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Πιστοποίηση αριστείας για το Εργαστήριο Έρευνας
και Κλινικών Εφαρμογών στην Οφθαλμολογία
Πιστοποίηση αριστείας για τη διεξαγωγή έρευνας έλαβε πρόσφατα το
Εργαστήριο Έρευνας και Κλινικών Εφαρμογών στην Οφθαλμολογία, που λειτουργεί στην Α’ Οφθαλμολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ). Η πιστοποίηση χορηγήθηκε, κατόπιν αξιολόγησης, από
το European Vision Institute (EVI), έναν φορέα αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει ως στόχο την αξιολόγηση, την υποστήριξη και το
συντονισμό ερευνητικών δράσεων στην Ευρώπη στον τομέα της οφθαλμολογίας. Με αυτή την πιστοποίηση, το εν λόγω Εργαστήριο αποτελεί πλέον μέλος
του European Vision Institute Clinical Research Network (EVICR.net). Το
EVICR.net είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο οφθαλμολογικών κέντρων, αφιερωμένων στη διεξαγωγή έρευνας με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας. Οι
τελευταίες εξασφαλίζονται μέσα από την αυστηρή τήρηση διαδικασιών που
ακολουθούν διεθνή πρότυπα (standard operating procedures) και που διέπουν
επιστημονικές/ερευνητικές, οργανωτικές και διοικητικές λειτουργίες.

(incidence study) στο Thessaloniki Eye Study, που θα δώσει σημαντικά
δεδομένα για τον κίνδυνο ανάπτυξης γλαυκώματος και ΗΕΩ στον πληθυσμό
στη δεκαετία, καθώς και για τους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης των
παραπάνω νοσημάτων. Επιπλέον, το Εργαστήριο συμμετέχει ενεργά στα
Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα EUREYE Study και GlaucoGENE, με
κύριο οργανωτικό και διοικητικό ρόλο. Το EUREYE Study είναι πανευρωπαϊκή επιδημιολογική μελέτη για την ΗΕΩ, κατά την οποία εξετάστηκαν 4753
άτομα από επτά Ευρωπαϊκές χώρες. Το GlaucoGENΕ είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα γενετικής επιδημιολογίας του γλαυκώματος, στο οποίο έχει
ολοκληρωθεί η πιλοτική φάση και επίκειται η έναρξη του κυρίως προγράμματος.
Παράλληλα με τη διεξαγωγή έρευνας, η δράση του Εργαστηρίου επεκτείνεται στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των διαγνωστικών και ερευνητικών ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων

Το Εργαστήριο Έρευνας και Κλινικών Εφαρμογών στην Οφθαλμολογία
πρωτοξεκίνησε τη λειτουργία του το 2000 με πρωτοβουλία του κ. Φώτη
Τοπούζη, σήμερα Αναπληρωτή Καθηγητή Οφθαλμολογίας του Α.Π.Θ. Το επιστημονικό έργο και οι λειτουργίες του Εργαστηρίου πραγματοποιούνται, υπό
το συντονισμό του ιδίου, από μία μεγάλη ερευνητική ομάδα, η οποία περιλαμβάνει επιστήμονες από το χώρο της οφθαλμολογίας και της πληροφορικής, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.
Παράλληλα, διεπιστημονικότητα εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεργασία
με επιστήμονες σε άλλους τομείς εξειδίκευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν την
επιδημιολογία/μελέτες γενικού πληθυσμού, τη γενετική και γενετική επιδημιολογία, τις απεικονιστικές μεθόδους και την οφθαλμική αιματική ροή: 1)
στο γλαύκωμα, 2) την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (ΗΕΩ) και 3) τη
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (ΔΑ). Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται υπό εξέλιξη κλινικές μελέτες που σχετίζονται με το γλαύκωμα και το
διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας.
Ένα από τα επιστημονικά επιτεύγματα του Εργαστηρίου είναι η διεξαγωγή του Thessaloniki Eye Study (TES), που αποτελεί τη μεγαλύτερη επιδημιολογική μελέτη του γλαυκώματος και της ΗΕΩ στην Ελλάδα και μία από
τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Αποτελέσματα αυτής της μελέτης έχουν ήδη
δημοσιευθεί σε έγκριτα, διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έδωσαν σημαντικές πληροφορίες για τον επιπολασμό, καθώς και για άλλα χαρακτηριστικά των υπό μελέτη νοσημάτων. Επίκειται η έναρξη μελέτης επίπτωσης

