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Ομιλία του απερχόμενου Προέδρου Ν. Β. Ντόμπρου
στη Γ Σ της Σχολής στις 21 Ιουνίου 2011
Κύριε Πρύτανη,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Αγαπητές και αγαπητοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες,
Αγαπητές και αγαπητοί υποψήφιοι διδάκτορες,
Αγαπητά μέλη του ΕΕΔΙΠ ΙΙ και του ΕΤΕΠ,
Αγαπητά μέλη του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού,
Υπηρετώ την αγαπημένη Ιατρική Σχολή από το 1989 που εκλέχτηκα λέκτορας. Θεού θέλοντος, θα αφυπηρετήσω τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ίσως τα χρόνια να μην είναι πάρα πολλά. Ήταν όμως πάρα πολύ μεστά.
Τα τελευταία 5 χρόνια υπηρετώ τη Σχολή επί ένα χρόνο ως αναπληρωτής
πρόεδρος και επί τέσσερα ως πρόεδρος.
Σήμερα, δεν προτίθεμαι να σας κουράσω αραδιάζοντας μια σειρά από «πεπραγμένα».
Δεν θέλω να σας ζαλίσω με αριθμούς και ονόματα.
Δεν θέλω να απαριθμήσω γεγονότα και επιτεύγματα που συνέβησαν τα τελευταία πέντε χρόνια στη Σχολή μας. Άλλωστε αυτά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας.
Σήμερα, πιο πολύ θάθελα να σας πω για τις εμπειρίες μου, τις σκέψεις μου, τα αισθήματα και συναισθήματά μου της τελευταίας, και σίγουρα πιο σημαντικής πενταετίας της ζωής μου, που δεν σχετίζεται απλά, αλλά ταυτίζεται με τη Σχολή μας.
Είχα την ευλογία να μπορώ να αφιερωθώ αποκλειστικά και ολόψυχα στο έργο της διοίκησης αυτής της Σχολής.
Γιατί η διοίκηση μιας τέτοιας Σχολής είναι έργο μεγάλης ευθύνης, δύσκολο και
πολύ απαιτητικό. Απαιτεί απεριόριστο χρόνο, συνεχή προσπάθεια, γερά νεύρα,
γερό στομάχι και ιώβειο, αν όχι όνειο, υπομονή. Όλα αυτά μας ήταν βέβαια γνωστά, αλλά επιλέξαμε να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας και τις αντοχές μας.
Οπωσδήποτε, όμως, η διοίκηση της Σχολής δεν είναι έργο ενός μόνο ανθρώπου. Χρειάζεται η αγαστή συνεργασία πολλών, ομαδική προσπάθεια, συμμετοχή
όλων για την προκοπή της Σχολής.
Και, δόξα το Θεό, είχαμε μεγάλη και ουσιαστική βοήθεια από πολλούς.
Για ό,τι καλό πραγματοποιήθηκε στη Σχολή στα τελευταία πέντε χρόνια, θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω θερμά:
• τον αναπληρωτή πρόεδρο Βασίλη Ταρλατζή, πρώτα απ’ όλους.
• τα μέλη των δύο Διοικητικών Συμβουλίων,
• τις κυρίες και τους κυρίους συναδέλφους Διευθυντές και Διευθύντριες των
Τομέων, των Κλινικών, Εργαστηρίων και Μονάδων,
• τα μέλη των Γενικών Συνελεύσεων και των ΓΣ Ειδικής Σύνθεσης,
• τα μέλη του Γραφείου Εκπαίδευσης,
• τους προέδρους και τα μέλη των διαφόρων θεσμικών και ad hoc επιτροπών,
• όλα τα μέλη του ΔΕΠ, του ΕΤΕΠ, του ΕΕΔΙΠ ΙΙ,
• τους διδάσκοντες του ΠΔ/407,
• τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μας και τους υποψήφιους
διδάκτορες,
• το διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό των επιμέρους ακαδημαϊκών
μονάδων, τους ανθρώπους της καθαριότητας και της φύλαξης και, βέβαια,
• το προσωπικό της κεντρικής γραμματείας της Σχολής για τις πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλε και ιδιαίτερα και πολύ εμφατικά την
προϊσταμένη κυρία Θεοδώρα Γαζοπούλου.
Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη της Σχολής μας, χωρίς τη συμμετοχή σας,
τη βοήθειά σας, τις πολύτιμες συμβουλές σας, την προσωπική προσπάθεια και
την προσφορά σας, τίποτε δεν ήταν δυνατό να είχε επιτευχθεί!
Σήμερα, λοιπόν, θέλω:
Α) να σας ευχαριστήσω όλους από καρδιάς:
– για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε με το να μου εμπιστευτείτε τη διοίκηση της Σχολής,
– για τη συνεργασία και τη βοήθειά σας, για την προσφορά σας κατά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για την αναβάθμιση των σπουδών και των λειτουργιών
της Σχολής,
– για την επίτευξη τόσο πολλών και τόσο σημαντικών στόχων
Β) να σας ζητήσω ειλικρινά συγνώμη:
– για όλα τα λάθη που έκανα,
– για τις παραλείψεις μου,
– για τυχόν καθυστερήσεις,
– για τους στόχους που δεν κατάφερα να πετύχω,
– για τους σκοπούς που δεν πραγματοποίησα
Γ) να καταθέσω τις αγωνίες μου, τις ανησυχίες μου:
Μερικοί, πολύ λίγοι, ελάχιστοι, ουσιαστικά μια χούφτα συνάδελφοι αντιστέκονται ακόμα στην ανοδική πορεία της Σχολής.
Ενώ υστερούν σημαντικά σε ακαδημαϊκά προσόντα, προσπαθούν με δικονομικά τερτίπια και παλιομοδίτικες εκβιαστικές τακτικές να πετύχουν στόχους αντιδεολογικούς, αντιακαδημαϊκούς.
Δυστυχώς, όμως, δεν εκτίθενται μόνο οι ίδιοι, αλλά εκθέτουν και βλάπτουν
και τη Σχολή. Δίνουν τροφή και αφορμές σε εκείνους που θέλουν να μας δυσφημίσουν.
Ορισμένοι, μάλιστα, δεν δίστασαν να δυσφημίσουν εντελώς αβάσιμα και άδικα την ίδια τη Σχολή μας, προκαλώντας την εισαγγελική παρέμβαση. Σας πληροφορώ πως ο εξονυχιστικός έλεγχος των βαθμολογίων, από το 1992 και μετά,
έχει ολοκληρωθεί κατά 98% και δεν βρέθηκε τίποτα το επιλήψιμο. Οι κατήγοροι
διαψεύστηκαν οικτρά και η εικόνα και το κύρος της Σχολής αποκαταστάθηκαν.
Μερικοί άλλοι αδιαφορούν. Δεν βλάπτουν ενεργητικά τη Σχολή, αλλά, αδρανώντας και μη συμβάλλοντας στην προς τα εμπρός προσπάθεια, παραμένουν παθητικοί επιβραδυντές της εξέλιξης.
Όλοι αυτοί χρησιμοποιούν τη Σχολή ως μέσο.

