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Περιεχόμενα
– Χαιρετισμός της νέας Διοίκησης
της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
– Ανακοίνωση του Προέδρου
της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Καθηγητή κ. Β. K. Ταρλατζή
για την εξεταστική περίοδο
του Σεπτεμβρίου 2011.
(ÛÂÏ. 1)

Τα Νέα της Σχολής
– Σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ιατρικής
Σχολής Α.Π.Θ. για το ακαδ.
έτος 2011-2012.
– Μέλη της Γενικής Συνέλευσης
της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
για το ακαδ. έτος 20112012.
– Μέλη της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. για το
ακαδ. έτος 2011-2012.
– Εξέταση μαθημάτων της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2011.
– Κριτήρια επιλογής φοιτητών
για μετακίνηση στα πλαίσια
του προγράμματος
LLP/ERASMUS.
– Διεθνές Συνέδριο η-εκπαίδευση στη Φιλιππούπολη. EEducation & E-Science,
Plovid, Bulgaria, 5-6 Ovtober
2011.
– Επίσκεψη φοιτητών της Σχολής μας στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης
(Plovdiv) της Βουλγαρίας.
– Ανακοίνωση-Κανονισμός
Διδακτορικών Διατριβών.
(ÛÂÏ. 2)

Χαιρετισμός της νέας Διοίκησης της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι
μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, στελέχη της
Γραμματείας, φοιτήτριες και φοιτητές
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί.
Με την ευκαιρία της ανάληψης των
καθηκόντων μας θα θέλαμε να σας
ευχηθούμε καλή και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά. Μια χρονιά που σίγουρα δεν αρχίζει με τις πιο ευοίωνες προοπτικές. Η κατάληψη εμπόδισε την
ομαλή λειτουργία της Σχολής μας για
μεγάλο διάστημα και οδήγησε στην
απώλεια του μεγαλύτερου μέρους της
εξεταστικής περιόδου. Χωρίς να θέλουμε να επέμβουμε και να κρίνουμε τις
αποφάσεις και τις διαδικασίες του Συλλόγου των Φοιτητών, θεωρούμε ότι
ακραίες μορφές αντιδράσεων, όπως είναι η κατάληψη, δεν ευνοούν την
ακαδημαϊκή διαδικασία. Άλλες μορφές αγωνιστικών κινητοποιήσεων θα
ήταν ίσως προσφορότερες.
Από την άλλη, καλούμαστε στο επόμενο διάστημα να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της μεταβατικής περιόδου για την εφαρμογή του νέου
Νόμου 4009/2011 για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Ο Νόμος, ανεξάρτητα
από την προσωπική γνώμη του καθενός, ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο και αποτελεί Νόμο του Κράτους.
Οι αλλαγές που προβλέπει είναι ριζικές και θα επηρεάσουν την ακαδημαϊκή μας ζωή σε σημαντικό βαθμό. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου
Νόμου, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί το ερχόμενο καλοκαίρι, η
Σχολή θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις παλιές διαδικασίες.
Η Γραμματεία μας, σε συνεργασία με τη Διοίκηση και τη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου, προσπαθεί να κωδικοποιήσει τις ρυθμίσεις που
προβλέπονται από το νέο Νόμο και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στις

μεταβατικές διατάξεις. Μόλις αυτό ολοκληρωθεί, θα συγκαλέσουμε ενημερωτικές συνελεύσεις ώστε να διευκρινιστούν, όσο είναι δυνατόν, οι νέες διαδικασίες λειτουργίας της Σχολής.
Οι αποχωρήσεις, λόγω συνταξιοδότησης, δεκάδων αξίων μελών ΔΕΠ της
Ιατρικής την παρούσα αλλά και τις
αμέσως επόμενες χρονιές, χωρίς, όπως
είναι γνωστό, να υπάρχει προοπτική
αναπλήρωσής τους, δημιουργούν μία
νέα πραγματικότητα, προσθέτοντας
επιπλέον δυσκολίες στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Όπως έχουμε ήδη υποσχεθεί, η
αναθεώρηση του παρόντος Προγράμματος Σπουδών, το οποίο πιστεύουμε
ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του, αποτελεί ένα σημαντικό στόχο
της παρούσας διοίκησης της Σχολής, στον οποίο θα πρέπει να επικεντρώσουμε όλοι τις προσπάθειές μας κατά τη διάρκεια των επομένων
μηνών.
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Όλοι γνωρίζουμε ότι η περίοδος που διανύουμε ως χώρα είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Ωστόσο, εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε με σταθερότητα και νηφαλιότητα να επιτελούμε το ακαδημαϊκό μας έργο, που ως στόχο έχει τη
μόρφωση και την εκπαίδευση μιας νέας γενιάς γιατρών που θα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες.
ªÂ ÙÈ˜ ıÂÚÌﬁÙÂÚÂ˜ Â˘¯¤˜ Ì·˜ ÁÈ· ˘ÁÂ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›·,
μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∫. Δ·ÚÏ·Ù˙‹˜, ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜
∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ¢. °·Ú‡Ê·ÏÏÔ˜, ∞Ó·Ï. ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜

Τα Νέα της Διοίκησης
– Ομόφωνη Απόφαση 68ης
Συνόδου Πρυτάνεων
– «Κάνε άλμα πιο γρήγορο από
τη φθορά»
– Ίδρυση Συλλόγου Αποφοίτων
του Α.Π.Θ.
– Πρόσβαση του Α.Π.Θ. στο
Οπτικοακουστικό Ιστορικό
Αρχείο του USC Shoah
Foundation Institute for
Visual History and Education.
– Σε δύο Ελληνίδες Καθηγήτριες το κορυφαίο βραβείο
του Προέδρου Ομπάμα.
– Ανακοίνωση για τον Εκδοτικό
Οίκο Α.Π.Θ.
– Το Α.Π.Θ. στην 15η Μπιενάλε
Νέων Καλλιτεχνών της Ευρώπης και της Μεσογείου.
(ÛÂÏ. 3)

Εκπαιδευτικά
– Χρήση Ηλεκτρονικών Πηγών
Α.Π.Θ.-Σεμινάρια Βιβλιοθήκης.
– Ενημέρωση από το Κέντρο
Λειτουργίας Δικτύου Α.Π.Θ.
– Δωρεάν online πρόσβαση
(free trial) στη Best Practice.
Ανακοίνωση-Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ.
– Νέος κύκλος Σεμιναρίων
ARCGIS 2011-2012.
(ÛÂÏ. 4)

Στήλη του Φοιτητή
– Ελεύθερη είσοδος για
τους φοιτητές του Α.Π.Θ.
στις εκθέσεις του Τελλόγλειου Ιδρύματος.
– Ανοιχτή γραμμή εξυπηρέτησης για πρωτοετείς φοιτητές.
– Δρομολόγια Λεωφορειακών Γραμμών Α.Π.Θ.
– Επέκταση λειτουργίας της
Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ.
και το Σαββατοκύριακο
(ÛÂÏ. 4)
(ºˆÙÔÚÂÔÚÙ¿˙:
°È¿ÓÓË˜ ΔÛÔ˘ÊÏ›‰Ë˜)

