.Θ. στηρίζει τους απόφοιτους της Ιατρικής Σχολής
Α.Π.Θ.
– Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ»
(σελ. 4)

Τιμή στον Αναστάσιο Μάνθο
Εκδήλωση προς τιμήν του τ. Προέδρου του
Δ.Σ. του Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ.
και τ. Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή Αναστάσιου Μάνθου για τη συνολική του προσφορά διοργάνωσε το Τελλόγλειο στις 16 Μαρτίου 2011.
Η τριετής προεδρία του Καθηγητή Αναστάσιου Μάνθου, από τον Οκτώβριο του 2007, οπότε
και διαδέχτηκε τον Καθηγητή Δημήτριο Παντερμαλή, μέχρι τον Οκτώβριο του 2010, που το «τιμόνι» του Τελλογλείου παρέλαβε ο Πρύτανης
του Α.Π.Θ. Καθηγητής Ιωάννης Μυλόπουλος,
υπήρξε μία ιδιαίτερα δημιουργική περίοδος για το
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.
Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια το Τελλόγλειο
φιλοξένησε τρεις εκθέσεις διεθνούς ακτινοβολίας: την έκθεση χαρακτικών Suite 347 του
Pablo Picasso, την έκθεση «Ο Miro της Μαγιόρκα» και την έκθεση που φιλοξενείται μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2011, «Henri de Toulouse Lautrec».
Παράλληλα, διοργανώθηκαν πολλές ακόμη εκδηλώσεις λόγου, μουσικές και θεατρικές, καθώς και
άλλες εκθέσεις, με ορόσημο «Το Τελλόγλειο της
Αλίκης και του Νέστορα: 10 χρόνια λειτουργίας».
«ΔÔ ΔÂÏÏﬁÁÏÂÈÔ ‰ÂÓ ÂÁÎÏˆ‚›ÛÙËÎÂ ·˘ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛÂ ¤Ó· ÚÔ˚ﬁÓ Ù¤¯ÓË˜. Œ‰ˆÛÂ ÙÔ
ÛÙ›ÁÌ·
ﬁÙÈ Ë Δ¤¯ÓË Â›Ó·È ﬁ,ÙÈ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ Î·Ï¤˜
ÏÂ˘Ú¤˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘», είχε σημειώσει
τότε ο κ. Μάνθος.
Στην εκδήλωση για τον Καθηγητή Αναστάσιο Μάνθο μίλησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
τοτ Τελλογλείου και Πρύτανης του Α.Π.Θ.
Ιωάννης Μυλόπουλος, η Γ.Γ. του Δ.Σ. του
Τελλογλείου κα Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά (η οποία έστειλε χαιρετισμό), η πρώην
Αντιπρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγήτρια Αθανασία Τσατσάκου, και ο Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Κωνσταντίνος Τριαρίδης.
Η βραδιά έκλεισε μουσικά, με έργα των George Bizet, Eric Satie, Claude Debussy, Kurt Weill και
Μάνου Χατζηδάκι
από τις καλλιτέχνιδες Αγγελική
Καθαρίου (τραγούδι) και Ξένια
Θεοδωρίδου
(πιάνο).

3ο Φροντιστήριο με Πρακτική Άσκηση με θέμα: «Χειρουργικές Τεχνικές
Συρραφής & Αντιμετώπισης τραυμάτων»
2 Απριλίου 2011, Αίθουσα Σεμιναρίων Γ.Ν.Θ «Παπαγεωργίου», 09:0014:00,
Συντονίστρια: Ε. Δεμίρη
Σεμινάριο Εκπαίδευσης σε βασικούς χειρισμούς αεραγωγού.
4 Απριλίου 2011, Χώροι Κλινικής Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, 15:00-18:00,
Υπεύθυνοι: Κ. Καρακούλας-Β. Γροσομανίδης
Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Αυτόματης Εξωτερικής
Απινίδωσης.
5 Απριλίου 2011, ΚΕΚ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, 15:00-19:00,
Υπεύθυνοι: Μ. ΄Αγγου-Β. Γροσομανίδης
Σεμινάριο Τραύματος.
5 Απριλίου 2011, Εκπαιδευτικοί χώροι Κλινικής Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ,15:00-19:00,
Υπεύθυνοι: Β. Φυντανίδου-Β. Γροσομανίδης
Σεμινάριο Αναζωογόνησης παιδιού
6 Απριλίου 2011, Εκπαιδευτικοί χώροι Κλινικής Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, 15:00-18:00
Υπεύθυνοι: Β. Φυντανίδου-Β. Γροσομανίδης
Σεμινάριο Τεχνικών Συρραφής Τραύματος-Χειρουργικοί Κόμποι.
5 Απριλίου 2011, Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, 1ος όροφος
6 Απριλίου 2011, Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, 1ος όροφος
Συντονιστής: Κ. Νάτσης
Η τεχνική της ανατροφοδότησης στην εκπαιδευτική διαδικασία.
6 Απριλίου 2011, Εργαστήριο Υγιεινής ΑΠΘ, 10:00-14:00,
Συντονιστές: Ε. Σμυρνάκης, Γ. Μηντζιώρη, Α. Μπένος
Εκπαίδευση στις Κλινικές Δεξιότητες: Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης.
6 Απριλίου 2011,Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, 15:0018:00
Συντονιστές: Α. Μαστροκώστας, Ε. Σμυρνάκης, Ν. Ντόμπρος
Ιατρικό burnout και ιατρικά λάθη: και οι γιατροί… άνθρωποι είναι
6 Απριλίου 2011, Θέατρο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ», Πλ. Αριστοτέλους, 19:00-21:00
Προεδρείο: Ε. Παναγοπούλου
Εισηγητές: N. Sevdalis, E. Τσίγκα, Κ. Μπακιρτζή, Θ. Ασλάνογλου, Δ. Βασιλάκου, Α. Ιωαννίδης, Γ. Παπαδάκης, Ε. Πιμπιλίδου, Γ. Πολυχρονίδου, Χ.
Ρόκος, Ι. Σοκολάκης, Θ. Σταρδέλη, Κ. Τσεπάνης
Νευροεγχειρητική 6 (προπτυχιακή). Έρευνα με ανοικτό μυαλό.
8 Απριλίου 2011, Αμφιθέατρο ΙΙ, ΚΕ.Δ.ΑΠ.Ε. ΑΠΘ, 08:30-14:30,
Προεδρείο: Χρίστος Α. Τσονίδης
Εισηγητές: Φ. Τσιτσόπουλος, Π. Μπαμίδης, Σ. Γρηγοριάδης, Λ. Παπάζογλου.
ΔÂÏÂÙ‹ ŒÓ·ÚÍË˜: ¶¤ÌÙË 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, ÒÚ· 19.00
Στην Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.
Προσφωνήσεις
Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, Kαθηγητής Νικόλαος Β. Ντόμπρος
Αντιπρύτανης του Α.Π.Θ., Kαθηγήτρια Σοφία Κουϊδου-Ανδρέου
Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής, Πολύκαρπος Μιχαηλίδης
Εναρκτήρια Ομιλία της τέως Αντιπρυτάνεως του Α.Π.Θ., Ομότ. Καθηγήτριας Αθανασίας Τσατσάκου-Παπαδοπούλου, “ΔÔ ∂ÏÏËÓÈÎﬁ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È Ë Û˘ÁÎÚﬁÙËÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÂÓÈ·›Ô˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘: ¢˘Ó·ÌÈÎ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË;”
Βράβευση αποφοίτων του Μεταπτυχ. Προγράμ. Σπουδών Ι.Σ.Α.Π.Θ.
Δεξίωση
Μουσική εκδήλωση: “The Profs“ Tετραμελής ορχήστρα,
Σαξόφωνο Καθηγητής Δ. Βασιλάκος
ΔÂÏÂÙ‹ §‹ÍË˜: ™¿‚‚·ÙÔ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, ÒÚ· 20.00
Στο Κέντρο Διάδοσης Αποτελεσμάτων Ερευνών Α.Π.Θ.
Βράβευση εργασιών Συνεδρίου
Δεξίωση
Μουσική εκδήλωση: Blues-Rock group: “The Presidents”, Zαχαρίας Σκούρας,
Νίκος Τσινίκας, Θανάσης Κωνσταντόπουλος & Friends Nick & the backbones.