Ευτυχώς οι συνάδελφοι αυτοί είναι ελάχιστοι και αρκετά έως πολύ μεγάλοι,
ηλικιακά, ώστε να απομακρυνθούν σύντομα από το σώμα της Σχολής, μέσω της
σωτήριας διαδικασίας της απόπτωσης-συνταξιοδότησης.
Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ στα νεότερα και υγιή μέλη της Σχολής, τα οποία εγγυώνται την παραπέρα βελτίωση και ανύψωση του επιπέδου της. Γιατί, πράγματι, το επίπεδο των νέων μελών της Σχολής είναι εξαιρετικό και μας γεμίζει με αισιοδοξία, παρά τη σκληρή πραγματικότητα.
Αγαπητοί νέοι συνάδελφοι,
Στηρίζουμε τις ελπίδες μας για τη συνέχιση βελτίωσης της Σχολής σε σας, όχι
μόνο επειδή είστε νεότεροι, αλλά επειδή, στη συντριπτική πλειοψηφία σας είστε
εφοδιασμένοι με όλες τις απαραίτητες για το σκοπό αυτό προϋποθέσεις.
– έχετε συγκροτημένη επιστημονική κατάρτιση στο γνωστικό σας αντικείμενο.
– έχετε ικανοποιητική έως άριστη μετεκπαίδευση
– είστε πολύ καλά ενημερωμένοι και πρέπει να συνεχίσετε να ενημερώνεστε
στις νεότερες εξελίξεις της ειδικότητάς σας.
– έχετε όρεξη για διδασκαλία και καλή επαφή με τους φοιτητές.
– έχετε εξαιρετικό ακαδημαϊκό ήθος.
Μάθετε να εργάζεστε ομαδικά. Η περίοδος του “One man show” έχει παρέλθει. Μάθετε να γράφετε καλά τις ερευνητικές σας προτάσεις, ώστε να διεκδικείτε με αξιώσεις χρηματοδοτήσεις από τα διάφορα προγράμματα, τα οποία καθίστανται ολοένα και πιο απαιτητικά. Μην σας απελπίζουν, όμως οι πρώτες αποτυχίες. Είμαι σίγουρος πως στο τέλος όλοι θα πετύχετε τους στόχους σας.
Δυστυχώς, μαζί με τους νέους αποφοίτους μας, αποτελείτε τη γενιά από την
οποία οι συνθήκες απαιτούν περισσότερα, ενώ σας προσφέρουμε λιγότερα. Λυπάμαι πολύ γιατί πέφτει βαριά η ευθύνη πάνω σας, ως γενιά, να αγωνιστείτε για
την επιβίωση και την ανάκαμψη της χώρας.
Και σε ποιους θα πρέπει να βασιστεί περισσότερο το έθνος, σε τέτοιες περιστάσεις; Πρέπει, αναγκαστικά να στηριχθεί, αλλά και να στηρίξει, την αφρόκρεμα των παιδιών του; τους νέους επιστήμονές του.
Εσείς, μάλιστα, καλείστε να δώσετε συγχρόνως δύο σημαντικούς αγώνες:
έναν για την Παιδεία και έναν για την Υγεία. Και φοβάμαι ότι οι αγώνες αυτοί
προοιωνίζονται επίπονοι και μακροχρόνιοι. Εκ μέρους των παλαιοτέρων, αισθάνομαι την υποχρέωση να απολογηθώ και να σας ζητήσω συγνώμη. Όχι γιατί συμμετείχαμε όλοι στο μεγάλο φαγοπότι, αλλά γιατί δεν προσπαθήσαμε όλοι αρκετά ώστε να το αποτρέψουμε.
Αγαπημένοι μου νέοι συνάδελφοι, προχωρήστε με θάρρος. Σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά στα όργανα διοίκησης της Σχολής, όπου θα πρέπει να μάθετε να εκφράζεστε και να επιλέγετε ελεύθερα, να μην υποκύπτετε σε πιέσεις, να σέβεστε την
αξιοκρατία και να ενεργείτε πάντα με γνώμονα την απροσωποληψία, το ακαδημαϊκό
ήθος και τη δεοντολογία, τους νόμους του κράτους και τις εντολές του Θεού.
Και τώρα, για όλους εμάς να πούμε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Εξωπανεπιστημιακές συντεχνιακές πιέσεις διαστρεβλώνουν την εικόνα και, κατ’
επέκταση, το κριτήριο των κρατούντων, σε βάρος των πανεπιστημιακών γιατρών.
Η πολυσυζητημένη και από πολλών χρόνων απαιτούμενη συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων μας δεν έχει αρχίσει ουσιαστικά.
Στη σημερινή ζοφερή οικονομική πραγματικότητα, είναι απολύτως απαραίτητο να ξεκαθαρίσουν άμεσα και οριστικά οι εργασιακές μας σχέσεις, οι υποχρεώσεις μας και τα δικαιώματά μας προς και από τα δύο Υπουργεία και το δικαίωμά
μας για ιδιωτικό ιατρείο.
Δεν είναι δυνατόν να προγραμματίσουμε και να πετύχουμε την αναβάθμιση
της Σχολής, όταν οι όροι της κλινικής έρευνας δεν είναι ξεκάθαροι. Δεν είναι δυνατό κάθε τόσο να παρεμβαίνουν στο έργο μας δοτοί διοικητές Νοσοκομείων και
Υγειονομικών Υπηρεσιών. Πρέπει, επιτέλους να σταματήσει ο επιχειρούμενος συστηματικός διασυρμός μας από ασύδοτους επιθεωρητές που, για να καλύψουν
αυθαιρεσίες τους, επιζητούν πιεστικά ασυλία.
Σε περιόδους κρίσης και έλλειψης άρτου, οι άρχοντες της κάθε εξουσίας και της
κάθε εποχής συνηθίζουν να αυξάνουν την προσφορά σε θεάματα. Τότε χρειάζονται
περισσότερους χριστιανούς για να ρίξουν στα λιοντάρια και τα άλλα θηρία της μαζικής ενημέρωσης για μια ολοκληρωμένη παραπλάνηση του κοινού.
Ας τόχουμε καλά στο νου μας αυτό. Κι ας είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ας μην
τους δίνουμε αφορμές. Χρειάζεται αυτοπειθαρχία και αυτοέλεγχος. Και πάνω απ’
όλα, αυτοσεβασμός. Οφείλουμε, όμως να ομολογήσουμε ότι στους τομείς αυτούς υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσής μας.
Το δημόσιο πανεπιστήμιο βάλλεται εν μέρει δικαίως, αλλά κατά μείζονα λόγο
αδίκως εκ των έξω, αλλά, φευ, και εκ των έσω. Ο απελθών, δόξα στο Θεό, υφυπουργός Παιδείας αποδείχθηκε «πολέμιος» μάλλον παρά αρωγός μας. Το πανεπιστήμιό μας έχει ήδη εκπέμψει το S.O.S. για τους άκριτους και ασφυκτικούς οικονομικούς περιορισμούς.
Μπροστά στις δύσκολες περιστάσεις που ζούμε, και στις ακόμα πιο δύσκολες που
έρχονται, στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης, δεν μας μένουν πολλές επιλογές.
Θα πρέπει γρήγορα να μάθουμε να παράγουμε έργο μεγαλύτερο ποσοτικά και
καλύτερο ποιοτικά, ... με σημαντικά μειωμένες απολαβές. Η διάρκεια της ύφεσης
είναι προφανώς αντιστρόφως ανάλογη προς την ταχύτητα προσαρμογής μας και
την αύξηση της παραγωγής μας.
Αυτό βέβαια, ισχύει για όλους μας. Μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, λοιπό προσωπικό.
Για τους αγαπημένους μας φοιτητές, θέλω να πω πως, δυστυχώς, θα έλθουν
αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα. Παρά τις υποσχέσεις του Υπουργείου,
ο αριθμός των εισερχόμενων φοιτητών παραμένει υπερβολικά μεγάλος. Αν λάβου-με
υπόψη τον υπερβολικό αριθμό γιατρών, ειδικών και μη που διαθέτει η χώρα, ο αριθμός των εισερχομένων στις Ιατρικές είναι απαράδεκτα και προκλητικά τεράστιος.
Ολοένα και περισσότερο, οι απόφοιτοί μας θα αναγκάζονται να καταφεύγουν
(Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ. 2)