Ανακοίνωση του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Καθηγητή κ. Β. Κ. Ταρλατζή
για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2011
Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,
Καταρχήν σας ευχαριστώ για τα e-mail και για τα επιχειρήματά σας,
σχετικά με την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Διάβασα με προσοχή τις προτάσεις σας, οι οποίες, όμως, κινούνται στην
ίδια λογική της ταυτόχρονης διεξαγωγής εξετάσεων και μαθημάτων (έστω
Σαββάτων ή αργιών) και προπεριόδων ή μετάθεσης του εαρινού εξαμήνου
χωρίς περικοπή των εξεταστικών, οπότε δε θα μπορεί να γίνει ορκωμοσία
τον Ιούλιο. Σε συνέχεια της προηγούμενης επικοινωνίας μας, θα ήθελα να
σας υπενθυμίσω τα δεδομένα, πάνω στα οποία βασίστηκε η λήψη των αποφάσεων:
1) Κατ’ επανάληψη, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, σας είχα κάνει έκκληση να διακόψετε τις καταλήψεις, υιοθετώντας
άλλες μορφές αντίδρασης στον νέο Νόμο, προκειμένου να διασωθεί η
εξεταστική. Δυστυχώς, δεν εισακούστηκα και, όταν τελικά έληξε η κατάληψη, αποφασίστηκε να μην ολοκληρωθεί η εξεταστική, ενώ ομάδες φοιτητών παρενέβαιναν κι εμπόδιζαν τις εξετάσεις, παρόλο που αυτό αύξανε
τον αριθμό των χαμένων μαθημάτων και καθιστούσε ακόμα πιο δύσκολη
τη διάσωσή της.
2) Όπως ανέφερα στις προηγούμενες δύο Ανακοινώσεις (επισυνάπτονται 1, 2), η πρόσφατη εγκύκλιος (Φ5/107097/16-9-2011) του Ειδικού
Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Βασιλείου Παπάζογλου (επισυνάπτεται 3) ορίζει σαφώς ότι «ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού
εξαμήνου και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της διδασκαλίας
των μαθημάτων, όπως ορίζεται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο». Είναι
σαφές από τα υπογραμμισμένα σημεία ότι δεν επιτρέπεται ούτε η διπλή
εξεταστική τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο ούτε εξετάσεις κατά τη διάρκεια
του διδακτικού εξαμήνου.
3) Το χρονοδιάγραμμα σπουδών της Σχολής μας κινείται σε ασφυκτικά πλαίσια και οριακά καλύπτει τη διάρκεια εξαμήνων και εξετάσεων. Επιπλέον, η Γραμματεία οριακά προλαβαίνει (σε λιγότερο από 3 εβδομάδες)
να οργανώσει την ορκωμοσία του Ιουλίου, λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού φοιτητών και μαθημάτων.
4) Τα δεδομένα αυτά αναφέρθηκαν ρητά στην πρώτη μας Ανακοίνωση στις 23-9-2011.
5) Παρόλα αυτά, στη Γενική Συνέλευση των φοιτητών της Σχολής στις
28-9-2011 αποφασίστηκε να μη γίνουν οι υπόλοιπες εξετάσεις μετά τη
λήξη της κατάληψης, αν και αυτό δυσκόλευε περισσότερο την αναπλήρωση των εξετάσεων, και, επιπλέον, να δοθεί εξεταστική 4 εβδομάδων
(επισυνάπτεται η απόφαση 4).

6) Παρά τις προφανείς πρακτικές δυσκολίες, έγινε μεγάλη προσπάθεια
εξεύρεσης συμβιβαστικής λύσης στο πλαίσιο της νομιμότητας, που θα
αναπλήρωνε την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Έτσι, προτάθηκε εξεταστική περίοδος διάρκειας τριών (3) εβδομάδων για το Σεπτέμβριο, τριών (3)
εβδομάδων για το Φεβρουάριο και τεσσάρων (4) εβδομάδων για τον Ιούνιο, ενώ διατηρούνταν οι 13 διδακτικές εβδομάδες ανά εξάμηνο. Δυστυχώς, η πρόταση αυτή απορρίφθηκε ομόφωνα από το ΔΣ του Συλλόγου
των φοιτητών, το οποίο με απόφασή του στη συνεδρίαση στις 29-9-2011
(επισυνάπτεται 5), επέμεινε στην αρχική του θέση. Κατόπιν αυτών, η εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου δυστυχώς χάθηκε.
7) Ειδικά για τους φοιτητές που βρίσκονται στο πτυχίο, ζητήθηκε
έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας να γίνει η εξεταστική στην αρχή του
χειμερινού εξαμήνου. Παράλληλα, το θέμα αυτό συζητήθηκε σε άτυπη
συνάντηση με το Πρυτανικό Συμβούλιο, η οποία κατέληξε σε διασταλτική ερμηνεία του νόμου, που έδινε τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν
εξετάσεις στην ομάδα αυτή των φοιτητών. Πράγματι, μετά και τη νεότερη εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα κ. Β. Παπάζογλου (επισυνάπτεται 6),
η Γενική Συνέλευση της Σχολής, στην συνεδρίασή της αριθμ.
1/6.10.2011, αποφάσισε τα εξής:
– Να διενεργηθούν οι εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου 2011 αποκλειστικά για τους επί πτυχίω φοιτητές.
– Να πραγματοποιηθεί ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών για όσους
είχαν περατώσει επιτυχώς εξετάσεις κατά την περίοδο Ιουνίου 2011.
– Να αρχίσουν τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου σπουδών στις
3/10/2011, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα σπουδών το οποίο είχε
εγκριθεί κατά τη συνεδρίαση της Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής αριθμ.
32/17.5.2011.
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η Διοίκηση της Σχολής κατέβαλε
κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση εξεταστικής περιόδου για
όλους, με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα, παρά τις δυσκολίες και τους
περιορισμούς.
Είμαι στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινήσεις κι προσβλέπω
σε μια εποικοδομητική συνεργασία.
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011
ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË,
√ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜
μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∫. Δ·ÚÏ·Ù˙‹˜
∫·ıËÁËÙ‹˜ ª·ÈÂ˘ÙÈÎ‹˜ – °˘Ó·ÈÎÔÏÔÁ›·˜ & ∞ÓıÚÒÈÓË˜ ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜

Τα νέα της Σχολής
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
για το ακαδ. έτος 2011–2012

Διεθνές Συνέδριο στην η-εκπαίδευση στη Φιλιππούπολη (Plovdiv)
E-Education & E-Science, Plovdiv, Bulgaria, 5-6 October 2011

Καθηγητής Ταρλαταζής Β.-Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής
Καθηγητής Γαρύφαλλος Α.-Αναπλ. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής
Διευθυντές Τομέων: Καθηγητής Μάνθος Α. (Ανατομικής & Παθολογικής Ανατομικής), Καθηγήτρια
Αλμπάνη Μ. (Φυσιολογίας-Φαρμακολογίας), Καθηγήτρια Βαβάτση-Χριστάκη Ν. (Βιολογικών Επιστημών & Προληπτικής Ιατρικής), Καθηγητής Παππάς Κ. (Ακτινολογίας, Ιατρικής Φυσικής & Πληροφορικής), Καθηγητής Βιτάλ Β. (Αισθητηρίων Οργάνων), Καθηγητής Παπαχρήστου Φ. (Υγείας Παιδιού),
Καθηγητής Πολυζωΐδης Κ. (Νευροεπιστημών), Καθηγητής Μακρής Ι. (Χειρουργικής), Καθηγητής
Νικολαϊδης Π. (Παθολογίας).
Ε.Ε.Δ.Ι.Π.: 1 τακτικό μέλος, και 1 αναπλ. μέλος
Ε.Τ.Ε.Π.: Κανάκης Γ., τακτικό μέλος και Τουπαδάκης Στ. αναπλ. μέλος)

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 5-6 Οκτωβρίου 2011 στη Φιλιππούπολη (Plovdiv)
της Βουλγαρίας το διεθνές Συνέδριο με θέμα «e-Education & e-Science». Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ και το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Plovdiv της Βουλγαρίας.
Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξαν οι Καθηγητές Α. Μάνθος, Κ. Τριαρίδης, Π. Μπαμίδης, V. Anastasov και L. Despotova-Toleva.
Ήταν αφιερωμένο στην ιατρική εκπαίδευση και ειδικότερα στους
τρόπους ένταξης των νέων τεχνολογιών σε αυτήν. Μεταξύ των ζητημάτων που τέθηκαν από τους ομιλητές ήταν η ένταξη της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) στην ιατρική εκπαίδευση, η διαχείριση και
οργάνωση της ιατρικής πληροφορίας, οι ιατρικές εγκυκλοπαίδειες
στον σημασιολογικό ιστό (DBpedia), η σύνδεση των κοινωνικών
δικτύων (social media) με την ιατρική εκπαίδευση, καθώς και οι σύγχρονες προκλήσεις και τεχνολογικές εξελίξεις όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από το Ευρωπαϊκό
ερευνητικό έργο «mEducator» (www.meducator.net).

Μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
για το ακαδ. έτος 2011–2012
Καθηγητές: Αλμπάνη Μ., Βαβάτση-Χριστάκη Ν., Βιτάλ Β., Βλαϊκίδης Ν., Γαρύφαλλος Αλ.-Αν., Δανιηλίδης Μ., Κανέλλος Ι., Καρκαβέλας Γ., Κατσίκας Β., Κυριαζής Γ., Λουφόπουλος Α., Μακρής Ι., Μάνθος Α., Νικολαΐδης Π., Παπαδόπουλος Ν., Παπαχρήστου Φ., Παππάς Κ., Πολυζωΐδης Κ., Ταρλατζής
Β., Χαριτάντη-Κουρίδου Α., Χατζηστυλιανού Μ.
Αναπληρωτές Καθηγητές: Βαβίλης Δ., Δαρδαβέσης Θ., Θεμελής Χ., Καλλέργης Κ., Κεσίσογλου Ι.,
Ντούγκου-Τζάου Σ.
Επίκουροι Καθηγητές: Άθυρος Β., Αναστασιάδης Κ., Γκιβίσης Π., Κουτελιδάκης Ι., Μάγρας Ι.,
Παπακώστα-Κοντακιώτη Δ., Σαρδέλη Χ., Φιδάνη Στ., Χρυσογονίδης Ι.
Λέκτορες: Δούμας Μ., Κώνστα Α., Πατσατσή Αικ., Τράμμα Δ.
ΕΤΕΠ: Κανάκης Γ., Τουπαδάκης Στ., τακτικά μέλη και Σμυρλή Ι., Τριανταφυλλίδου Θ., αναπληρωματικά μέλη, αντίστοιχα.

Μέλη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής
Σχολής Α.Π.Θ. για το ακαδ. έτος 2011–2012
Καθηγητές: Αλμπάνη Μ., Βαβάτση-Χριστάκη Ν., Βιτάλ Β., Βλαϊκίδης Ν., Γαρύφαλλος Αλ.-Αν., Δανιηλίδης Μ., Κανέλλος Ι., Καρκαβέλας Γ., Κατσίκας Β., Κυριαζής Γ., Λουφόπουλος Α., Μακρής Ι., Μάνθος Α., Νικολαΐδης Π., Παπαδόπουλος Ν., Παπαχρήστου Φ., Παππάς Κ., Πολυζωϊδης Κ., Ταρλατζής
Β., Χαριτάντη-Κουρίδου Α., Χατζηστυλιανού Μ.
Αναπληρωτές Καθηγητές: Βαβίλης Δ., Δαρδαβέσης Θ., Θεμελής Χ., Καλλέργης Κ., Κεσίσογλου Ι.,
Ντούγκου-Τζάου Σ.
Επίκουροι Καθηγητές: Άθυρος Β., Αναστασιάδης Κ., Γκιβίσης Π., Κουτελιδάκης Ι., Μάγρας Ι.,
Παπακώστα-Κοντακιώτη Δ., Σαρδέλη Χ., Φιδάνη Στ., Χρυσογονίδης Ι.
Λέκτορες: Δούμας Μ., Κώνστα Α., Πατσατσή Αικ., Τράμμα Δ.
Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητώνς & Υποψηφίων Διδακτόρων.

Παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο κατάρτισης (hands-on
workshop) για τις τεχνολογίες mEducator2.0 (www.meducator2.net) και mEducator3.0 (www.
meducator3.net/drupal) από μέλη του Eργαστηρίου της Ιατρικής Πληροφορικής της Σχολής μας και
υπό τη συνολική εποπτεία του κ. Παναγιώτη Μπαμίδη, Επίκ. Καθηγητή της ΙΣΑΠΘ.
¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ Δ˙ÈÙ˙‹˜, ¢ËÌÔÎÚ¿ÙË˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ¶ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ› ºÔÈÙËÙ¤˜ π™∞¶£.

Επίσκεψη φοιτητών της Σχολής μας στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο
της Φιλιππούπολης (Plovdiv) της Βουλγαρίας
Με αφορμή τη διεξαγωγή του συνεδρίου με θέμα «E-education & E-science», στις 4-6
Οκτωβρίου 2011 μας δόθηκε η ευκαιρία να ταξιδέψουμε μαζί με την ομάδα του Eργαστηρίου
της Ιατρικής Πληροφορικής στη Φιλιππούπολη (Plovdiv) της Βουλγαρίας. Εκεί, είχαμε την
ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Krassimir και την Petrana, δυο Βούλγαρους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής του Ιατρικού Πανεπιστημίου του Plovdiv (Medical University Plovdiv – MU
Plovdiv), οι οποίοι με χαρά μας ξενάγησαν στα «ενδότερα» της σχολής τους και στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης τους.

Εξέταση μαθημάτων της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2011
Ανακοινώθηκε το ημερολόγιο Πρόγραμμα για τις εξετάσεις των μαθημάτων της εξεταστικής
περιόδου Σεπτεμβρίου 2011 για τους επί πτυχίο φοιτητές, σύμφωνα με το αριθμ. 3326/6-102011 έγγραφο της Πρυτανείας και το αριθμ. Φ5/114174/Β3/4-10-2011 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής στη
συνεδρίασή της με αριθμ. 1/6-10-2011.
Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, θα καλύψουν χρονικό διάστημα πέντε
(5) εβδομάδων και θα λήξουν την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου. Ο τόπος και η ώρα διεξαγωγής των
εξετάσεων θα οριστεί από κάθε Εργαστήριο ή Κλινική.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο όσο φοιτητές έχουν συμπληρώσει το 12ο εξάμηνο φοίτησης και δεν οφείλουν οποιαδήποτε παρακολούθηση.
√ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜
μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∫. Δ·ÚÏ·Ù˙‹˜
∫·ıËÁËÙ‹˜ ª·ÈÂ˘ÙÈÎ‹˜-°˘Ó·ÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∞ÓıÚÒÈÓË˜ ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜

Κριτήρια επιλογής φοιτητών για μετακίνηση στα πλαίσια του
προγράμματος LLP/ERASMUS
Απόσπασμα από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος LLP/ERASMUS της
Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. που υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
ΙΙ. Κριτήρια Επιλογής
1. Έτος σπουδών. Προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές των τελευταίων ετών. Κατ΄εξαίρεσιν, το
School of Bioscience του Πανεπιστημίου του Cardiff, Wales, UK, δέχεται φοιτητές μόνο των εξαμήνων 3-6.
2. Ακαδημαϊκή επίδοση. Η ακαδημαϊκή επίδοση καθορίζεται από το άθροισμα των ECTS συν το
άθροισμα των βαθμολογιών των μαθημάτων στα οποία έχουν εξετασθεί επιτυχώς.
3. Γνώση της γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής. Πρέπει να αποδεικνύεται από πιστοποιητικό, ή
εφόσον ο φοιτητής παρακολουθεί μαθήματα από σχετική βεβαίωση (ˆ˜ Â·ÚÎ¤˜ Â›Â‰Ô ÁÏˆÛÛÈÎ‹˜ ÈÎ·ÓﬁÙËÙ·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ first Certificate ÁÈ· ÙËÓ ∞ÁÁÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· Î·È
μ1 ÁÈ· ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜).
4. Κίνητρα συμμετοχής του υποψηφίου. Διαπιστώνονται από το βιογραφικό και τη συνέντευξη. Η
συνέντευξη μπορεί να γίνει μεμονωμένα από κάθε συντονιστή συμφωνίας ή από όλα τα μέλη
της Επιτροπής για όλους τους υποψηφίους σε ειδική κοινή συνεδρίαση, σύμφωνα με απόφαση
της Επιτροπής.
5. Επίπεδο σπουδών (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, προπτυχιακό).
Τα κριτήρια θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής.
ΙΙΙ. Πως γίνεται η επιλογή
Στην on-line αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τριών (3) κατά
σειρά προτεραιότητας πανεπιστημίων υποδοχής, τα οποία συμπληρώνονται από τον φοιτητή.
Οι αιτήσεις όταν συγκεντρωθούν, στέλνονται από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Ιατρική Σχολή. Ο ακαδημαϊκά υπεύθυνος της Ιατρικής Σχολής και οι συντονιστές
των συμφωνιών με τα πανεπιστήμια υποδοχής (δηλ. οι καθηγητές που έχουν συνάψει τις συνεργασίες με τα Ιδρύματα Υποδοχής) κάνουν την κατάταξη βάσει των παραπάνω κριτηρίων, με εξής σειρά
προτεραιότητας.
1. Να πληρούνται τα ελάχιστα κριτήρια ικανοποιητικής γνώσης της γλώσσας του ιδρύματος υποδοχής, όπως καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
Φοιτητές που δεν πληρούν τα κριτήρια επάρκειας γλώσσας αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.
2. Άθροισμα ECTS μονάδων και βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία έχουν εξετασθεί επιτυχώς.
3. Επί ισοβαθμίας, λαμβάνονται υπόψη: α) η σειρά επιλογής των πανεπιστημίων υποδοχής, όπως
αυτή καθορίζεται από τον φοιτητή στην αίτησή του, και β) το βιογραφικό και η συνέντευξη.
Σημείωση: Οι φοιτητές των μεγαλυτέρων ετών έχουν προτεραιότητα. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι του Στ΄ έτους έχουν προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων ανταλλαγής για κάθε ίδρυμα υποδοχής, ακόμη και αν συγκεντρώνουν μικρότερη βαθμολογία στο κριτήριο 2.

Το Medical University Plovdiv αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο
ιατρικό πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας με διασπορά των κλινικών
του σε όλη την πόλη. Η συζήτησή μας με τους Βούλγαρους φοιτητές αποκάλυψε τη συγγένεια της δομής του προγράμματος
σπουδών του ιατρικού τμήματος με αυτό της δικής μας Σχολής.
Παράλληλα, με τη βοήθεια των ιδιαίτερα φιλικών μελών ΔΕΠ
του τμήματος, είχαμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε και τον
τρόπο διδασκαλίας κάποιων εργαστηριακών και κλινικών μαθημάτων. Αναλυτικότερα, βρεθήκαμε στους χώρους των εργαστηρίων
Ανατομικής και Ιστολογίας, σε μερικούς από τους οποίους διεξάγονταν μαθήματα σε φοιτητές, περιηγηθήκαμε στην κλινική της
Τοξικολογίας, στην οποία μας παρουσίασαν την εξέταση ενός
ασθενή, που μόλις είχε προσέλθει εκεί, και επισκεφτήκαμε το ολοκαίνουργιο κτήριο αμφιθεάτρων του MU Plovdiv.
Συνέχεια είχε το ιστορικό κέντρο του Plovdiv. Περπατήσαμε στην παλιά πόλη που βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Maritsa, είδαμε το εξαιρετικής τεχνοτροπίας και φήμης αρχαίο θέατρο, τη ρωμαϊκή αγορά, την αρχαία συναγωγή, τους περίφημους κήπους του τσάρου Συμεών και την ελληνική εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε το εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής και ιδιαίτερα τον κ. Μπαμίδη για την ευκαιρία που μας έδωσαν, τους διοργανωτές της συνάντησης,
καθώς και τους Βούλγαρους συναδέλφους για το χρόνο που μας αφιέρωσαν.
Κλείνοντας, θα πρέπει κανείς να υπογραμμίσει τη σημασία
της επαφής των φοιτητών ιατρικής με διαφορετικό εθνικό υπόβαθρο, η οποία έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως πηγή
μιας ποικιλίας εμπειριών σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της
ιατρικής εκπαίδευσης, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει
στη δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων από πλευράς των
διδασκόμενων σχετικά με τη βελτίωσή της.
¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ Δ˙ÈÙ˙‹˜, ¢ËÌÔÎÚ¿ÙË˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª¿Ù˙ÈÔ˜, ¶ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ› ºÔÈÙËÙ¤˜ π™∞¶£.

Ανακοίνωση – Κανονισμός Διδακτορικών Διατριβών
Το Γραφείο Διδακτορικών Διατριβών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. απέστειλε
μέσω e-mail προς όλα τα μέλη ΔΕΠ, Ανακοίκωση για το νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Διδαδακτοιρικών Διατριβών, ο οποίος ισχύει απο 30/6/2011, με
την επισήμανση να προσεχθούν ιδιαίτερα τα άρθρα 1, 2, 3 και 8.
Ο κανονισμός βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.med.auth.gr/gram/docs/kanonismos_ekponisis_didaktorikwn
_diatrivwn04_10_2011.doc