Οφθαλμιάτρων, την εναρμόνιση με τα διεθνή Guidelines για την εξέταση και
αντιμετώπιση των οφθαλμικών νοσημάτων, καθώς και την εξοικείωση με νέες
τεχνολογίες απεικόνισης του οφθαλμού στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Εργαστήριο είναι ένα από τα επτά κέντρα
στην Ευρώπη για τα οποία η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γλαυκώματος (European
Glaucoma Society) παρέχει χρηματοδότηση (travel and fellowship grant) σε
οφθαλμιάτρους που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στο γλαύκωμα (www.eugs.
org/eng/education_travel. asp). Επίσης, το Εργαστήριο έχει δεχτεί επιστήμονα από την Κίνα με εξειδίκευση στη δημόσια υγεία και τη βιοστατιστική στα
πλαίσια των μορφωτικών ανταλλαγών Ελλάδος-Κίνας για το Ακαδημαϊκό Έτος
2007-2008 (υποτροφία από την ελληνική κυβέρνηση).
Το Εργαστήριο Έρευνας και Κλινικών Εφαρμογών στην Οφθαλμολογία
λειτουργεί στην Α΄Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.-Κτίριο
Αιμοδοσίας, -1ος όροφος.
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Φώτης Τοπούζης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Οφθαλμολογίας.
Διευθυντής Α΄Οφθαλμολογικής Κλινικής: Παναγιώτης Οικονομίδης, Καθηγητής Οφθαλμολογίας.
Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις δραστηριότητες και την ερευνητική ομάδα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.larcao.eu.

Τα Νέα της Διοίκησης
– Συμφωνίες Επιστημονικής
Συνεργασίας για το έτος 2012.
– Παροχή υπηρεσιών catering
από την Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη.
– Απολογισμός Πανεπιστημιακής
Κατασκήνωσης ΚαλάνδραςΚαλοκαίρι 2011.
– Αγορά βιολογικών προϊόντων
στο Α.Π.Θ.
– Μνημόνιο Συνεργασίας Α.Π.Θ.
και Δήμου Καλαμαριάς.
– Εγκαίνια Εκδοτικού Οίκου
Α.Π.Θ.
– … και το όνομα αυτού «Λογότυπος Α.Π.Θ.».
(ÛÂÏ. 3)

Εκπαιδευτικά
– 1st International Spring School
on “Medical Education Content
Sharing Technologies” 2012.
– Ανακοίνωση για τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές
της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.,
ακαδ. έτους 2011-1012.
(ÛÂÏ. 4)

Στήλη του Φοιτητή
– Φοιτητές του Α.Π.Θ. αξιολογούν την ενεργειακή συμπεριφορά των πανεπιστημιακών
κτιρίων.
– Ανακοίνωση. Δήλωση μαθημάτων ακαδ. έτους 2011-2012
εαρινό εξάμηνο.
– Εισερχόμενοι φοιτητές
Erasmus και Erasmus Mundus.
– Σπουδές και Υποτροφίες στο
εξωτερικό.
– Επιτροπή Πολιτιστικής Πολιτικής: Πρόσκληση Υποβολής
Προτάσεων.
(ÛÂÏ. 4)
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Τιμητική εκδήλωση για 45 Καθηγητές του Α.Π.Θ.
45 Καθηγητές του Α.Π.Θ., που έλαβαν κατά το 2011 τον τίτλο του
Ομότιμου, τιμήθηκαν σε ειδική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 26
Ιανουαρίου 2012 στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.
Η εκδήλωση ήταν
μία συμβολική ενέργεια της Πρυτανείας
του Πανεπιστημίου,
προκειμένου να τιμηθούν οι Καθηγητές
που πέρασαν από τα
πανεπιστημιακά έδρανα, τα αμφιθέατρα και τα ερευνητικά εργαστήρια του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και συνέβαλαν στην πρόοδο και την ανάπτυξή του.
Από την Ιατρική Σχολή τιμήθηκαν οι Ομότιμοι Καθηγητές:
Αγκομεχαλελής Νέστορας, Αθανασίου-Μεταξά Μιράντα, Αυγουστίδου-Σαββοπούλου Περσεφόνη, Βαρλάμης Γεώργιος, Γκουτζιούλης
Μιχαήλ, Ζαμπούλης Χρύσανθος, Καπρίνης Γεώργιος, Καραγιάννης Βασί-