Τα νέα της Σχολής
Ομιλία του απερχόμενου Προέδρου Ν. Β. Ντόμπρου
στη ΓΣ της Σχολής στις 21 Ιουνίου 2011
(Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ﬁ ÙË ÛÂÏ. 1)
στο εξωτερικό για ειδικότητα και θέσεις εργασίας, όπου βέβαια, ο ανταγωνισμός θα γίνεται σκληρότερος. Υποχρέωσή μας, η σωστή προετοιμασία των φοιτητών μας και ο επαρκής εφοδιασμός
τους με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις αυξημένες
ανταγωνιστικές ανάγκες των καιρών.
Αλλά και εσείς, αγαπημένοι φοιτητές, θα πρέπει σύντομα να κατανοήσετε τις απαιτήσεις της σημερινής πραγματικότητας και να εγκαταλείψετε τη νοοτροπία της «ήσσονος προσπαθείας». Μην
αφήνετε τα προπτυχιακά χρόνια να πάνε χαμένα. Πρέπει να εντείνετε τις προσπάθειές σας για να
αποκτήσετε εκείνο το κάτι παραπάνω που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε από πολλούς και θα σας
ανοίξει το δρόμο προς την επιτυχία.
Παράλληλα, σας παρακαλώ να συμμετέχετε ενεργά στη διαδικασία αναβάθμισης της Σχολής.
Μην αδιαφορείτε. Ασκήστε το δικαίωμά σας. Δεν είναι δυνατόν να εκφράζει τη γνώμη του μόνο το
5% των προπτυχιακών φοιτητών μας. Ούτε είναι επιτρεπτό να αξιολογούνται τα μέλη ΔΕΠ, μόνο
από το 2% των φοιτητών.
Κύριε πρύτανη, κυρίες και κύριοι,
Πριν κλείσω, θέλω να δηλώσω πως είμαι πεπεισμένος πως η επερχόμενη νέα διοίκηση της Σχολής, με τη βοήθεια όλων μας, θα ανταποκριθεί στο απαιτητικό έργο της. Και τούτο γιατί και οι δύο
υποψήφιοι συνάδελφοι διαθέτουν και εμπειρία, και ικανότητα, και διάθεση για δουλειά, γεγονός
που μας εγγυάται μια πετυχημένη συνέχιση της μέχρι σήμερα προσπάθειας για βελτίωση των υποδομών και λειτουργιών της Σχολής.
Δεν θα πρέπει να παραλείψω να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου στην Α′ Παθολογική Κλινική και στη Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης που, κατά το διάστημα της προεδρίας μου,
με απάλλαξαν από ένα μεγάλο μέρος των κλινικών μου υποχρεώσεων.
Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω από καρδιάς τους δικούς μου ανθρώπους, τη σύζυγο, την κόρη
μου, τους συγγενείς και φίλους, οι οποίοι με στερήθηκαν το διάστημα αυτό, για την κατανόηση και
την υπομονή τους, αλλά, κυρίως, γιατί με στήριζαν και με ενδυνάμωναν στις δύσκολες ώρες.
Τέλος, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω όλους ακόμη μια φορά για την εξαιρετική τιμή και
τη μεγάλη χαρά που μου δώσατε να υπηρετήσω για 5 συνεχή χρόνια με όλες μου τις δυνάμεις τη
Σχολή μας που αποτελεί για μένα σκοπό και που αγαπώ ολόψυχα.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας,
Νικόλαος Β. Ντόμπρος, ΜD, FRCPC, Dr(Med)Sc, FACP
Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας
Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής 2007-2011
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κρίσεις-εξελίξεις-μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ
Κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2011 κρίθηκαν, εξελίχθηκαν και μονιμοποιήθηκαν οι παρακάτω συνάδελφοι:
Μπαλλάς Κ. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής), Σπανός Κ. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής), Καλογερά-Φούντζηλα Α. (μόνιμη Επίκ. Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής), Βακαλοπούλου Σ. (μόνιμη Επίκ. Καθηγήτρια Αιματολογίας), Κιουμής Ι. (μόνιμος Επίκ.
Καθηγητής Πνευμονολογίας-Λοιμωξιολογίας), Τρακατέλλη Χ. (Επίκ. Καθηγήτρια Παθολογίας),
Μωϋσίδης Κ. (Λέκτορας Ουρολογίας), Μάνθου Μ.-Ε. (Λέκτορας Ιστολογίας-Εμβρυολογίας),
Χουρδάκης Μ. (Λέκτορας Βασικής Ιατρικής Διατροφολογίας), Γεωργίτση Μ. (Λέκτορας Γενικής
βιολογίας-Γενετικής), Σάιεχ Φ. (Αναπλ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής), Κτενίδης Κ. (Αναπλ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής), Αγγελόπουλος Σ. (Αναπλ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής), Γαλλή Α. (μόνιμη Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας), Εξηντάρη Μ. (μόνιμη Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας), Δημητρούλας Θ. (Λέκτορας Ρευματολογίας),
Κώνστας Α.-Γ. (Καθηγητής Οφθαλμολογίας), Τότλης Τα. (Λέκτορας Περιγραφικής Ανατομικής),
Χουβαρδά Ι. (Λέκτορας Ιατρικής Πληροφορικής), Δερμεντζοπούλου-Θεοδωρίδου Μ. (Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας), Νηματούδης Ι. (Καθηγητής Ψυχιατρικής), Μάγρας Ι. (μόνιμος
Επίκ. Καθηγητής Νευροχειρουργικής), Αγγελόπουλος Σ. (Λέκτορας Γενικής Χειρουργικής), Κεσίσογλου Ι. (Λέκτορας Γενικής Χειρουργικής), Αρμενάκα Μ. (Λέκτορας Παθολογίας-Αλλεργιολογίας), Μακέδου Κ. (Λέκτορας Ιατρικής Βιοχημείας), Γεωργίου Ε. (Λέκτορας Ιατρικής Βιοχημείας), Σαμολαδάς Ε. (Λέκτορας Ορθοπαιδικής), Τζεβελέκης Φ. (Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας).