Τα νέα της Διοίκησης
Ομόφωνη Απόφαση 68ης Συνόδου Πρυτάνεων
Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
Στις 21-23.10.2011 πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή η 68η Σύνοδος των Πρυτάνεων. Η
Σύνοδος κατέληξε στην παρακάτω ομόφωνη απόφαση:
Ομόφωνη Απόφαση
Η 68η Σύνοδος των Πρυτάνεων συνεδρίασε σε μια από τις πλέον κρίσιμες στιγμές για την
ελληνική κοινωνία και οικονομία.
Η κλιμακούμενη κρίση επιδρά με δραματικό τρόπο και στη λειτουργία των Πανεπιστημίων
της χώρας. Αντί για διάλογο, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, απούσα και από αυτή τη Σύνοδο, παρεμβαίνει στη διενέργεια των εκλογών ανάδειξης των Συμβουλίων με τροπολογίες και
ρυθμίσεις που συνιστούν θεσμική εκτροπή και ευνοούν τη δημιουργία ισχυρών ομαδοποιήσεων. Διακυβεύεται έτσι η ενότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας, αποδυναμώνεται η διοίκηση των Πανεπιστημίων και ακυρώνεται η συμβολή τους στην έξοδο της χώρας από την κρίση.
Την ίδια στιγμή, με ουσιαστική πολιτική ευθύνη του Υπουργείου, τα Πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα προϋπολογισμού, κάλυψης των εκπαιδευτικών, διοικητικών και
ερευνητικών λειτουργιών και υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού τους.
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων με αίσθημα ευθύνης και επίγνωση της κρισιμότητας των στιγμών απευθύνεται στην πολιτειακή και πολιτική ηγεσία του τόπου, ζητώντας να αναληφθούν
πρωτοβουλίες με σκοπό την αποκατάσταση των όρων ομαλής ακαδημαϊκής λειτουργίας των
Πανεπιστημίων.
Τέλος, η Σύνοδος των Πρυτάνεων ορίζει το τριήμερο 15-17 Νοεμβρίου 2011 ως «Ημέρες
του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου» και καλεί την πανεπιστημιακή κοινότητα να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις στήριξής του.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, το Προεδρείο της
Συνόδου των Πρυτάνεων θα ζητήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους
πολιτικούς αρχηγούς με θέμα την κατάργηση του αυτοδιοίκητου και των ακαδημαϊκών ελευθεριών στα Α.Ε.Ι.
Επιπροσθέτως, το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων εξουσιοδοτήθηκε να επισκεφτεί
το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προκειμένου να συζητηθούν
άμεσα ζητήματα βιωσιμότητας των Πανεπιστημίων που αφορούν στους προϋπολογισμούς
τους και τις δυσλειτουργίες που προκύπτουν από την εφαρμογή του Νόμου λόγω της ύπαρξης νομικών κενών (π.χ. εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π.), κλπ.
ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË,
πˆ¿ÓÓË˜ ∞. ª˘ÏﬁÔ˘ÏÔ˜, ¶Ú‡Ù·ÓË˜ ∞¶£
πˆ¿ÓÓË˜ ¢. ¶·ÓÙ‹˜, ∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞Ó¿Ù˘ÍË˜
¢¤Ûˆ ∞ı. §È¿ÏÈÔ˘, ∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓÈ˜ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î·È ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡
™ÔÊ›· ∞. ∫Ô˘›‰Ô˘-∞Ó‰Ú¤Ô˘, ∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓÈ˜ ŒÚÂ˘Ó·˜

«Κάνε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά»
Με ένα θεατρικό-μουσικό αναλόγιο, συμπαραγωγή της Πειραματικής Σκηνής της «Τέχνης»
και του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., συμμετείχαν τα «Δημήτρια»
στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του Οδυσσέα Ελύτη.
«Κάνε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά» ήταν ο τίτλος αυτής της ιδιότυπης παράστασης, που παρουσιάστηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στις 15.10.2011, με ελεύθερη είσοδο
για το κοινό. Σύμφωνα με τους συντελεστές, πρόκειται για μια πολυφωνική εκδοχή της
«Μαρίας Νεφέλης», ενός από τα σημαντικότερα ποιητικά έργα του Ελύτη, που παρουσιάζεται
βέβαια σε αποσπασματική μορφή.
Τη μουσική, που παίζει καθοριστικό ρόλο στη συγκεκριμένη προσέγγιση, έχει γράψει ο
Κώστας Βόμβολος, που την εκτέλεσε ζωντανά στην παράσταση, την κίνηση επιμελήθηκε η
Στέλλα Μιχαηλίδου, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια είχε ο Νικηφόρος Παπανδρέου. Πήραν
μέρος οι ηθοποιοί Δημήτρης Ναζίρης (Ποιητής) και Έφη Σταμούλη (Μαρία Νεφέλη), καθώς και
12 φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Θεάτρου του Α.Π.Θ.: Αντωνία Βισβίκη, Έλσα Καρακασίδου, Θανάσης Κριτσάκης, Νικόλας Νικητάκης, Ματίνα Παγουλάτου, Δέσποινα Παπαδοπούλου, Νίκος Ράμμος, Κώστας Ραμπαβίλας, Βάσω Τσαβδαρίδου, Χρυσούλα Φλαμπούτογλου,
Δημήτρης Φουρλής και Δήμητρα Χαϊνά.
Η «Μαρία Νεφέλη» κυκλοφόρησε το 1978, αλλά γράφτηκε λίγο νωρίτερα, στα χρόνια της
στρατιωτικής δικτατορίας, μέσα στον απόηχο των φοιτητικών εξεγέρσεων στην Ευρώπη με
αίτημα να αλλάξουν όλα τώρα αμέσως (Μάης του 1968 στο Παρίσι) και της «επανάστασης των
λουλουδιών» στην Αμερική (χίππυς, κίνημα κατά του πολέμου στο Βιετνάμ, «κάντε έρωτα, όχι
πόλεμο»).
Το ποιητικό κείμενο, «διάλογος» ανάμεσα στον ώριμο ποιητή και μια αντισυμβατική νέα
γυναίκα, απηχεί το κλίμα εκείνης της εποχής, την ατμόσφαιρα γενικής αμφισβήτησης αλλά και
ελπίδας που τη χαρακτήριζε, και εκφράζει το ουτοπικό όραμα της πληρότητας και της ευτυχίας
μέσα από την κατάργηση των απαγορεύσεων κάθε είδους. Ίσως αυτό εξηγεί την ιδιαίτερη απήχηση του συγκεκριμένου κειμένου σήμερα: σε μια εποχή απαισιοδοξίας, παραίτησης, ψυχικής καθίζησης, έχουμε ανάγκη από μεγάλα κείμενα που εκφράζουν ποιητικά το όραμα μιας υπέρβασης.
Το Τμήμα Θεάτρου του Α.Π.Θ., συμμετέχοντας στις προσπάθειες για το άνοιγμα του Πανεπιστημίου στην κοινωνία και την πόλη, έχει βγει συχνά τον τελευταίο καιρό εκτός των τειχών
του. Πρόσφατα παραδείγματα ο «Βόυτσεκ», παράσταση δρόμου που παρουσιάστηκε σε ανοιχτούς χώρους της Θεσσαλονίκης (αλλά και στο εξωτερικό), το δρώμενο για τον Εγγονόπουλο
στο περσινό Φεστιβάλ Φιλίππων-Καβάλας, η συμμετοχή στην παρουσίαση μιας από τις ραψωδίες της «Ιλιάδας» στο Εθνικό Θέατρο (στη μετάφραση του Δ.Ν. Μαρωνίτη), η παρουσίαση
στα φετινά, 46α «Δημήτρια» δύο θεατρικών παραστάσεων (διπλωματικών εργασιών φοιτητών),
«Υπέροχες, υπέροχες μέρες» και «Contractions», που παίζονταν στο θέατρο Άνετον, στις 8-9
και 15-16 Οκτωβρίου, αντίστοιχα. Σ’ αυτή τη λογική εντάχθηκε και το αφιέρωμα στον Ελύτη.
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