Workshop hands on: “Η χρήση ψηφιακών μέσων
στην εκπαίδευση. Ηλεκτρονικά, εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα. Χρήση τεχνολογιών συνεργατικού
διαδικτύου στην Ιατρική Εκπαίδευση”
Στα πλαίσια του Προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., ακαδ. έτους 2010-2011, πραγματοποιείται το Σάββατο 2.4.2011 στις
10:00-13:00, το Workshop hands-on: “Η χρήση ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση. Ηλεκτρονικά, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Χρήση τεχνολογιών συνεργατικού διαδικτύου στην Ιατρική Εκπαίδευση”. Εισηγητές : Π. Μπαμίδης, Σ. Κωνσταντινίδης, Χ. Μπράτσας.
Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο ΚΕΔΙΠ (1ος όροφος). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν εγκαίρως τη συμμετοχή τους στο email: bamidis@
med.auth.gr (Π. Μπαμίδης) και κοινοποίηση στο edumed@med.auth.gr (Γραφείο
Εκπαίδευσης).

Τα νέα της Σχολής
Aristotle University Medical Journal
Προς όλα τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η συντακτική επιτροπή του Aristotle University Medical Journal σας ενημερώνει ότι το νέο
τεύχος του περιοδικού Vol 38, Issue 1, February 2011) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του,
στην διεύθυνση http://aumj.med.auth.gr Σας παρακαλούμε θερμά να συνεχίσετε την παροχή
στήριξης στην έκδοσή του με την αποστολή νέων εργασιών. Το περιοδικό, σας υπενθυμίζουμε, βρίσκεται στη λίστα της Royal Society of Medicine της Αγγλίας και αποστέλλεται στις περισσότερες Ιατρικές Σχολές της Ευρώπης, προβάλλοντας και αναδεικνύοντας το υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ της Σχολής μας. Ο λόγος για τον οποίον, παρά τις προσπάθειές μας, δεν έχει συμπεριληφθεί σε διεθνή βάση δεδομένων, είναι η παντελής έλλειψη βιβλιογράφησής του σε διεθνή περιοδικά, η οποία αποτελεί και βασική προϋπόθεση της ένταξής
του. Μπορείτε να βοηθήσετε στην παράκαμψη του βασικού αυτού εμποδίου, αναφέροντας
στην βιβλιογραφία εργασιών που δημοσιεύετε σε ξένα περιοδικά, σχετικές εργασίες του δικού
μας, εφ’όσον φυσικά υπάρχουν. Ελπίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό η επόμενη προσπάθειά μας
θα είναι επιτυχής και θα αναδείξουμε το Aristotle University Medical Journal ως καταξιωμένο
διεθνές ιατρικό περιοδικό.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι από 11.3.2011 το Aristotle University Medical Journal συμπεριλαμβάνεται στη Journals Master List του Index Copernicus International, όπου μπορείτε
να το επισκεφθείτε. Είναι ένα μικρό βήμα στην πορεία του περιοδικού της Σχολής μας, το οποίο
σας παρακαλούμε να στηρίξετε με την υποβολή νέων εργασιών.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
H υπεύθυνη σύνταξης AUMJ
Κ. Καϊδόγλου-Αναγνωστοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας

Το αίμα είναι ένα αγαθό που όλοι το έχουμε,
όλοι το χρειαζόμαστε
αλλά ούτε πουλιέται ούτε αγοράζεται
Με αυτές τις λέξεις η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Α.Π.Θ. καλεί όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας σε Εθελοντική Αιμοδοσία, που θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 22 Μαρτίου 2011 και ώρες 9.00 με 12:00, στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. στις Σέρρες, στο
κτίριο Διοίκησης Αγ. Ιωάννη.
Στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Απριλίου και την Πέμπτη 14 Απριλίου 2011 και ώρες 9.00 με 12.00, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.
Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας, την Τρίτη 22 Μαρτίου 2011 και ώρα 11:00, στο
Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. στις Σέρρες, στο κτίριο Διοίκησης Αγ. Ιωάννη, ο παραολυμπιονίκης Αλέξανδρος Ταξιλδάρης θα μιλήσει για τον εθελοντισμό.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι ετήσιες ανάγκες σε αίμα στη χώρα μας είναι πάνω από
400.000 μονάδες. Σε κάθε 10 νοσηλευόμενους αρρώστους, οι 2 χρειάζονται μετάγγιση αίματος, ενώ για να σωθεί ένας βαριά τραυματισμένος απαιτούνται από 10 μέχρι 40 μονάδες αίματος. Κάθε ασθενής με μεσογειακή αναιμία χρειάζεται τουλάχιστον 50 μονάδες αίματος το χρόνο, ενώ κάθε άρρωστος με λευχαιμία χρειάζεται περισσότερες από 50 μονάδες αίματος ή αιμοπεταλίων. Μεγάλες ανάγκες έχουν, επίσης, οι τραυματίες από τροχαία ατυχήματα.
Οι ανάγκες σε αίμα καλύπτονται κυρίως από δύο πηγές. Από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον των ίδιων των αρρώστων όταν το έχουν ανάγκη, και από τηνεθελοντική αιμοδοσία.
Στόχος, εφικτός και άμεσος, είναι οι ανάγκες σε αίμα να καλύπτονται αποκλειστικά από την
Εθελοντική Αιμοδοσία, η οποία σήμερα καλύπτει γύρω στο 40% των συνολικών αναγκών.
Μόνον έτσι μπορεί να ανατραπεί η, ανεπίτρεπτη, σημερινή κατάσταση κατά την οποία η
όλη πίεση για ανεύρεση αίματος μεταφέρεται στους συγγενείς και φίλους των αρρώστων, σε
μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τους ίδιους.
Η Εθελοντική Αιμοδοσία αποτελεί μια έμπρακτη έκφραση ανθρώπινης συμπεριφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης η οποία αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή επικράτηση της βαρβαρότητας.
Το Α.Π.Θ., ως πνευματικό ίδρυμα, πρέπει να αποτελέσει πρωτοπόρο παράδειγμα με τη μαζική συμμετοχή όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Συμμετοχή στην αιμοδοσία,
η οποία είναι μια ασφαλής διαδικασία χωρίς επιπλοκές, μπορούν να έχουν όλοι και όλες πάνω
από 18 ετών που δεν έχουν ειδικά προβλήματα υγείας.
Επικοινωνία: Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Α.Π.Θ., Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, Αλέξης Μπένος, τηλ. 2310-995386, 2310-999137.