Αυτοδίκαιη αποχώρηση από την υπηρεσία
μελών ΔΕΠ Ιατρικής
Στις 31 Αυγούστου 2011, αποχωρούν αυτοδίκαια από την υπηρεσία τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ
Ιατρικής:
Αθανασίου-Μεταξά Μ., Αυγουστίδου-Σαββοπούλου Π., Βαρλάμης Γ., Γεωργιάδης-Στεφανίδης Ν., Γιαβρόγλου Κ., Γιαννόπουλος Ζ., Γκουτζιούλης Μ., Δερεκλής Δ., Ζαβιτσανάκης Α., Ζαμπούλης Χ., Καραγιάννης Β., Κόκκας Β., Κολιούσκας Δ., Λάζος Λ., Μουρελάτος Δ., Μπαλογιάννης Στ., Ντόμπρος Ν., Παπαγεωργίου Γ., Παπαδόπουλος Α., Παπαθανασίου Κ., Παπακωνσταντίνου Χ., Ραδόπουλος Δ., Σιών Μ., Συράκος Θ., Τακούδας Δ., Φαχαντίδης Ε., Χατζημπαλόγλου
Α., Ψαρούλης Δ.

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)
«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ»
ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(Απόφαση ΕΔΕ ΔΠΜΣ 1/8-6-2011)
Οι Σχολές Ιατρικής και Οδοντιατρικής και τα Τμήματα
Νομικής και Θεολογίας του ΑΠΘ προκηρύσσουν είκοσι πέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 στο “Διατμηματικό Πρόγραμμα
μεταπτυχιακών σπουδών” (ΔΠΜΣ) «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ».
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων
οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι
υποχρεωτική. Οι προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης
του ΔΠΜΣ προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ.
91121/B7, ΦΕΚ 2201/02-10-2009.
Κατηγορίες εισακτέων: Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι των Σχολών Ιατρικής και Οδοντιατρικής και των
Τμημάτων Νομικής και Θεολογίας των Πανεπιστημίων της
ημεδαπής και των ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων
και Σχολών της αλλοδαπής, καθώς και: α) πτυχιούχοι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών της ημεδαπής και
ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής και β) πτυχιούχοι θετικών και τεχνολογικών
επιστημών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής και
ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, εφόσον το αντικείμενο των προπτυχιακών
σπουδών των αποφοίτων θετικών και τεχνολογικών επιστημών παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.
Αριθμός εισακτέων: Από τους είκοσι πέντε (25) εισακτέους κατ’ έτος, τουλάχιστον οκτώ προέρχονται από τις
βιοϊατρικές επιστήμες και τουλάχιστον οκτώ από τις νομικές
επιστήμες. Θέσεις που προορίζονται για αποφοίτους των βιοϊατρικών και των νομικών επιστημών και παραμένουν κενές καλύπτονται από τους υπόλοιπους υποψηφίους. Καθ’
υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 4, παρ. 3 του ν. 3685/2008.
Αιτήσεις: Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στη
γραμματεία του ΔΠΜΣ στην Ιατρική Σχολή από 1 έως 10
Σεπτεμβρίου τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜΣ

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου.
δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία,
η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
ε) Υπόμνημα μέχρι 1.000 λέξεις στο οποίο αναφέρονται
τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και
οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο ΔΠΜΣ.
στ) Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης της αγγλικής γλώσσας (έτσι όπως τυποποιείται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ).
Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Για τη γνώση
σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το
ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι
αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε
περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.
ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική
δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Προϋπόθεση εγγραφής είναι επίσης η επιτυχής εξέταση σε γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις σε 2 μαθήματα: 1.
Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας και 2. Ιατρικά, Ηθικά και
Νομικά ζητήματα του τέλους της ζωής. ?
Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν το Σεπτέμβριο,
μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων (περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία των εξετάσεων
και της προφορικής συνέντευξης θα δοθούν κατά την διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων και θα αναρτηθούν στις
ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων σχολών/τμημάτων).
Επιλογή υποψηφίων: 1. Η διαδικασία επιλογής των
υποψηφίων περατούται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
2. Η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που

προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, τα οποία
προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1α του Ν. 3685/2008, ως
εξής:
α) Γενικός βαθμός του πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος επί
τον συντελεστή 2,5 (κατ’ ανώτατο όριο 25 μόρια).
β) Μέσος όρος των βαθμών στα εξεταζόμενα μαθήματα
των εισαγωγικών εξετάσεων, πολλαπλασιαζόμενος επί τον
συντελεστή 3,5 (κατ’ ανώτατο όριο 35 μόρια).
γ) Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 5 μόρια.
δ) Η ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία λαμβάνει αναλόγως από ένα (1) έως πέντε (5) μόρια.
ε) Η πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
λαμβάνει πέντε (5) μόρια. Σε περίπτωση αλλοδαπών για τη
δεύτερη ξένη γλώσσα λαμβάνεται υπόψη και η μητρική.
στ) Η κατοχή δεύτερου πτυχίου λαμβάνει πέντε (5) μόρια
ζ) Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας στην
ιατρική λαμβάνει πέντε (5) μόρια.
η) Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή 1,5 (κατ’ ανώτατο όριο 15 μόρια).
3. α) Η βαθμολόγηση του υποψηφίου στις γραπτές εξετάσεις γίνεται με κλίμακα 1-10. Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ είναι η λήψη βαθμού πέντε (5) κατ’ ελάχιστον σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Η προφορική συνέντευξη βαθμολογείται από μία (1) έως δέκα (10) μονάδες.
4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμίσαντες υποψήφιοι. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό
μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΔΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του
Ελληνικού Κράτους.
¶ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.
Τηλέφ.: 2310-999085, 2310-999269 και ώρες 9:30 π.μ12:00 μ.μ., στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ και στις ιστοσελίδες
των συνεργαζόμενων Σχολών/Τμημάτων.
Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ
Βασίλειος Κ Ταρλατζής
Καθηγητής Μαιευτικής -Γυναικολογίας
και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής

Τα νέα της Διοίκησης
Το Α.Π.Θ. προτείνει λύσεις. Η κοινωνία συναινεί και στηρίζει
Ασφυκτικά γεμάτη ήταν η Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη 31 Μαΐου 2011. Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι συμμετείχαν στην εκδήλωση στήριξης του Ιδρύματος
σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας του, που
διοργάνωσαν οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου.

Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. έκανε αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ίδρυμα και απειλούν την εύρυθμη
λειτουργία του. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα οικονομικά
προβλήματα: α. τις δραματικές περικοπές της κρατικής επιχορήγησης που αγγίζουν πλέον το 50%, β. το μηδενισμό
του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, γ. τη διακοπή
της δημόσιας χρηματοδότησης της έρευνας.
Στα ακαδημαϊκά προβλήματα και συγκεκριμένα α. τη μη
έγκριση λειτουργίας νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων,
ή ακόμη και της απλής τροποποίησης των υφισταμένων, β.
τη σημαντική καθυστέρηση, καθώς και την απόπειρα αναστολής των εσωτερικών εξελίξεων του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.
Στα προβλήματα έρευνας και συγκεκριμένα α. τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση της έγκρισης ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, που διώχνουν από τη χώρα το νέο
ερευνητικό δυναμικό, β. την αναστολή χορήγησης υποτροφιών του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές
εσωτερικού και εξωτερικού.
Στα προβλήματα προσωπικού και συγκεκριμένα α. το
πάγωμα των διορισμών και την αδυναμία αναπλήρωσης
ακόμη και των συνταξιοδοτούμενων μελών του εκπαιδευτικού, του διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού, (5:0!)
β. την περικοπή των πιστώσεων στο έκτακτο εκπαιδευτικό
προσωπικό του Π.Δ. 407/(80),
Στα προβλήματα εξοπλισμού και υποδομών και συγκεκριμένα στις μεγάλες ελλείψεις σε εργαστηριακούς εξοπλισμούς, σε εργαστηριακά υλικά και σε υποδομές.

Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος δήλωσε «Το Α.Π.Θ., κατανοώντας τις οικονομικές συνθήκες της εποχής, έχει επεξεργαστεί και εφαρμόζει ένα
πρόγραμμα δραστικής περιστολής της σπατάλης και εξορθολογισμού των δαπανών του, το οποίο ήδη έχει αποδώσει
εξοικονόμηση της τάξης του 20% των περσινών αναγκών
του. Με τον τρόπο αυτόν οι ανάγκες, για τη φετινή χρονιά,
θα είναι μειωμένες κατά 9 εκατομμύρια ευρώ».
Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., αναφέρθηκε στις 4 θεσμικές
αλλαγές που το Α.Π.Θ. προτείνει στην Πολιτεία για την
προσαρμογή του Ιδρύματος στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης. «Η υιοθέτηση των προτάσεων θεσμικού χαρακτήρα που υποβάλλουμε στο Υπουργείο Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θα επιτρέψει στο
Α.Π.Θ. να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που
υπολείπονται, λόγω περικοπών, για τη λειτουργία του,
από συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης. Θα ενισχυθεί, με τον τρόπο αυτόν, το Α.Π.Θ. με περισσότερα
από 15.000.000 ευρώ ετησίως, διασφαλίζοντας έτσι την
απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος σε μια ιδιαίτερα
κρίσιμη εποχή».
Συγκεκριμένα οι προτάσεις αυτές αφορούν:
1. Στην αλλαγή του θεσμικού καθεστώτος αξιοποίησης
της περιουσίας των πανεπιστημίων. Η αλλαγή αυτή θα δώσει νέες δυνατότητες ανάπτυξης των ιδίων εσόδων του
Α.Π.Θ., αποφέροντας επιπλέον ετήσια έσοδα ύψους
1.000.000 – 3.000.000 Ευρώ.
2. Στη δυνατότητα άμεσης αδειοδότησης δράσεων πα-

ραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι του ποσού των δαπανών του Ιδρύματος για ενέργεια. Εξοικονόμηση της τάξεως των 5.000.000 Ευρώ ετησίως.
3. Στη δυνατότητα αυτεπιστασίας των εργολαβιών καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης κ.λπ. από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ με κατάθεση
των αντίστοιχων κονδυλίων από το Υπουργείο απευθείας
στην Εταιρεία. Εκτιμώμενη εξοικονόμηση 6.500.000 Ευρώ.
4. Στην αλλαγή της μεθοδολογίας ορισμού τιμών στις
κατασκευές και τις συντηρήσεις. Οι τιμές που προκύπτουν
από το ΑΤΟΕ (Αναλυτικό Τιμολόγιο Οικοδομικών Εργασιών)
προτείνεται, αντί να λαμβάνονται ως βάση για τους υπολογισμούς των έργων, να λειτουργούν ενδεικτικά ως ανώτερες τιμές. Η εξοικονόμηση που θα προκύψει για το ΑΠΘ
υπολογίζεται σε 800.000 Ευρώ για τις συντηρήσεις και
2.000.000-5.000.000 Ευρώ για τις κατασκευές, ανάλογα με
το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του ΑΠΘ.