Ίδρυση Συλλόγου Αποφοίτων του Α.Π.Θ.
Με πρωτοβουλία των Πρυτανικών Αρχών του Α.Π.Θ. πραγματοποιήθηκε στις 21.9.2011,
στην Αίθουσα της Συγκλήτου, η πρώτη συνάντηση για την ίδρυση Συλλόγου Αποφοίτων του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Στη συνάντηση συμμετείχαν πρώην Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις και Καθηγητές του Ιδρύματος. Ο Σύλλογος αναμένεται να αριθμεί περισσότερα από 50.000 μέλη, καθώς το Α.Π.Θ. είναι
το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας και της Ν.Α. Ευρώπης.
Έδρα του Συλλόγου θα είναι η Θεσσαλονίκη, αλλά δεν αποκλείεται να ιδρυθούν παραρτήματα και σε άλλες πόλεις.
Στη συνάντηση, ανατέθηκε σε τριμελή επιτροπή η τεχνική διερεύνηση των όρων και των
κριτηρίων βάσει των οποίων θα διαμορφωθεί το καταστατικό και θα συσταθεί το Συμβούλιο
του Συλλόγου.
ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË,
πˆ¿ÓÓË˜ ∞. ª˘ÏﬁÔ˘ÏÔ˜, ¶Ú‡Ù·ÓË˜ ∞¶£
πˆ¿ÓÓË˜ ¢. ¶·ÓÙ‹˜, ∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞Ó¿Ù˘ÍË˜
¢¤Ûˆ ∞ı. §È¿ÏÈÔ˘, ∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓÈ˜ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î·È ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡
™ÔÊ›· ∞. ∫Ô˘›‰Ô˘-∞Ó‰Ú¤Ô˘, ∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓÈ˜ ŒÚÂ˘Ó·˜

Πρόσβαση του Α.Π.Θ. στο Οπτικοακουστικό Ιστορικό Αρχείο του
USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο μεγαλύτερο οπτικοακουστικό ιστορικό αρχείο στον κόσμο, το USC Shoah Foundation
Institute. Πρόκειται για μια συλλογή η οποία αποτελείται από σχεδόν 52.000 μαρτυρίες
βίντεο, γυρισμένες σε 56 χώρες και σε 32 γλώσσες.
Το Ινστιτούτο πήρε συνεντεύξεις από επιζήσαντες Εβραίους, ομοφυλόφιλους, Μάρτυρες
του Ιεχωβά, Ρομά και Σίντι (Τσιγγάνοι), καθώς και από επιζήσαντες προγραμμάτων ευγονικής,
απελευθερωτές και μάρτυρες της απελευθέρωσης, πολιτικούς κρατούμενους, διασώστες και
βοηθούς τους και συμμετέχοντες σε δίκες εγκληματιών πολέμου. Σχεδόν 300 μαρτυρίες-συνεντεύξεις διενεργήθηκαν στην Ελλάδα και στα ελληνικά, ενώ 601 επιζώντες ομιλητές έχουν τόπο
γέννησης την Ελλάδα και, από αυτούς, 381 τη Θεσσαλονίκη.
Στο πλαίσιο της απόκτησης πρόσβασης στο Shoah Foundation Institute Visual History Archive, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Freie Universitaet
Berlin, διοργάνωσαν στις 3.10.2011, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., τελετή εγκαινίωνγια την πρόσβαση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Οπτικοακουστικό
Ιστορικό Αρχείο του USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education.
Επίσης, στις 4.10.2011 πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης, Επιστημονικό Εργαστήριο στο οποίο συμμετείχαν μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες
και Καθηγητές στους τομείς της Ιστορίας, Φιλολογίας, Παιδαγωγικών, Πολιτικής Επιστήμης,
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Νομικής και Δημοσιογραφίας και αποσκοπούσε στο να εξοικειώσει
τους ερευνητές με το αρχείο και τους τρόπους χρήσης του για την Έρευνα.
Το Α.Π.Θ. με μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες και
ξένους ερευνητές να έχουν πρόσβαση στο μεγαλύτερο οπτικοακουστικό ιστορικό αρχείο στον
κόσμο και να συμβάλουν στην έρευνα της ιστορίας της πόλης και της χώρας μας.
ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË,
πˆ¿ÓÓË˜ ∞. ª˘ÏﬁÔ˘ÏÔ˜, ¶Ú‡Ù·ÓË˜ ∞¶£
πˆ¿ÓÓË˜ ¢. ¶·ÓÙ‹˜, ∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞Ó¿Ù˘ÍË˜
¢¤Ûˆ ∞ı. §È¿ÏÈÔ˘, ∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓÈ˜ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î·È ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡
™ÔÊ›· ∞. ∫Ô˘›‰Ô˘-∞Ó‰Ú¤Ô˘, ∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓÈ˜ ŒÚÂ˘Ó·˜

Σε δύο Ελληνίδες Καθηγήτριες το κορυφαίο
βραβείο του Προέδρου Ομπάμα
Η βράβευση από τον πρόεδρο Mπάρακ Ομπάμα δυο Ελληνίδων Καθηγητριών, που
διδάσκουν σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ, με το προεδρικό βραβείο PECASE φέρνει με το
καλύτερο δυνατό τρόπο την πατρίδα μας και πάλι στο προσκήνιο της διεθνούς κοινής γνώμης
αποδεικνύοντας ότι, παρά την οικονομική θύελλα που υφίσταται, η χώρα μας έχει όλα τα εχέγγυα και τις εφεδρείες σε ανθρώπινο δυναμικό να σταθεί στα πόδια της, αρκεί όλοι να προσπαθήσουμε σωστά και μεθοδικά.
Από ελληνικής πλευράς αποδέκτες του βραβείου PECASE, που απονέμεται κάθε χρόνο απο τον
Πρόεδρο των ΗΠΑ, ως κορυφαία διάκριση για
νέους επιστήμονες, είναι η κα Δήμητρα Ευαγγέλου (φωτ. αριστερά), Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Purdue και η κα Φωτεινή Κατωπόδη
(φωτ. δεξιά), Καθηγήτρια Περιβαλλοντολόγος
στους Πολιτικούς Μηχανικούς του Berkley.
Όπως εκτιμάται για τα πληθυσμιακά δεδομένα
της Ελλάδας η επιλογή των δυο διακεκριμένων Ελληνίδων αποτελεί κορυφαία διάκριση καθώς
και μια νότα αισιοδοξίας για το σκληρό παρόν και το αβέβαιο μέλλον που αντιμετωπίζουμε στο
τόπο μας.

Ανακοίνωση για τον Εκδοτικό Οίκο Α.Π.Θ.
O Εκδοτικός Οίκος του Α.Π.Θ. θα αρχίσει να εκδίδει επιστημονικά βιβλία, που απευθύνονται στο γενικό μορφωμένο κοινό, τους μαθητές και τους φοιτητές. Τα βιβλία αυτά θα κυκλοφορούν μέσω των βιβλιοπωλείων, χωρίς να αποκλείεται να χρησιμοποιηθούν και ως διδακτικά πανεπιστημιακά συγγράμματα.
Η Επιτροπή Εκδόσεων και Δημοσιευμάτων του Α.Π.Θ. έχει ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό των μελλοντικών εκδόσεων. Απευθύνεται ωστόσο και σε όλους τους συναδέλφους του
Πανεπιστημίου και ζητά τη συμβολή τους με ιδέες για οργανωμένες εκδοτικές σειρές ή και
μεμονωμένα βιβλία. Κριτήριο για την έκδοση οποιουδήποτε βιβλίου θα είναι η ποιότητά του
(που θα κρίνεται από ειδικούς κριτές) και η εμπορική του αποδοτικότητα.
Οι προτάσεις, που θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες, αποστέλλονται μόνο γραπτά (με ηλεκτρονική μορφή) στη διεύθυνση: zsarikas@ad.auth.gr
√ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂Î‰ﬁÛÂˆÓ Î·È ¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ
μ·Û›ÏË˜ ∫¿ÏÊ·˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜

Το Α.Π.Θ. στην 15η Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών
της Ευρώπης και της Μεσογείου
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμμετέχει ενεργά στην πολιτιστική ζωή της πόλης μέσω των
διδασκόντων και των φοιτητών του, κάνοντας άνοιγμα
προς την πόλη και επενδύοντας στη δημιουργικότητα
των νέων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συμμετοχή
του Α.Π.Θ. στην διοργάνωση της 15ης Μπιενάλε Νέων
Καλλιτεχνών της Ευρώπης και της Μεσογείου.
Στο πλαίσιο της 15ης Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών της Ευρώπης και της Μεσογείου στις
12 Οκτωβρίου 2011, στην Αποθήκη 7 στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε στρογγυλή τράπεζα, με θέμα τη συμμετοχή του Α.Π.Θ. στη μεγάλη αυτή διοργάνωση αλλά και τη
συμμετοχή του ιδρύματος σε μελλοντικές εκδηλώσεις, οι οποίες εντάσσουν την πόλη μας
στον χάρτη των μεγάλων πολιτιστικών γεγονότων της Ευρώπης.
Στη συζήτηση συμμετείχαν οι:
– Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος
– Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Γιάννης Παντής
– Αντιπρύτανις Έρευνας, Καθηγήτρια Σοφία Κουίδου-Ανδρέου
– Κοσμήτορας Σχολής Καλών Τεχνών, Δημήτρης Ναζίρης
– Πρόεδρος Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Ξενοφώντας Σαχίνης
– Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Ευανθία Νίκα – Σαμψών
– Πρόεδρος Τμήματος Θεάτρου, Ευπραξία Σταμούλη
– Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, Γιώργος Παπακώστας
– Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων, Μαλαματένια Σκαλτσά
– π. Πρόεδρος Τμήματος Κινηματογράφου, Νίκος Τσινίκας.

Εκπαιδευτικά
Χρήση Ηλεκτρονικών Πηγών Α.Π.Θ. – Σεμινάρια Βιβλιοθήκης
Με αφορμή την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Μονάδα Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Χρηστών Ηλεκτρονικών Πηγών προσφέρει ενημερωτικά σεμινάρια με θέμα την αναζήτηση βιβλιογραφίας και τη
χρήση των ηλεκτρονικών πηγών (ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία, βιβλιογραφικές βάσεις κ.ά.) της βιβλιοθήκης. Στόχος των σεμιναρίων είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων, κατά κύριο λόγο, με τις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης, αλλά
και με τεχνικές αναζήτησης (προσδιορισμός των εννοιών του θέματος, βασικές αρχές έρευνας) και αξιολόγησης της πληροφορίας (βιβλίων, άρθρων, ιστοσελίδων), καθώς και σωστής χρήσης της πληροφορίας (πρόγραμμα RefWorks).
Τα σεμινάρια επαναλαμβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και εξειδικεύονται θεματικά. Υπάρχει επίσης
η δυνατότητα πραγματοποίησης σεμιναρίων σε κλειστές ομάδες (στα πλαίσια κάποιου μαθήματος, μεταπτυχιακού προγράμματος κ.ά.), καθώς και κατ’ ιδίαν βοήθειας κατόπιν συνεννόησης. Οι διδάσκοντες μπορούν είτε να κανονίσουν, σε συνεννόηση με
τη Μονάδα, σεμινάρια στα πλαίσια του μαθήματός τους, είτε να ενημερώσουν τους φοιτητές για τη διενέργεια των σεμιναρίων.
Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στην αίθουσα εκπαίδευσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, αλλά και σε άλλες διαθέσιμες νησίδες του Πανεπιστημίου, κατόπιν πάντα συνεννόησης.
Στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης http://www.lib.auth.gr/index.php/el/ltaining μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα του τρέχοντος μηνός, την ηλεκτρονική αίτηση παρακολούθησης σεμιναρίων και τα στοιχεία επικοινωνίας της Μονάδας.
Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Μονάδα Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Χρηστών, Κεντρική Βιβλιοθήκη, Επιστημονικό Αναγνωστήριο, τηλ. 2310.99.42.16-7,
2310.99.53.63, email: ltraining@lib.auth.gr
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

Ενημέρωση από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου Α.Π.Θ.
Το περιβάλλον προσωπικών ιστοσελίδων μελών ΑΠΘ έχει αναβαθμιστεί και προσφέρει δύο καινούργιες επιλογές: έτοιμο
ιστοχώρο τύπου ιστολογίου (blog) (http://blogs.auth.gr/blogs/) βασισμένο στη δημοφιλή πλατφόρμα Wordpress, δυναμικό
ιστοχώρο με ελεύθερη επιλογή πλατφόρμας λογισμικού βασισμένο στην πλατφόρμα Plesk.
Η πρώτη επιλογή θα εξυπηρετήσει χρήστες που δεν γνωρίζουν τεχνικές κατασκευής ιστοσελίδων, αλλά επιθυμούν την απλή
καταχώρηση περιεχομένου με τη μορφή άρθρων σε ημερολογιακές καταχωρήσεις. Το περιβάλλον καταχώρησης είναι φιλικό
προς τον χρήστη και υπάρχει μεγάλη ευελιξία στη διαμόρφωση της αισθητικής του περιεχομένου με απλά εργαλεία, από χειριστές χωρίς προηγούμενη εμπειρία. Ταυτόχρονα, υποστηρίζεται η ανάπτυξη ομάδων χρηστών και ιστολογίων κοινού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη θεματικών κοινοτήτων μελών του ΑΠΘ.
Η δεύτερη επιλογή έρχεται να καλύψει τις εξειδικευμένες ανάγκες προηγμένων χειριστών ιστοχώρων, που επιθυμούν να
έχουν τις ίδιες δυνατότητες φιλοξενίας περίπλοκων ιστοχώρων με δυναμικές ιστοσελίδες, όπως αυτές που είχαν στη διάθεσή
τους μέχρι τώρα μόνο οι μονάδες του ΑΠΘ.
Οι παραπάνω επιλογές είναι διαθέσιμες παράλληλα με τις παλαιότερες επιλογές: πρότυπη ιστοσελίδα με αυτόματα παραγόμενο περιεχόμενο, ιστοσελίδα σχεδιασμένη από το χρήστη με απλή στατική HTML, ανακατεύθυνση σε ιστοσελίδα που διατηρεί ο χρήστης αλλού.
Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες μέσα από τις σελίδες ρύθμισης του ιδρυματικού λογαριασμού χρήστη του ΑΠΘ:
https://accounts.auth.gr/home/personalWebPages.php
Το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση.
∫¤ÓÙÚÔ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∞¶£
∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
ÙËÏ: 2310-999400, e-mail:support@auth.gr, Web:http://noc.auth.gr

Δωρεάν online πρόσβαση (free trial) στη Best Practice
Ανακοίνωση – Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ.
Κυρίες/Κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. εξασφάλισε δωρεάν
online πρόσβαση (free trial) στη Best Practice, πηγή για την κλινική
ιατρική. Η πρόσβαση είναι δυνατή με username: greece & password:
greece (http://bestpractice.bmj.com/best-practice/welcome.html, επιλογή
login).
Η Best Practice είναι online εργαλείο για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων στους τομείς πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και φροντίδας των
ασθενών. Για τη χρήση της πηγής είναι διαθέσιμοι μια σειρά οδηγών,
http://bestpractice.bmj.com/best-practice/marketing/ help.html:
Συνοπτικός και αναλυτικός οδηγός χρήσης.
Οnline οδηγοί ανά ιδιότητα: – Φοιτητές Ιατρικής, – Ειδικευόμενοι
ιατροί, – Ερευνητές.
Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με e-mail στο libraryweb@
lib.auth.gr για τα τυχόν σχόλιά σας μετά τη χρήση της πηγής.
ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË,
•¤ÓÈ· ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓË
∫ÂÓÙÚÈÎ‹ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∞¶£,
ÀËÚÂÛ›· ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÙﬁÔ˘ & ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ËÁÒÓ
ÙËÏ.: 302310995378, 991603, e-mail: libraryweb@lib.auth.gr,
web site: http://www.lib.auth.gr