Κρίσεις – εξελίξεις μελών ΔΕΠ
Κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2011 κρίθηκαν, εξελίχθηκαν και μονιμοποιήθηκαν
οι παρακάτω συνάδελφοι:
Β. Νικολαϊδης (Επίκ. Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας), Ε. Αργυριάδου-Παπαζιώγα (Λέκτορας Αναισθησιολογίας), Γ. Τσαούση (Λέκτορας Αναισθησιολογίας), Γ. Καραπαναγιωτίδης
(Λέκτορας Καρδιοθωρακοχειρουργικής), Π. Βούλτσος (Λέκτορας Ιατρικής Νομολογίας & Δεοντολογίας), Ν. Λαζαρίδης (Λέκτορας Περιγραφικής Ανατομικής), Ε. Μανδαλά (Επίκ. Καθηγήτρια
Αιματολογίας), Μ. Στάγκου (Λέκτορας Νεφρολογίας), Η. Μπαλάσκας (Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας).

Βιωματικό Σεμινάριο
Με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και κινητοποίηση της πανεπιστημιακής
κοινότητας για τη λειτουργική ένταξη στην καθημερινότητα της ατόμων με αναπηρίες και ειδικότερα με προβλήματα όρασης η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών-Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας
διοργανώνει βιωματικό σεμινάριο για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που εμπλέκονται σε εκπαιδευτικές διαδικασίες. Μετά από την επιτυχία δύο αντίστοιχων σεμιναρίων για φοιτητές/τριες αποφασίστηκε και η διοργάνωση σεμιναρίου για τους διδάσκοντες (ασχέτως τυπικού τίτλου).
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Απριλίου 2011 στο Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής (είσοδος πλάι στο παλιό Αμφιθέατρο Ιατρικής, 4ος όροφος) από
τις 16:00-19:00.
Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν έως και 25 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Συμμετοχές είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο socialhealth1@gmail.com ή στο
τηλέφωνο 2310 995360 (8-2μ.μ.) μέχρι τις 8 Απριλίου 2011.

Επίτιμος Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.,
ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Πολυχρονάκος
Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγορεύτηκε ο Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου McGill στο Mondreal του Καναδά, Κωνσταντίνος Πολυχρονάκος.
Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011 στην αίθουσα
Τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
BIΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονάκος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην
Έδεσσα του Ν. Πέλλας. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.
από όπου απεφοίτησε το 1972. Μετά τις σπουδές του, ειδικεύτηκε
στην Παιδιατρική στα Πανεπιστήμια της Manitoba (1973-1974) και
Dalhousie (1975-1977), στην Εργαστηριακή Ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Ottawa (1974-1975) και στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία
στο Πανεπιστήμιο του Montréal (Hôspital St Justine) του Καναδά
(1977-1979). Τα έτη 1980-83 διετέλεσε ερευνητής (Research Fellow)
στο Πανεπιστήμιο McGill (Polypeptide Hormone Laboratory and
Montreal Children’s Hospital) του Καναδά.
Μετά τη λήψη της ειδικότητας άρχισε η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του. Κατέλαβε διαδοχικά τις θέσεις: Research Associate στο Πανεπιστήμιο του Montreal (1979-1980), Assistant Professor στον Τομέα Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου McGill (1983-1989) και Associate Professor στον Τομέα Παιδιατρικής του Πανεπιστήμιο McGill
(1989-2000). Από το 2000, είναι Καθηγητής (Professor) στον Τομέα
Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου McGill στο Montréal του Καναδά.
Παράλληλα, από το 1991 είναι Αναπληρωματικό Μέλος (Associate
Member) της Πειραματικής Ιατρικής (Experimental Medicine) και από το 1997 του Τομέα
Ανθρώπινης Γενετικής του Πανεπιστημίου McGill.
Η Νοσοκομειακή του σταδιοδρομία είναι παράλληλη με την Ακαδημαϊκή: Είναι Ενδοκρινολόγος πλήρους απασχόλησης στο Montreal Children’s Hospital από το 1983, Διευθυντής του
Endocrine Genetics Laboratory του Ερευνητικού Ινστιτούτου στο Montreal Children’s Hospital
από το 1997 και Διευθυντής του Τμήματος Ενδοκρινολογίας στο Montreal Children’s Hospital
από το 1998.
Έχει λάβει υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας ως φοιτητής επί
6ετία (1966-1971), από το Medical Research Council of Canada ως ερευνητής επί 2ετία (19811983) και από το Montreal Children’s Hospital Research Institute επί 2ετία (1983-1985).
Τιμήθηκε με σημαντικά βραβεία, όπως το Junior Scientist Award από το Montreal
Children’s Hospital Research Institute κατά τα έτη 1983-1985, το βραβείο Excellence
in Research από το Montreal Children’s Hospital Foundation το έτος 2005, το βραβείο
Sessenwein από το Montreal Children’s Hospital Foundation, συνοδευόμενο από 5ετή χρηματοδότηση 2008-1013, το Βραβείο Ερευνητή Καριέρας από το Fondation de la Recherche
sur les Maladies Infantiles στον Καναδά κατά το έτος 2008 και το Βραβείο Ερευνητή της Καναδικής Παιδιατρικής Εταιρίας κατά το έτος 2009.
Ο κ. Πολυχρονάκος ως κύριος εφευρέτης (Lead Inventor) κατοχύρωσε τίτλο ευρεσιτεχνίας (U.S. Patent No. 6,534,272 B2, July 23, 2001) για το DNA Assay for the
Prediction of Autoimmune Diabetes. Επίσης, έχει υποβάλει αίτηση για την διεκδίκηση έξι
επιπλέον τίτλων ευρεσιτεχνίας σε Καναδά, ΗΠΑ, Ευρώπη, μεταξύ δε αυτών και ένα Διεθνή.
Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, καθοδήγησε και καθοδηγεί δεκάδες μεταπτυχιακούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, μεταξύ αυτών και πολλούς Έλληνες, σε σύγχρονες επιστημονικές αναζητήσεις, με χρηματοδοτούμενα προγράμματα, σε πεδία αιχμής που σχετίζονται κυρίως με τον
σακχαρώδη διαβήτη, με κλινικές προεκτάσεις και εφαρμογές.
Παράλληλα, με τα διδακτικά, ερευνητικά και ιατρικά του καθήκοντα, ο κ. Πολυχρονάκος
ασκεί και σημαντικά διοικητικά καθήκοντα στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του Montreal Children’s
Hospital, στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του McGill University Health Center και στο Royal College
of Physicians of Canada. Στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του Montreal Children’s Hospital συμμετείχε στην Επιτροπή Fellowship κατά τα έτη 1995-2009. Διετέλεσε Πρόεδρος του ινστιτούτου
αυτού κατά έτη 1998-2007 και από το 2009 μετέχει στην Επιτροπή Υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς ερευνητές. Στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του McGill University Health Center διετέλεσε
Ηγέτης του Άξονα Ενδοκρινολογίας κατά τα έτη 1998-2008, Αντιπρόεδρος του Research
Council κατά τα έτη 2001-2008 και μέλος του Management Committee κατά τα έτη 20012008. Στο Royal College of Physicians of Canada διετέλεσε μέλος της επιτροπής-πυρήνα Ενδοκρινολογίας κατά έτη 1996–2000. Ο κ. Πολυχρονάκος είναι σήμερα Διευθυντής Σύνταξης
(Editor-in-Chief) στο σημαντικό περιοδικό Journal of Medical Genetics (IF=5.7).
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του κ. Πολυχρονάκου περιλαμβάνουν 25 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από διάφορους φορείς και ολοκληρώθηκαν μέχρι το 2009.
Σήμερα, μετά το 2009, βρίσκονται σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται 8 ακόμη ερευνητικά πρωτόκολλα.
Είναι συγγραφέας, μαζί με συνεργάτες του, 111 πρωτότυπων εργασιών σε αναγνωρισμένα
διεθνή περιοδικά. Συνέγραψε 27 ανασκοπήσεις, μονογραφίες, σχολιασμούς και κεφάλαια σε βιβλία και συμμετείχε με ανακοινώσεις σε 83 διεθνή και εθνικά συνέδρια. Έχει τιμηθεί ως προσκεκλημένος ομιλητής σε 72 διεθνή και εθνικά συνέδρια ανά την υφήλιο. Ειδικότερα στην
Ελλάδα έρχεται τακτικότατα, ανταποκρινόμενος πρόθυμα σε προσκλήσεις για συμμετοχή σε
πάρα πολλά επιστημονικά συνέδρια.
Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Πολυχρονάκος, παράλληλα με τις επιστημονικές ενασχολήσεις
του, διαθέτει ευαισθησία και καλλιτεχνικές ανησυχίες. Είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια, δημιουργώντας τα εξώφυλλα των περιοδικών: Nature Genetics (Σεπτέμβριος 2005), Jounral of
Immunology (15 Οκτωβρίου 2009) και Journal of Medical Genetics (Φεβρουάριος και Απρίλιος
2010).
Ωστόσο, αυτό που έχει καταξιώσει διεθνώς τον κ. Πολυχρονάκο είναι οι πρωτοπόρες έρευνές του στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι και το γενετικό του υπόστρωμα σε μοριακό και γονιδιακό επίπεδο. Σήμερα, ως επικεφαλής εκλεκτής επιστημονικής
ομάδας, στο δικό του εργαστήριο δίνει τις δικές του γόνιμες απαντήσεις στο θέμα του νεανικού σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, που έχει όχι μόνο ιατρικές, αλλά και τεράστιες κοινωνικές και
οικονομικές επιπτώσεις. Στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας στον τομέα αυτό, ο καθηγητής
Πολυχρονάκος προσφέρει με το έργο του μια σημαντική Ελληνική συμβολή που μας καθιστά
υπερήφανους.