«Δεν ζητάμε χρήματα, ή τουλάχιστον δε ζητάμε μόνο
χρήματα στην πιο δύσκολη εποχή για τη χώρα» δήλωσε ο
Πρύτανης «Έχουμε επεξεργαστεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα προσαρμογής του ΑΠΘ στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, με το οποίο μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας στα δύσκολα χρόνια που έρχονται. Δεν πρέπει να
ξεχνάμε όμως ότι η επένδυση στη γνώση και η στήριξη της
δημόσιας εκπαίδευσης αποτελούν τον πλέον ασφαλή τρόπο
για την έξοδο από την κρίση. Με την έννοια αυτή η υποχρέωση της Πολιτείας να συνεχίσει να αποτελεί το βασικό
χρηματοδότη των πανεπιστημίων παραμένει σήμερα περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ. Το Α.Π.Θ. πρέπει να παραμείνει
ανοιχτό. Θα το επιτύχουμε αν η προσπάθεια αυτή υποστηριχθεί από την κοινωνία και από την Πολιτεία» κατέληξε.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Άνθιμος, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας, Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηδημητρίου, Βουλευτές και
Δήμαρχοι του νομού Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ), Ομότιμος Καθηγητής Γεώργιος Γιαννόπουλος, εκπρόσωποι των επαγγελματικών επιμελητηρίων και φορέων
της πόλης. Τελετάρχις της εκδήλωσης ήταν η Γραμματέας
της Συγκλήτου, Νανά Παγώνη. Όλοι όσοι συμμετείχαν έλαβαν το λόγο και τόνισαν τη συναίνεση και την υποστήριξή
τους στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει το Α.Π.Θ. να
παραμείνει ανοιχτό.
Στην εκδήλωση συμμετείχε σύσσωμη η Σύγκλητος του
Α.Π.Θ. και μεγάλος αριθμός διδασκόντων, εργαζομένων και
φοιτητών του ιδρύματος, από κοινού με πλήθος πολιτών
που με την παρουσία τους εκδήλωσαν την έμπρακτη συμπαράστασή τους στον αγώνα του Α.Π.Θ. να παραμείνει
ανοιχτό.

Η εκδήλωση έκλεισε από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ., Καθηγητή
Γιάννη Παντή.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και μεταξύ 12:00 και
15:00 διακόπηκε η λειτουργία του ιδρύματος, προκειμένου
όλοι οι φοιτητές, οι διδάσκοντες και οι εργαζόμενοι να παρακολουθήσουν την κεντρική εκδήλωση στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.
Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση στο σύνδεσμο mms://video.auth.gr/auth_SOS_
2011.
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

Το Α.Π.Θ. ενισχύει την Έρευνα.
Τελετή εγκαινίων Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)
Συνέντευξη Τύπου για την ερευνητική πολιτική, τους στόχους
και τις προοπτικές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου 2011 και ώρα 12.00, στο Αμφιθέατρο Ι, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. – Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Α.Π.Θ. Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου μίλησαν ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος και η
Αντιπρύτανις Έρευνας του Α.Π.Θ., Καθηγήτρια Σοφία ΚουίδουΑνδρέου.

Αμέσως μετά και ώρα 13.00, πραγματοποιήθηκαν από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Γιάννη Μυλόπουλο, τα εγκαίνια του
ΚΕ.Δ.Ε.Α – Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του
Α.Π.Θ. Το ΚΕ.Δ.Ε.Α. του Α.Π.Θ. θεμελιώθηκε το 2006 και λειτούργησε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2011.
Το ΚΕ.Δ.Ε.Α. βρίσκεται στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, μεταξύ του
Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου και της Φοιτητικής Λέσχης. Έχει
συνολικό εμβαδόν 5.800 τ.μ. Σημαντικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής
του κτιρίου είναι το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα, που καθιστά το
ΚΕ.Δ.Ε.Α. νέο χωρικό
σημείο αναφοράς, στον
άξονα της 3ης Σεπτεμβρίου. Η δε όψη του επί
της οδού αναπτύσσεται
ως τεθλασμένη επιφάνεια με τη δομή μεγενθυμένων pixel, αναφερόμενη στη δυναμική
της ερευνητικής δραστηριότητας,
που
πραγματοποιείται στο Α.Π.Θ. αλλά και την σημασία που έχει η διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην κοινωνία και την οικονομία της χώρας μας.
Παράλλα η Αντιπρύτανις, Πρόεδρος Ε.Λ.Κ.Ε. και Συντονίστρια
Προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. Καθηγήτρια Σ. Κουίδου-Ανδρέου, εν όψει
των εγκαινίων των τριών Αμφιθεάτρων που θα λειτουργήσουν στο
νέο κτίριο της Επιτροπής Ερευνών, προσκάλεσε να προταθούν ονόματα επιφανών Καθηγητών ή Καθηγητριών του Α.Π.Θ., που έχουν
συνδεθεί με την ιστορία του Ιδρύματος και έχουν αποβιώσει, για
την ονομασία των Αμφιθεάτρων αυτών.