Νέος κύκλος Σεμιναρίων ARCGIS 2011-2012
Το ΚΥΤΠ διοργανώνει σε συνεργασία με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο
του ArcGIS στην Ελλάδα Marathon Data Systems, την 18η 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), Δε 31 Οκτ – Τε 2 Νοε, 09:00-14:00
ΚΥΤΠ-502 Προχωρημένα θέματα στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών ArcGIS (ArcGIS II), Δε 21 Νοε - Τε 23 Νοε, 09:00-14:00
ΚΥΤΠ-503 ArcGIS Extensions Spatial Analyst - 3D Analyst (ArcGIS III), Τε
14 Δεκ – Πα 23 Δεκ, 09:00-14:00
Περισσότερες πληροφορίες στη δικτυακή πύλη του ΚΥΤΠ
https://web.itc.auth.gr/portal/content/view/335/242/.
∫¤ÓÙÚÔ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ ΔÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ ∞¶£
ÙËÏ. 2310992000 Fax. 2310998302, e-mail seminars@itc.auth.gr

Στήλη του Φοιτητή
Ελεύθερη είσοδος για τους φοιτητές του Α.Π.Θ.
στις εκθέσεις του Τελλογλείου Ιδρύματος
Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
Σας ενημερώνουμε ότι, για τη φετινή περίοδο, καθιερώνεται ελεύθερη είσοδος για όλους τους φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις εκθέσεις που παρουσιάζονται στο Τελλόγλειο
Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., όπως ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου για
την έκθεση «Goya & Beethoven στο Τελλόγλειο»
(http://press.auth.gr/news/wordpress/?p=24778).
Η πλήρης ατέλεια θα ισχύει πλέον για τους ανέργους, τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, ενώ μειωμένο
κατά 50% θα είναι το αντίτιμο για όλους τους νέους μέχρι 32 ετών.
Μ΄ αυτή την απόφαση, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Τελλόγλειο Ίδρυμα αποδεικνύουν πως ανταποκρίνονται στις δύσκολες καταστάσεις τις οποίες βιώνει η κοινωνία από την οικονομική κρίση και
παράλληλα απαντούν με μοναδικό τρόπο, μέσω της διπλής αυτής
έκθεσης, σε άδικους χαρακτηρισμούς περί εσωστρέφειας.
Σημειώνεται πως στην έκθεση Goya -ανοίγει στις 20 Οκτωβρίου και
θα διαρκέσει έως τις 29 Ιανουαρίου 2012- παρουσιάζονται συνολικά
211 χαρακτικά του δημιουργού, με πλήρεις τις τέσσερις σειρές του: Τα
Καπρίτσια, τα Δεινά του Πολέμου, οι Ταυρομαχίες και οι Παροιμίες. Τα
χαρακτικά προέρχονται από τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου. Επίσης, προστίθενται έξι ελαιογραφίες
από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Bilbao, οι οποίες δίνουν μια εικόνα για την εποχή και τη θεματογραφία του. Αξίζει να επισημανθεί πως
η έκθεση συμπληρώνεται από το Αρχείο Σπητέρη του Τελλογλείου,
από όπου ένα πολύτιμο υλικό από εφημερίδες και περιοδικά του γαλλικού Τύπου στον 20ο αι. δημιουργούν το υπόβαθρο για το περιεχόμενο της διοργάνωσης.
Το θέμα της τραγικής μοίρας, της κώφωσης, που συνδέει τους δύο
δημιουργούς, εμφανίζεται στην έκθεση για τον Beethoven που ανοίγει, λίγες μέρες αργότερα, στις 4 Νοεμβρίου. Σ΄ αυτήν παρουσιάζονται για πρώτη φορά πρωτότυπες παρτιτούρες του τιτάνα της κλασικής μουσικής, καθώς και χειρόγραφα, επιστολές, τετράδια επικοινωνίας, μικροαντικείμενα του συνθέτη, τα οποία προέρχονται από το
Beethoven-Ηaus της Βόννης.
O ¶Ú‡Ù·ÓË˜ Î·È
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ΔÂÏÏÔÁÏÂ›Ô˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜
°È¿ÓÓË˜ ª˘ÏﬁÔ˘ÏÔ˜,
∫·ıËÁËÙ‹˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ

Ανοιχτή Γραμμή Εξυπηρέτησης για πρωτοετείς φοιτητές
Οι Πρυτανικές αρχές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φρόντισαν να λειτουργήσει και φέτος Ανοιχτή Γραμμή Εξυπηρέτησης, από 25 Αυγούστου έως και τις 31 Οκτωβρίου 2011, προκειμένου οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος να βοηθηθούν στην αναζήτηση και εύρεση στέγης.
Για το σκοπό αυτό είναι στη διάθεση των ιδιοκτητών διαμερισμάτων η ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών του
Α.Π.Θ. http://dps.web.auth.gr, οι τηλεφωνικές γραμμές 2310 991372, 991373, 994168, 996743 και 996771
καθώς και το φαξ 2310 995112, όπου μπορούν να δηλώσουν τα διαμερίσματα που διαθέτουν για ενοικίαση. Στο Τμήμα
Σπουδών του Α.Π.Θ. υπάρχει στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατάλογος με τους μεσίτες της Θεσσαλονίκης.
Στην ίδια ιστοσελίδα και τις παραπάνω τηλεφωνικές γραμμές, μπορούν να επικοινωνούν οι φοιτητές/φοιτήτριες και
να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα διαμερίσματα με τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία.
Επίσης, κατά τη διάρκεια των εγγραφών θα λειτουργούν, στους χώρους εγγραφών των νεοεισαγομένων φοιτητών/τριών του Α.Π.Θ., περίπτερα από τα οποία θα διατίθενται ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες σε ό,τι αφορά στις
εγγραφές των φοιτητών/τριών, τη σίτιση, τη στέγαση κ.ά.
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των επιτυχόντων θα λειτουργούν οι τηλεφωνικές γραμμές 2310994000 και 2310-996000, για πληροφορίες σε ό,τι αφορά στις περιόδους και στα δικαιολογητικά εγγραφών.
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

Δρομολόγια Λεωφορειακών Γραμμών Α.Π.Θ.
Ξεκίνησαν και για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012 οι 4 λεωφοριακές γραμμές του Α.Π.Θ. για την εξυπηρέτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας. Επικοινωνία: κα Αγγελική Λευκαδίτου, τηλ. 2310-996723. Μπορείτε να δειτε τα
δρομολόγια για το χειμερινό εξάμηνο στo: http://press.auth.gr/news/wordpress/?p=24697.

Επέκταση Λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης
του Α.Π.Θ. και το Σαββατοκύριακο
Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
Σε πείσμα της επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης της χώρας και των πολιτών της και σε πείσμα της διαρκώς
μειούμενης δημόσιας χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου μας, οι Πρυτανικές Αρχές του Α.Π.Θ., το Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. και οι εργαζόμενοι στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ. συναποφάσισαν την επέκταση της λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης και τα Σαββατοκύριακα.
Το μέτρο θα εφαρμοστεί πιλοτικά από το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011 και μέχρι το τέλος του έτους.
√È ¶Ú˘Ù·ÓÈÎ¤˜ ∞Ú¯¤˜
ΔÔ ¢.™. ÙË˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜ ºÔÈÙËÙÈÎ‹˜ §¤Û¯Ë˜
√È ∂ÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹ ºÔÈÙËÙÈÎ‹ §¤Û¯Ë
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