EUA Newsletter 5/2011
Στην ηλεκτρονική εφημερίδα της 11ης Μαρτίου 2011, της EUA (European University
Association) στην οποία το Α.Π.Θ. είναι μέλος, έχουν ανακοινωθεί τα τελευταία νέα της EUA
(εκδηλώσεις, προκηρύξεις, ανακοινώσεις, κ.τ.λ.). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:
http://www.eua.be/Newsletters/newsletter-5-2011.aspx.
Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων Α.Π.Θ., Ε. Μπαχτσαβανοπούλου-Κωτσάκη,
τηλ. 2310-996742, fax: 2310-991621, e-mail: internat-rel@auth.gr

Νέο Δ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Τα μέλη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. που εκλέχθηκαν στις εκλογές
της 1ης και 17ης Δεκεμβρίου 2010, με σύνολο ψηφισάντων μελών 205 και έγκυρων ψηφοδελτίων
205, αφού συνεδρίασαν στις 10.1.2011 συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Ι. Νηματούδης, Αντιπρόεδρος: Π. Αργυροπούλου-Πατάκα, Γ. Γραμματέας: Γ. Κυριαζής, Ταμίας: Μ. Δανιηλίδης, Μέλη: Ι. Κιουμής, Κ. Νανάσης και Στ. Τριαρίδης.

Τα νέα της Διοίκησης
Τιμητική διάκριση για το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
του Α.Π.Θ. από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ψήφισμα της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.
για την αναστολή υποτροφιών του Ι.Κ.Υ.

Για τη σημαντική συμβολή του στο έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τιμήθηκε το Γραφείο
Πολιτικής Προστασίας του Α.Π.Θ. Την τιμητική διάκριση του επαίνου παρέλαβε η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Α.Π.Θ., Καθηγήτρια Δέσπω Λιάλιου, σε ειδική εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2011, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.
Από το 2007 μέχρι σήμερα, συνολικά εκπαιδεύτηκαν 259 άτομα, όλοι υπάλληλοι και φοιτητές του Α.Π.Θ.
Την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011, στην αίθουσα εκπαιδεύσεων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Α.Π.Θ. (Εγνατίας και Γ’ Σεπτεμβρίου, κτίρια ΤΑΞ.ΥΠ.), πραγματοποιήθηκε η 4η και τελευταία θεματική ενότητα από την 1η σειρά εκπαιδεύσεων του 2011, που αφορά στην παροχή
πρώτων βοηθειών.

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της υπ. Αριθμ. 2832/2-2-2011 αποφάσισε ομόφωνα να
εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευσή της για την απόφαση του ΙΚΥ, που στο πλαίσιο του προγράμματος λιτότητας αποφάσισε να αναστείλει την προκήρυξη των προγραμμάτων
Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και Μεταδιδακτορικής Έρευνας στην Ελλάδα για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Οι υποτροφίες αυτές αποτελούσαν ανέκαθεν ελπίδα για τους αριστούχους πτυχιούχους και ιδίως
τους οικονομικά ασθενέστερους. Τέτοιου είδους αποφάσεις έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις,
αφού το ποσό που “εξοικονομείται” είναι ασήμαντο για τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος, ενώ
ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό για τους υποτρόφους του Ι.Κ.Υ.
Η έξοδος από την κρίση μπορεί να έρθει με επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία και όχι
με την απαξίωσή της. Εξάλλου οι κρατικές υποτροφίες του Ι.Κ.Υ., δεν πρέπει να υποκατασταθούν
από περιστασιακές υποτροφίες έρευνας.
Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. διεκδικεί για τη νέα γενιά της αριστείας από το Ι.Κ.Υ. και το ΥΠΔΒΜΘ
να αναθεωρήσουν την απόφασή τους αυτή, συνυπολογίζοντας το σημαντικό μακροπρόθεσμο κόστος μιας τέτοιας κίνησης.
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