Η Επιτροπή Παιδείας του Α.Π.Θ.
Την πρώτη παρουσίασή της έκανε η Επιτροπή Παιδείας του
Α.Π.Θ. κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2011, στην αίθουσα της Συγκλήτου του
Α.Π.Θ.
Οι δράσεις, ο ρόλος και οι στόχοι της Επιτροπής παρουσιάστηκαν στη Συνέντευξη Τύπου αποτελούν ένα Κάλεσμα Παιδείας σε μία
δύσκολη οικονομική συγκυρία για την Ελλάδα. Πρόκειται για μία
εναλλακτική πρόταση σε μία εποχή όπου το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί μια γραφειοκρατικού τύπου μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης, με μοναδικό σκοπό την κηδεμόνευση της ελεύθερης έκφρασης των ΑΕΙ.
Η Επιτροπή Παιδείας του Α.Π.Θ. ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει
Πανελλήνιο Συνέδριο, από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου 2011, με θέμα: «Η γλώσσα της Παιδείας».
Η Επιτροπή Παιδείας του Α.Π.Θ. αποτελείται από τον Επίκουρο
Καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Παναγιώτη
Δόϊκο, τον Καθηγητή Ιατρικής Σχολής, Αλέξανδρο-Αναστάσιο Γαρύφαλλο, τον Καθηγητή Ιατρικής Σχολής, Δημήτρη Ιωαννίδη, την
Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Καίτη Καρπούζα-Dorfmuller, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου
Περιβάλλοντος, Καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής, Κώστα Κατσιφαράκη, την Αν. Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ιωάννα Μπίμπου, την Καθηγήτρια του Τμήματος
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιωάννα Οικονόμου – Αγοραστού, και το Διευθυντή του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών
του Α.Π.Θ., Επίκ. Καθηγητή Γιώργο Παπαναστασίου.
Στην Επιτροπή Παιδείας συμμετέχει ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος.
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Χρίστος Τσολάκης.
Την εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας του Α.Π.Θ. μπορείτε να τη
βρείτε στο http://press.auth.gr/news.
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

Εκπαιδευτικά
…και το όνομα αυτού «Εκδόσεις ΑΠΘ»!
Με στόχο την ανάπτυξη ίδιων εσόδων και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, των πόρων και την προβολή του έργου του Πανεπιστημίου στην ευρύτερη κοινωνία, οι
Πρυτανικές Αρχές του Α.Π.Θ. αποφάσισαν την ίδρυση εκδοτικού οίκου, με την επωνυμία
«Εκδόσεις ΑΠΘ» (AUTH Press).
Ο εκδοτικός οίκος θα αποτελεί οργανικό στοιχείο της φυσιογνωμίας του πανεπιστημίου. Στο
εκδοτικό του πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνεται τόσο το επαρκές πανεπιστημιακό σύγγραμμα
όσο και το καλό επιστημονικό βιβλίο. Επίσης, θα υπάρξει μέριμνα για την έκδοση διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοδικών.
«Με στόχο τον εξορθολογισμό των δαπανών και της λειτουργίας του πανεπιστημίου και την
ανάπτυξη των ίδιων εσόδων, το Α.Π.Θ., στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρα μας, αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό του εκδοτικό οίκο» δήλωσε ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Γιάννης Παντής και επισήμανε «Στόχος μας είναι να εξοικονομήσουμε χρήματα και να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εκδοτικές
υπηρεσίες».
Η λειτουργία του Οίκου θα γίνει με βάση τα καθιερωμένα ακαδημαϊκά κριτήρια όπως ο σχεδιασμός εκδοτικών σειρών, η αξιολόγηση των προτεινόμενων εκδόσεων από ανώνυμους ειδικούς, οι επαρκείς μεταφράσεις και η έμφαση στη γλωσσική επιμέλεια. Την προετοιμασία της
ίδρυσης του πανεπιστημιακού εκδοτικού οίκου έχει αναλάβει η Επιτροπή Εκδόσεων και Δημοσιευμάτων του Α.Π.Θ. Στόχος είναι ο εκδοτικός οίκος, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, να μη
χρειάζεται πλέον τη στήριξη του Πανεπιστημίου.
Η Επιτροπή έχει ήδη προχωρήσει στη μελέτη για τη βιωσιμότητα του εκδοτικού οίκου, για
τις προοπτικές και την οργάνωσή του. Μία από τις δράσεις της αποτελεί ο σχεδιασμός του λογοτύπου των εκδόσεων. Για το λόγο αυτό, προκηρύχθηκε διαγωνισμός που απευθύνεται σε
όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Α.Π.Θ.
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής
Στο πλαίσιο διοργάνωσης του 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ του ΦΟΡΟΥΜ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, στο ξενοδοχείο
“Larissa Imperial”, στις 25-27 Νοεμβρίου 2011, μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link, όλες τις
πληροφορίες για το συγκεκριμένο συνέδριο: http://www.tmg.gr/controlItem.aspx?id=99.
Στην ιστοσελίδα http://www.tmg.gr/innet/UsersFiles/sa/Documents/Congresses/
Congress_2011/odhgies.pdf θα βρείτε τις οδηγίες υποβολής περιλήψεων εργασιών.
Πληροφορίες ή διευκρινίσεις: Εταιρεία «The Mastermind Group», Σιαλμά Σπυρ., Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι, 15124 Αθήνα, Τ/Φ: 210-6827405, FAX: 2106827409, e-mail:
ssialma@tmg.gr.

Πρόγραμμα «AΡΙΣΤΕΙΑ» της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
Αγαπητοί συνεργάτες,
Όπως ήδη γνωρίζετε, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) σχεδίασε και
έχει προκηρύξει το πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», προϋπολογισμού 60 εκ. ευρώ. Προθεσμία υποβολής είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2011.
Σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση ενίσχυση και υποστήριξη των άριστων επιστημονικών προσπαθειών στην Ελλάδα, στο σύνολο των επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων,
καθώς και η ενίσχυση της έρευνας που αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή
(investigator driven research).
Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=671&neID=673&neTa
=1_137_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI671I0I108I334I1106I0I2&actionID
=load.
Δεδομένου ότι κατά τη φάση της υποβολής των προτάσεων ο φορέας μας καλείται να δεσμευτεί για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πρότασης, αλλά και για να αποφευχθούν
λάθη τα οποία δεν είναι δυνατόν να διορθωθούν μετά την έγκριση της πρότασης, κρίνεται
απαραίτητη η κατάθεση ενός αντιγράφου της πρότασης στο Τμήμα Marketing της Επιτροπής
Ερευνών.
Σχετικές οδηγίες για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων βρίσκονται στις σελίδες 2 & 3 του
Οδηγού Διαχείρισης Έργων.
Με εκτίμηση,
Τμήμα Marketing, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Γραφείο 202, Επιτροπή Ερευνών, ΑΠΘ
3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, 54636, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
t: (+30) 2310991355, 8427, f: (+30) 2310853283
e: marketing@rc.auth.gr, u: http://www.rc.auth.gr