λειος, Κατζός Γεώργιος, Κόκκας Βασίλειος, Κοντόπουλος Ελευθέριος,
Μουρελάτος Διονύσιος, Μπαλογιάννης Σταύρος, Νενοπούλου Ελένη,
Ντόμπρος Νικόλαος, (διετέλεσε Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής), Οικονόμου
Ιππολύτη, Παπαγεωργίου Γεώργιος, Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος,
Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Παπαθανασίου Κωνσταντίνος, Παπακωνσταντίνου Χρήστος, Ραδόπουλος Δημήτριος, Σιών Μιχαήλ, Σιχλετίδης Λάζαρος, Τακούδας Δημήτριος, Τζαφέττας Ιωάννης, Τσούκαλη-Παπαδοπούλου Ελένη, Φαχαντίδης Επαμεινώνδας, Ψαρούλης Δημήτριος, Ψαρράκος
Κυριάκος.
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

Aristotle University Medical Journal
Σας ενημερώνουμε ότι το νέο τεύχος του περιοδικού της
Σχολής μας (“Aristotle University Medical Journal”, 2012,
Vol. 39, Issue 1) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής
μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.aumj.med.auth.gr

Τα νέα της Σχολής
Υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής
Πρόγραμμα «Εισαγωγή στις Ιατρικές Σπουδές»

Εκπρόσωποι μελών ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σε Γ.Σ. και Δ.Σ.
της Ιατρικής Σχολής

Στις 2 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά το Πρόγραμμα Υποδοχής
και ενημέρωσης των πρωτοετών φοιτητών «Εισαγωγή στις Ιατρικές Σπουδές».
Οι συναντήσεις και εισηγήσεις έγιναν στο μεγάλο Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής.
11.45 π.μ. Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας & Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
Κ. Βασίλειος Ταρλατζής
11.55 π.μ. Η Αντιπρύτανις του Α.Π.Θ.
Καθηγήτρια Βιοχημείας κ. Σοφία Κουΐδου
12.05 μ.μ. Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Καθηγητής Παθολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας
κ. Αλέξανδρος Γαρύφαλλος
12.10 μ.μ. Εισαγωγή στα εργαστηριακά μαθήματα
Καθηγήτρια Βιοχημείας κ. Νόρμα Βαβάτση-Χριστάκη
12.20 μ.μ. Εισαγωγή στα κλινικά μαθήματα
Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας κ. Βασίλειος Λιακόπουλος
12.30 μ.μ. Εισαγωγή στην έρευνα
Επίκ. Καθηγητής Φαρμακολογίας κ. Αντώνιος Γούλας
12.40 μ.μ. Ενημέρωση της Γραμματείας
Η Γραμματέας της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
κ. Θεοδώρα Γαζοπούλου-Τσουφλίδου
12.45 μ.μ. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
12.50 μ.μ. HeLMSIC: Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών
Ιατρικής
12.55 μ.μ. ΕΕΦΙΕ: Επιστημονική Εταιρία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος
Πρόεδρος Παραρτήματος Θεσσαλονίκης

Εκπρόσωποι μελών ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., για το ακαδ. έτος 2011-2012.
α) Γενική Συνέλευση
Εκπρόσωποι ΕΕΔΙΠ:
Δημηκιώτου Μ., τακτικό μέλος, Βαδίνα-Δεμερτζίδου Ζ., αναπληρ. μέλος
Εκπρόσωποι ΕΤΕΠ:
Κανάκης Γ., Τουπαδάκης Στ., τακτικά μέλη, Σμυρλή Ι., Τριανταφυλλίδου Θ., αναπληρ. μέλη
β) Διοικητικό Συμβούλιο
Εκπρόσωποι ΕΕΔΙΠ:
Δημηκιώτου Μ., τακτικό μέλος, Ακριτίδου-Γιοκαντζή Δ., αναπληρ. μέλος
Εκπρόσωποι ΕΤΕΠ:
Κανάκης Γ., τακτικό μέλος, Τουπαδάκης Στ., αναπληρ. μέλος

Συνέδρια – Ημερίδες – Σεμινάρια
• 22ο Συνέδριο Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Ωτολογίας-Ακουολογίας-Νευροωτολογίας και
Πρακτικό Σεμινάριο Κροταφικού Οστού. 9-11.3.2012, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. και
παραδοσιακό Αμφιθέατρο Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.
• 2ο Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη, Γ΄Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ., 15-17.3.2012, Τhe Met Hotel, Θεσσαλονίκη.
• 9th European Congress on Menopause and Andropause Society (EMAS), 28-31.3.2012,
Athens, Greece.
• 27ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, 29-31.3.2012, Ξενοδοχείο Huatt Regency, Θεσσαλονίκη.
• 31ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης. 1921.4.2012, Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη.
• 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, με διεθνή συμμετοχή.
27-29.4.2012, Ξενοδοχείο The Met Hotel, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-889244, 889245, Fax:
2310-889246, e-mail:diastasi@diastasitravel.gr.
• 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταγγισιοθεραπείας, 3-5.5.2012, Hotel Met, Θεσσαλονίκη, τηλ.
210-3634944, 3632950, Fax: 210-3631690, e-mail: info@era.gr, website: www.era.gr.
• 4th International Congress of Educational Research. 4-7 May 2012, Istanbul, Turkey.
• 2nd International Congress on Cardiac Problems in Pregnancy 2012, 17-20.5.2012, Berlin,
Germany.
• 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής. 25-27.5.2012, Ξενοδοχείο Grand Hotel
Palace, Θεσσαλονίκη.
• 2012 INFA World Congress, University of Athens and the Biomedical Research FoundtionAcademy of Athens, 25.6-1.7.2012, Athens, Greece.
• 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματολογίας, 13-14.9.2012, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα,
www.oralpathmed.gr.