Καταγραφή ερευνητικής δραστηριότητας στο Α.Π.Θ.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Επιτροπή στην προσπάθεια της να συμβάλει στην κατά το δυνατό μεγαλύτερη προβολή των
ερευνητών της, έχει δημιουργήσει από το 2009 την ηλεκτρονική υπηρεσία της “καρτέλας ερευνητή”, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να αναζητήσουν συναδέλφους με βάση τα
ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και άλλα στοιχεία.
Σήμερα, δεκαέξι μήνες μετά την πιλοτική ανάρτησή της, η “καρτέλα ερευνητή” φιλοξενεί τον πολύ φτωχό αριθμό των 48 (!) μελών, κάτι το οποίο σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει στο ελάχιστο το δυναμικό του ΑΠΘ (2186 μέλη ΔΕΠ και πολυάριθμοι νεότεροι ερευνητές).
Η ολοκλήρωση της “καρτέλας ερευνητή” (http://experts.rc.auth.gr) είναι επιτακτική ανάγκη για
το ΑΠΘ, τόσο στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του πανεπιστημίου μας, όσο και για την καλύτερη προσωπική προβολή των ερευνητών του ΑΠΘ.
Για όσα μέλη ΔΕΠ υπάρχουν στη βάση δεδομένων μας με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας τους και
δεν έχουν, μέχρι σήμερα καταχωρηθεί στην καρτέλα ερευνητή, δημιουργήσαμε λογαριασμούς και
ενημερώσαμε αυτόματα τις καρτέλες επικοινωνίας, προσωπικών στοιχείων και διοικητικής εμπειρίας
εισάγοντας όλα τα στοιχεία που είχαμε στην διάθεσή μας.
Επειδή στοχεύουμε στην ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου της καταχώρησης των ερευνητών
μας, παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στο ενημερωτικό e-mail με τα στοιχεία εισόδου στην υπηρεσία, το οποίο θα σας αποσταλεί (σε όσα μέλη ΔΕΠ έχουμε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας), να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα αυτά πριν ενεργοποιήσετε τη σελίδα σας και να συμπληρώσετε τις λέξεις
κλειδιά που αντιστοιχούν στο ερευνητικό σας έργο, σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων με εξειδικεύσεις, και συμπληρωματικές λέξεις κλειδιά, εφόσον
επιθυμείτε. Επίσης μπορείτε να παραπέμψετε στη διεύθυνση άλλης υπάρχουσας προσωπικής ιστοσελίδας σας.
Η καρτέλα ερευνητή σύντομα θα συνδεθεί με το πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφίας
RefWorks, ώστε να υπάρξει αυτοματισμός στη διαδικασία εισαγωγής της βιβλιογραφίας και δυνατότητα ελέγχου των πολλαπλών εγγραφών, χρήσιμα για τη μελλοντική αξιολόγηση των τμημάτων και
του ιδρύματος.
Για την ολοκλήρωση του έργου αυτού κρίνεται απαραίτητο οι ερευνητές και γενικότερα οι συμμετέχοντες σε έργα, να προσκομίζουν σε εκτυπωμένη μορφή τα στοιχεία της προσωπικής καρτέλας
ερευνητή πριν τη διαδικασία έναρξης νέων έργων στην Επιτροπή Ερευνών.
Ευχαριστώ για τη ανταπόκρισή σας,
Φιλικά
Σ. Κουίδου

66η Σύνοδος των Πρυτάνεων στο Ναύπλιο
Ως την καλύτερη ευκαιρία για να ασχοληθεί η Σύνοδος των Πρυτάνεων και το Υπουργείο Παιδείας με τα τεράστια, πραγματικά και καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια χαρακτήρισε, ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος, τις
εργασίες της 66ης Συνόδου Πρυτάνεων που συνήλθε στο Ναύπλιο, από τις 18 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2011.
Αυτό μάλιστα, εφόσον διαπιστώθηκε ότι στο διάστημα που μεσολάβησε από την Έκτακτη Σύνοδο του Λαυρίου μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική μεταβολή στις προτάσεις του Υπουργείου για τα Πανεπιστήμια. Ως εκ τούτου, η Σύνοδος διατηρεί τις θέσεις και τις συγκεκριμένες προτάσεις της όπως αυτές καταγράφηκαν στις αποφάσεις του Λαυρίου για όλα τα κρίσιμα θέματα διοίκησης και λειτουργίας των ελληνικών Πανεπιστημίων.
Το μόνο θέμα από τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το νέο νόμο που συζητήθηκε,
ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Βασίλη Παπάζογλου ήταν αυτό της κατάργησης των Τμημάτων και της λειτουργίας των Σχολών ως βασικών ακαδημαϊκών μονάδων. Στο θέμα αυτό υπήρξε αντίδραση από τα μέλη της Συνόδου, με καταιγιστικές
ερωτήσεις οι οποίες έδειξαν τη δυσαρέσκεια απέναντι στη συγκεκριμένη πρόταση.
Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. παρουσίασε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το πανεπιστήμιο
και συγκεκριμένα τη δυσχερέστατη οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει το Ίδρυμα ύστερα από τη μείωση της χρηματοδότησης του, κατά 33%, τις μεγάλες ελλείψεις κτιριακών υποδομών,
εργαστηριακού εξοπλισμού και προσωπικού.
Όσον αφορά στην έλλειψη προσωπικού επεσήμανε τα προβλήματα που δημιουργούνται από
την ουρά αναμονής στους νέους διορισμούς, την αναστολή έγκρισης των εξελίξεων τους τελευταίους μήνες, το θέμα του ένα προς πέντε (μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις) η εφαρμογή
του οποίου θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα συρρίκνωσης των πανεπιστημίων και γήρανσης
του προσωπικού.
«Δεν είναι συμβατή με τη νομιμότητα η επέκταση του 1 προς 5 στις εσωτερικές εξελίξεις του προσωπικού καθώς οι πιστώσεις είναι ήδη εγκεκριμένες και συνεπώς δεν τίθεται θέμα έγκρισης νέων πιστώσεων. Άλλωστε για αυτό υπάρχει γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής του Α.Π.Θ.» δήλωσε ο Πρύτανης του Α.Π.Θ.
Τέθηκε στην Υπουργό το πρόβλημα της σίτισης των φοιτητών και της ομαλής λειτουργίας
Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. που προκαλείται από τη μείωση των κονδυλίων και την αύξηση
των φοιτητών τόσο εξαιτίας των μετεγγραφών, όσο και από την αύξηση των φοιτητών που έχουν
ανάγκη για οικονομική στήριξη, λόγω της οικονομικής κρίσης και την ενημέρωσε για το αδιέξοδο το
οποίο επαπειλείται.
Αναδείχθηκε το θέμα της καθυστέρησης των ερευνητικών προγραμμάτων με την ασφυκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία τρία χρόνια στα πανεπιστήμια καθώς υπάρχει μηδενική δημόσια χρηματοδότηση της έρευνας.
Για πρώτη φορά, η Πρυτανεία του Α.Π.Θ. υπέβαλε στην Υπουργό ολοκληρωμένο σχέδιο για τη
φύλαξη του πανεπιστημίου με στόχο την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας στην πανεπιστημιούπολη. «Είναι θετικό το γεγονός ότι το Υπουργείο επέλεξε να χαμηλώσει
τους τόνους και να μη θίξει ζητήματα που ήταν casus belli» δήλωσε ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος και επισήμανε «Η στάση μας απέναντι στις προτάσεις του Υπουργείου
είναι ξεκάθαρη τόσο μέσω των δηλώσεων μας όσο και μέσω των προτάσεων και διεκδικήσεων που
έχουμε εκπονήσει και για τις οποίες ήδη ενημερώνουμε το Υπουργείο Παιδείας, τους πολιτικούς αρχηγούς και την κοινωνία.
Οι πρυτάνεις των ελληνικών πανεπιστημίων και σύσσωμη η πανεπιστημιακή κοινότητα δίνουμε
ένα μεγάλο και άνισο αγώνα απέναντι στα ανυπέρβλητα εμπόδια και στα τεράστια προβλήματα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να διαμορφώσουμε νέες συνθήκες υψηλής ποιότητας για
την παιδεία, με τελικό αποδέκτη το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό όφελος».
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