Ιατρικό περιοδικό Hellenic Journal of Nuclear Medicine
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ευχαρίστως σας γνωρίζουμε ότι το ιατρικό περιοδικό Hellenic Journal of Nuclear Medicine
που εκδίδεται από 14ετίας από καθηγητές του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη έλαβε κατα 21% μεγαλύτερη βαθμολογική διάκριση επισκεψιμότητας-Impact Factor (I.F.) για το 2010 σε σχέση με
εκείνη του 2009, συγκεκριμένα το I.F. είναι σήμερα 0,855.
Η διάκριση αυτή που είναι η μεγαλύτερη για όλα τα περιοδικά του ΑΠΘ τιμά το Πανεπιστήμιό μας, το οποίο δε φείδεται προσπαθειών για την ενίσχυση του περιοδικού αυτού.
√ÌﬁÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ º. °Ú·ÌÌ·ÙÈÎﬁ˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ HJNM

Στήλη του Φοιτητή
Διεθνής Τίτλος «ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ»
για το 2011 σε Φοιτήτρια του Α.Π.Θ.

Διακρίσεις φοιτητών του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ.

Το Βραβείο της καλύτερης νέας ερευνήτριας (Young Investigator Award) για το έτος 2011
κέρδισε η Διδάκτωρ του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ., Αναστασία Παπαδοπούλου. Τα αποτελέσματα της εργασίας είναι εντυπωσιακά και ανοίγουν το δρόμο για την αντιμετώπιση της
ρευματοειδούς αρθρίτιδας.
Η εργασία που απέσπασε τη διεθνή διάκριση αποτελεί μέρος της διδακτορικής διατριβής της
Δρ. Αναστασίας Παπαδοπούλου, που ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2011 και εκπονήθηκε στο
πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. με το Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας της Αιματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου», υπό τη συνεπίβλεψη του Αν. Καθηγητή του Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής
Βιολογίας, Μηνά Γιάγκου και την Ιατρό-Αιματολόγο Ευαγγελία Γιαννάκη της Αιματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» και ταυτόχρονα Συνεργάτιδα – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Washington-Seattle των Η.Π.Α.
Η νέα ερευνήτρια βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών του 17ου ετήσιου Παγκόσμιου
Συνέδριου της Διεθνούς Εταιρείας Κυτταρικής Θεραπείας (17th ISCT International Society for
Cellular Therapy, Annual Meeting) που έγινε στο Rotterdam στην Ολλανδία, στις 18-21 Μαΐου 2011.
Τα πειράματα της εργασίας αυτής, χρησιμοποιήθηκαν από την ερευνητική ομάδα ως προκαταρτικά αποτελέσματα για την υποβολή διεπιστημονικής-διαπανεπιστημιακής ερευνητικής
πρότασης στο Πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ». Παρά την αναγνώριση της ερευνητικής προσπάθειας, σε
παγκόσμιο επίπεδο από τους πλέον ειδικούς στο πεδίο της κυτταρικής θεραπείας, η ερευνητική πρόταση που υποβλήθηκε στο παραπάνω πρόγραμμα “δεν αξιολογήθηκε θετικά”.

Στους έξι φιναλίστ που θα συμμετάσχουν στην τελική φάση του Διεθνούς Διαγωνισμού
Σύνθεσης “2011 ALEA III International Composition Competition” που θα πραγματοποιηθεί
στις 9 Οκτωβρίου 2011, στη Βοστόνη, διακρίθηκε ο 23χρονος Στέλιος Δήμου.
Ο Στέλιος Δήμου, απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. από τις 8 Ιουλίου 2011, θα συμμετάσχει με τη σύνθεση «String
Quartet No1» και θα διεκδικήσει το πρώτο βραβείο μεταξύ των υπόλοιπων φιναλίστ που προέρχονται από την
Ισπανία, το Μεξικό, τις Η.Π.Α., την Πολωνία και το Αζερμπαϊτζάν. Το έργο του επιλέχθηκε μεταξύ 208 υποψήφιων έργων σύνθεσης.
Επίσης, δύο ακόμη φοιτητές του Α.Π.Θ. διακρίθηκαν
στον 11ο Διαγωνισμό Σύνθεσης, που διοργάνωσε η
Ένωση Ελλήνων Μουσουργών σε συνεργασία με το
Ωδείο Φίλιππος Νάκας, στη μνήμη του Έλληνα συνθέτη
Γιάννη Παπαϊωάννου. Στο Διαγωνισμό υποβλήθηκαν 32
συνθέσεις συνολικά.
Συγκεκριμένα τα Βραβεία κέρδισαν οι:
Α′ βραβείο στον 23χρονο απόφοιτό του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ.
από τον Ιούλιο
του 2011, Ιωάννη
Αγγελάκη, για το
έργο «Les quatres
Στέλιος Δήμου
petites filles» για
κουαρτέτο εγχόρδων.
Β′ βραβείο στην 23χρονη φοιτήτρια του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., Βασιλική Κούρτη-Παπαμούστου, για το έργο «String quartet No1» για κουαρτέτο εγχόρδων.
Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών θα μεριμνήσει για
την εκτέλεση και ηχογράφηση των βραβευμένων έργων. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του
2011.
Οι τρεις διακριθέντες ήταν φοιτητές της τάξης του
Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του
Α.Π.Θ., Χρήστου Σαμαρά.
Γιάννης Αγγελάκης
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

ºˆÙÔÁÚ·Ê›·: (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ ‰ÂÍÈ¿) ∂˘·ÁÁÂÏ›· °È·ÓÓ¿ÎË, π·ÙÚﬁ˜-∞ÈÌ·ÙÔÏﬁÁÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘
«°. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘» Î·È ∞Ó·Ï. ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Washington-Seattle ÙˆÓ ∏.¶.∞., ¢Ú. ∞Ó·ÛÙ·Û›· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, °È¿ÓÓË˜ ª˘ÏﬁÔ˘ÏÔ˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜, ¶Ú‡Ù·ÓË˜ ∞.¶.£., ªËÓ¿˜ °È¿ÁÎÔ˘, ∞Ó·Ï.
∫·ıËÁËÙ‹˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ μÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£.
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