Συνεργασία του Α.Π.Θ. με την κρατική τηλεόραση (ΕΡΤ3)
Συνάντηση με τη νέα διοίκηση της ΕΡΤ3 και συγκεκριμένα με τον Πρόεδρο, Νίκο Σωτηριάδη, το
Γενικό Διευθυντή, Δημοσιογράφο Κώστα Μπλιάτκα και το μέλος του Δ.Σ., Καθηγητή του Α.Π.Θ.,
Γρηγόρη Τσόκα είχε την, Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011 ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης
Μυλόπουλος, στα γραφεία της Διοίκησης του σταθμού.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δυνατότητες ένταξης των φοιτητών των τμημάτων που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο της δημόσιας τηλεόρασης, σε πρόγραμμα πρακτικής
άσκησης στην ΕΡΤ3.
Αποφασίστηκε η αξιοποίηση των επιστημονικών γνώσεων, των καινοτομιών, των ερευνών και
του πολιτισμικού έργου του Πανεπιστημίου με την ανάδειξή και προβολή του μέσα από τη δημόσια
τηλεόραση.
Από την ατζέντα της συζήτησης δεν έλλειψε ο διάλογος για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συζητήθηκε το πώς θα μπορέσει η δημόσια τηλεόραση να δώσει βήμα στα πανεπιστήμια
να εξηγήσουν τις προτάσεις και τις θέσεις που έχουν πάρει, με αποφάσεις της Συγκλήτου, για το
μέλλον του δημόσιου πανεπιστημίου.
Έγινε δεκτή η πρόταση της Διοίκησης της ΕΡΤ3, να γίνει ένα ντοκιμαντέρ, συμπαραγωγή με το
πανεπιστήμιο, με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων της πόλης το 2012, με θέμα την ιστορία
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
«Η απόδειξη της εξωστρέφειας του πανεπιστημίου και της ανάγκης σύνδεσής του με την κοινωνία, είναι μία σειρά από επαφές που είχα με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Περιφερειάρχη και
τον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και σήμερα με την ΕΡΤ3» δήλωσε αμέσως μετά τη συνάντηση ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος και επισήμανε ότι «θα ακολουθήσουν συναντήσεις και με άλλους δημόσιους φορείς οι οποίοι μπορούν να συνεργαστούν με το πανεπιστήμιο έτσι ώστε να υπάρξει κοινωνικό όφελος και το έργο που παράγεται στο Α.Π.Θ. να αναδειχθεί».
Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3, Κώστας Μπλιάτκας δήλωσε «Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο σημαντικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης, με φοιτητική πρωτοπορία και σημαντικό επιστημονικό δυναμικό υψηλού επιπέδου. Η κληρονομιά του είναι η πνευματική προσφορά στοχαστών και πνευματικών ανθρώπων που διέπρεψαν όλον τον 20ο
αιώνα. Είναι αυτονόητο ότι κάθε επιστημονικό επίτευγμα, κάθε διεθνής συνεργασία, κάθε ερευνητική καινοτομία και κάθε φοιτητική δράση έχουν θέση στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ3».
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

Οκτώ χρόνια λειτουργίας από την ίδρυση
του εκθετηρίου του Α.Π.Θ. «Λογότυπος»
Tο εκθετήριο του Α.Π.Θ. «Λογότυπος» γιορτάζει φέτος τα 8 χρόνια από την ίδρυσή του, το Μάρτιο του 2003. Εγκατεστημένο στην «καρδιά» της Πανεπιστημιούπολης, στο ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης, σε ένα ζεστό, προσεγμένο και φιλικό χώρο, προσφέρει τις υπηρεσίες του, εξυπηρετώντας
το προσωπικό του πανεπιστημίου και τους επισκέπτες του. Έξυπνες ιδέες, κομψά χρήσιμα καθημερινά αντικείμενα, αναμνηστικά, είδη δώρων και είδη ένδυσης (καθημερινής ή εργαστηριακής χρήσης), όλα με το λογότυπο του Α.Π.Θ., παρέχονται σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Παράλληλα με τη
διάθεση των αντικειμένων, το εκθετήριο δραστηριοποιείται στην παροχή συνεδριακού υλικού για
συνέδρια και εκδηλώσεις που διοργανώνονται εντός αλλά και εκτός Α.Π.Θ., καθώς και στην προώθηση αξιόλογων πανεπιστημιακών εκδόσεων, όπως βιβλίων και σύμπυκνων δίσκων (CD) με ζωντανές ηχογραφήσεις συναυλιών της συμφωνικής ορχήστρας του Α.Π.Θ. Κάθε δώρο που προέρχεται
από το εκθετήριο του Α.Π.Θ. στηρίζει την προσπάθεια προβολής του πανεπιστημίου και των δραστηριοτήτων του και το ενισχύει οικονομικά. Τα έσοδα του «Λογότυπου» επιστρέφονται στα μέλη
της πανεπιστημιακής κοινότητας και κυρίως στους φοιτητές υπό τη μορφή υπηρεσιών που παρέχονται από το Πανεπιστήμιο.
Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα του εκθετηρίου και τις υποστηρικτικές του δυνατότητες στα τηλέφωνα 2310-995182 και 2310-997249, e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr από την υπεύθυνη του εκθετηρίου Δέσποινα Σκλαβούνου.
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

Εκπαιδευτικά
1ο Σεμινάριο της νέας 8ης έκδοσης του ATLS – ΑCS
(American College of Surgeons)
Το ATLS Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησε στις 12–13 Φεβρουαρίου του 2011, με επιτυχία το
πρώτο σεμινάριο της νέας 8ης έκδοσης του ATLS – ACS (American College of Surgeons) στις εγκαταστάσεις του Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» υπό
τη Διεύθυνση του Ομ. Καθ.
Χειρουργικής κ. Νικόλαου
Χαρλαύτη, με Συντονίστρια
Προγράμματος τη Σαββατώ Καραβασιλειάδου και
Κλινική Συντονίστρια τη
Νέλη Καμπαρούδη. Οι εκπαιδευτές, Παπαδόπουλος
Βασίλειος, Καμπαρούδης
Απόστολος, Ισαάκ Κεσίσογλου, Παπαβασιλείου Χρήστος, Μιχαλόπουλος Αντώνιος, Παραμυθιώτης Δανιήλ και Ντίνας Αχιλλέας, κατάφεραν να μυήσουν
τους μαθητές στο τραύμα. Οι μετέχοντες, ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα του σεμιναρίου, δήλωσαν ενθουσιασμένοι και πρότειναν την υποχρεωτική παρακολούθηση τους από όλους τους αποφοίτους της ιατρικής σχολής. Χαρακτήρισαν το πρόγραμμα εντατικό, περιεκτικό και μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία εξάσκησης δεξιοτήτων.
Τα σεμινάρια ATLS Student Course του Αμερικανικού Κολεγίου Χειρουργών διεξάγονται στη Θεσσαλονίκη από το 2006. 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 και 6977205120: κ. Απόστολος Καμπαρούδης (14.00-22.00).

Site του Ακτινολογικού Τμήματος Α.Π.Θ.
Eδώ και λίγες μέρες υπάρχει site του Ακτινολογικού Τμήματος εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που
μεταξύ των άλλων περιέχει και τη διδασκόμενη ύλη της Ακτινολογίας για τους φοιτητές του 8ου εξαμήνου. Η διεύθυνση του site είναι www. radauth.com.
Αντώνιος Δρεβελέγκας, Καθηγητής Ακτινολογίας
Διεθυντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου Α.Π.Θ.

Νέος κύκλος Σεμιναρίων ARCGIS
Το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΚΥΤΠ) ανακοινώσει στα μέλη ΔΕΠ, στο
προσωπικό, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και στους υποψήφιους διδάκτορες της πανεπιστημιακής κοινότητας ότι διοργανώνει σε συνεργασία με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο του ArcGIS στην
Ελλάδα Marathon Data Systems, την 17η σειρά σεμιναρίων χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Τα Σεμινάρια είναι τριήμερα διάρκειας 15 ωρών και θα πραγματοποιηθούν στην Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών του ΑΠΘ (Κεντρική Βιβλιοθήκη).
ΚΥΤΠ-501 Εισαγωγή στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS (ArcGIS I), Τετάρτη 16 Μαρτίου-Παρασκευή 18 Μαρτίου, 09:00-14:00
ΚΥΤΠ-502 Προχωρημένα θέματα στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS
(ArcGIS II), Δευτέρα 4 Απριλίου-Τετάρτη 6 Απριλίου, 09:00-14:00
ΚΥΤΠ-503 ArcGIS Extensions Spatial Analyst-3D Analyst (ArcGIS III), Δευτέρα 9 Μαϊου-Τετάρτη 11 Μαϊου, 09:00-14:00.
Περισσότερες πληροφορίες για τα Σεμινάρια και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στη
δικτυακή πύλη του ΚΥΤΠ http://web.itc.auth.gr/portal/content/view/308/242/ Κέντρο Υποστήριξης
Τεχνολογιών Πληροφορικής ΑΠΘ Τηλ. 2310-992000 Fax. 2310-998302,
e-mail:seminars@itc.auth.gr

Έδρα UNESCO Α.Π.Θ.
Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου,
τη Δημοκρατία και την Ειρήνη
2011, Διεθνές Έτος Εθελοντών.
(Απόφ. Γ. Συνέλ. Ο.Η.Ε. Α/RES/63/153 - 18/12/2008).
Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, εαρινό εξάμηνο.
Διατμηματικό Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την
Ειρήνη.
Τίτλος μαθήματος: Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα: διεπιστημονικές προσεγγίσεις.
Οργάνωση και συντονισμός του Προγράμματος: Δήμητρα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια της
Έδρας UNESCO του Α.Π.Θ.
Η Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ., με αντικείμενο την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη
Δημοκρατία και την Ειρήνη, οργανώνει, για 17η χρονιά, Πρόγραμμα μαθημάτων Εκπαίδευσης για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη. Το Πρόγραμμα είναι προπτυχιακό και έχει τίτλο: Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα: διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Προσφέρεται στους φοιτητές όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ., ως μάθημα ελεύθερης επιλογής (4ΩΕ, 4Δ.Μ.).

Στήλη του Φοιτητή
Το Γραφείο Διασύνδεσης του A.Π.Θ.
στηρίζει τους Απόφοιτους της Ιατρικής Σχολής
Το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι μια υπηρεσία που απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους του, με στόχο να τους βοηθήσει στη μελλοντική
τους σταδιοδρομία, τόσο στη συνέχιση των σπουδών τους όσο και στη μετάβαση τους στην αγορά εργασίας.
Όσον αφορά στις σπουδές, δίνονται πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, υποτροφίες και κληροδοτήματα, προγράμματα κινητικότητας φοιτητών στην Ευρώπη, εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια Όσον αφορά στην απασχόληση, οι πληροφορίες αφορούν στις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στα προγράμματα πρακτικής άσκησης, στις έρευνες σχετικά με την αγορά
εργασίας και την απασχόληση των αποφοίτων του Α.Π.Θ., στους εργοδοτικούς και επαγγελματικούς φορείς (π.χ.
σύλλογοι, επιμελητήρια). Για τα παραπάνω θέματα το ΓΔ διοργανώνει σχετικές ημερίδες. Επίσης, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και οργανώνει εργαστήρια συμβουλευτικής σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών, τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού, το σχεδιασμό σταδιοδρομίας και τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Δημιούργησε για τους αποφοίτους του Α.Π.Θ. το θεσμό «Μέλος του ΓΔ», οπότε ο
απόφοιτος «μέλος» λαμβάνει στο προσωπικό του e-mail αγγελίες θέσεων εργασίας, καθώς και άλλες πληροφορίες
σχετικά με την επαγγελματική του σταδιοδρομία.
Ειδικά για τους απόφοιτους της Ιατρικής Σχολής, το ΓΔ προσφέρει πληροφορίες και βοήθεια για τη διαδικασία
διορισμού στο αγροτικό ιατρείο και λήψης ιατρικής ειδικότητας.
Πριν την ορκωμοσία διανέμει έντυπο πληροφοριακό υλικό σε όσους πρόκειται να ορκιστούν, σε συνεργασία με
τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής. Διοργανώνει τα ενημερωτικά εργαστήρια με θέμα: «Αγροτικό ιατρείο – Ιατρική ειδικότητα», για τους τελειόφοιτους Ιατρικής, όπου έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα αγροτικά ιατρεία και τη λήψη ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα και να πάρουν απαντήσεις σε θέματα που αφορούν τη σταδιοδρομία τους. Διοργανώνει τις εκδηλώσεις και εργαστήρια λήψης ιατρικής ειδικότητας στο εξωτερικό με εκπροσώπους ιδρυμάτων και ινστιτούτων (π.χ. British Council, Fulbright, DAAD, κ.α) οι οποίοι παρουσιάζουν τις δυνατότητες ανά χώρα. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Ê¤ÙÔ˜, ÚﬁÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ì›· ËÌÂÚ›‰· ÌÂ ı¤Ì·: «π·ÙÚÈÎ‹ ÂÈ‰ÈÎﬁÙËÙ·
ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ» ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘.
Το ΓΔ στηρίζει τους απόφοιτους Ιατρικής, στη λήψη απόφασης σχετικά με την επιλογή ιατρικής ειδικότητας και
τη σταδιοδρομία τους με ατομική συμβουλευτική.
Προσφέρει έντυπο πληροφοριακό υλικό: 1) «Οδηγό Λήψης Αγροτικού Ιατρείου και Ιατρικής Ειδικότητας» που
περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά, που πρέπει να καταθέσουν οι απόφοιτοι στις σχετικές υπηρεσίες, προκειμένου να καταλάβουν θέσης αγροτικού ιατρείου και ιατρικής ειδικότητας, καθώς και σχετικές επισημάνεις και νόμους,
2) Έντυπο πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο λήψης ιατρικής ειδικότητας στο εξωτερικό και συγκεκριμένα για τις
χώρες: Αγγλία, Γερμανία, Ελβετία, Σουηδία, Δανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Νορβηγία, Ολλανδία, 3) τα τηλέφωνα των Διευθύνσεων Υγείας και των Νοσοκομείων της Ελλάδας για να είναι πιο εύκολη η αναζήτηση των αναμονών των ιατρικών ειδικοτήτων από τους ενδιαφερόμενους, 4) Αναλυτικό Κατάλογο Ειδικοτήτων όπου περιγράφεται ο χρόνος ειδίκευσης για την απόκτηση κάθε ιατρικής ειδικότητας, 5) Νόμους και ΦΕΚ σχετικά με το διορισμό των γιατρών στο αγροτικό ή την ιατρική ειδικότητα.
Τέλος, το ΓΔ έχει δημιουργήσει στην ιστοσελίδα του, τη μοναδική βάση δεδομένων στην Ελλάδα (http://www.
cso.auth.gr/Greek/Baseis/Eid/Eidikotites.gr.htm), για να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να αναζητήσει τις αναμονές των
ιατρικών ειδικοτήτων στα Νοσοκομεία της Ελλάδας. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει για κάθε Νοσοκομείο τις αιτήσεις σε αναμονή, τις θέσεις και το χρόνο άσκησης της ιατρικής ειδικότητας, καθώς και το χρόνο αναμονής.
Πληροφορίες: 1ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης, Ισόγειο νέας πτέρυγας της Ιατρικής Σχολής (Ισόγειο
Κτιρίου ΚΕΔΙΠ), τηλ. Επικοινωνίας: 2310-999320, 2310-999397, Ώρες εξυπηρέτησης: 10:00-14:00 καθημερινά.
Υπεύθυνη: κα Κική Ματσούκα, e-mail: kmats@cso.auth.gr, Ιστοσελίδα: http://www.cso.auth.gr.
π‰Ú˘Ì·ÙÈÎ¿ ÀÂ‡ı˘ÓË ÙÔ˘ °¢ ÙÔ˘ ∞.¶.£.: ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¡ﬁÚÌ· μ·‚¿ÙÛË-ÃÚÈÛÙ¿ÎË

Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ»
Σας γνωστοποιούμε ότι το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr/ [1])
υποστηρίζει πλέον και τη διανομή ελεύθερων ηλεκτρονικών σημειώσεων, στη μορφή .pdf.
Για την ανάρτηση των σημειώσεων απαιτείται:
1. Εγγραφή του συγγραφέα στην ιστοσελίδα http://eudoxus.gr/
EbookPublisherRegistration [2].
2. Ανάρτηση από τον συγγραφέα των ψηφιακών αρχείων με τις Σημειώσεις στην
ιστοσελίδα http://eudoxus.gr/EbookPublisherNotesSubmission [3].
Με αυτή τη διαδικασία καταχωρίζονται οι ηλεκτρονικές σημειώσεις στην κεντρική βάση συγγραμμάτων του Εύδοξος, ως “δωρεάν διδακτικά βοηθήματα”. Η αναζήτηση και εύρεση των δωρεάν ηλεκτρονικών σημειώσεων που είναι καταχωρισμένες
στον Εύδοξο γίνεται στην ιστοσελίδα http://service.eudoxus.gr/search/ [4], όπως και
με τα συμβατικά συγγράμματα. Κατόπιν, οι διδάσκοντες οποιουδήποτε Ιδρύματος
μπορούν να επιλέξουν αυτές τις σημειώσεις για συγκεκριμένα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, παράλληλα με τα συμβατικά συγγράμματα. Η Γραμματεία του
Τμήματος, στη συνέχεια, αντιστοιχίζει τις Σημειώσεις με τα καταχωρισμένα μαθήματα, στο πληροφοριακό σύστημα Εύδοξος. Οι Σημειώσεις αυτές (μετά την αντιστοίχιση σε συγκεκριμένα μαθήματα) εμφανίζονται επίσης στη γενική λίστα μαθημάτων
/συγγραμμάτων κάθε Τμήματος https://service.eudoxus.gr/secapp/public/intro.html
[5].
Οι φοιτητές ενός Τμήματος έχουν τη δυνατότητα, μέσα από την εφαρμογή επιλογής συγγραμμάτων Εύδοξος, να εντοπίζουν και τις προτεινόμενες από τον διδάσκοντα Σημειώσεις, τις οποίες φυσικά μπορούν να κατεβάσουν άμεσα στον προσωπικό τους υπολογιστή.
Σημειωτέον ότι οι συγγραφείς αυτών των Σημειώσεων δεν αποζημιώνονται από
το ΥΠΔΒΜΘ. Διαθέτουν αυτό το ψηφιακό υλικό σύμφωνα με τα σύγχρονα μοντέλα ανοιχτής πρόσβασης Creative Commons, επιλέγοντας κατά την ανάρτηση όσα δικαιώματα επιθυμούν.
Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη μπορείτε να απευθύνεστε
και στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών (801 11 13600).
Από το Γραφείο Αρωγής Χρηστών «Εύδοξος».
―――――――――――――――Panayiotis Tsanakas
NTUA – GRNET
panag@cs.ntua.gr[6]
tel. +30 2107474270, +30 2107722541, mob. +30 6932621668
――――Links:
[1] http://eudoxus.gr/
[2] http://eudoxus.gr/EbookPublisherRegistration
[3] http://eudoxus.gr/EbookPublisherNotesSubmission
[4] http://service.eudoxus.gr/search/
[5] https://service.eudoxus.gr/secapp/public/intro.html
[6] mailto:panag@cs.ntua.gr

Υπεύθυνοι του Ενημερωτικού Δελτίου
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