Αξιολόγηση Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου
ακαδημαϊκού έτους 2011-2012
Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές,
Όπως οι παλαιότεροι από εσάς ήδη γνωρίζουν, στο τέλος κάθε εξαμήνου εξασκείτε το πολύ
σημαντικό δικαίωμά σας, την αξιολόγηση των διδασκόντων και των μαθημάτων σας. Η αντικειμενική έκφραση της κρίσης σας αποτελεί ταυτόχρονα και υποχρέωσή σας, προκειμένου να
βελτιωθεί – όπου είναι εφικτό – η ποιότητα της εκπαίδευσης που σας παρέχεται.
Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Α.Π.Θ. καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου μας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και
η διευκόλυνσή σας στη διαδικασία της αξιολόγησης.
Μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π. (σύνδεση ΕΙΣΟΔΟΣ) μπορείτε να αξιολογήσετε τα
μαθήματα που παρακολουθείτε σε κάθε εξάμηνο, καθώς και τους αντίστοιχους διδάσκοντες.
Η είσοδός σας στο σύστημα αξιολόγησης γίνεται με τη χρήση του πανεπιστημιακού σας
λογαριασμού. Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία σας
και να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των απαντήσεών σας με κανέναν τρόπο και από
κανέναν.
Στην ιστοσελίδα θα βρείτε και όλες τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης για τη διαδικασία της
αξιολόγησης.
Στο τέλος της αξιολόγησής σας, υπάρχει ακόμη ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη νέα διαδικασία.
Παρακαλούμε θερμά να το απαντήσετε, ώστε μέχρι το επόμενο εξάμηνο να έχουν αποκατασταθεί τυχόν προβλήματα.
Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης και ενδέχεται να συναντήσετε προβλήματα ή δυσκολίες. Ωστόσο, η συμμετοχή σας και η συμβολή σας
είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της διαδικασίας της αξιολόγησης, για τη διασφάλιση της ποιότητας συνολικά στο ΑΠΘ, αλλά και για την οργάνωση των μελλοντικών εκπαιδευτικών στόχων του Πανεπιστημίου μας.
Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά και κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας.
∏ ∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓÈ˜ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ & ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ªÔÓ¿‰·˜ ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ¶ÔÈﬁÙËÙ·˜
¢¤Ûˆ ∞ı. §È¿ÏÈÔ˘
∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÈÌ·ÓÙÈÎ‹˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ £ÂÔÏÔÁ›·˜
∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: ªÔÓ¿‰· ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ¶ÔÈﬁÙËÙ·˜ (ª√.¢π.¶.), E-mail: modip@auth.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως αυτό το εξάμηνο το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ανοίγει τις πύλες του σε όλους τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.
Επειδή, όπως γνωρίζετε, το ομώνυμο επιλεγόμενο μάθημα δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις
ανάγκες όλων των φοιτητών, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μία νέα δομή εκπαίδευσης, την
«ΑΝΟΙΚΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η δομή αυτή
ΔΕΝ αποτελεί ένα νέο μάθημα. Η συμμετοχή σε αυτήν είναι εθελοντική και σκοπό έχει την εξοικείωση με συγκεκριμένες κλινικές δεξιότητες.
Οι εκπαιδευτές του Κέντρου Κλινικών Δεξιοτήτων θα προσφέρουν μια σειρά από προγραμματισμένα κλινικά φροντιστήρια στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές της
Ιατρικής Σχολής.
Περιεχόμενο προσφερόμενων μαθημάτων ανά έτος σπουδών:
Διαθέσιμα από το 1ο έτος:
Πρόληψη Λοιμώξεων
Ζωτικά σημεία
Διαθέσιμα από το 2ο έτος και πάνω:
Ενέσεις
Φλεβοκέντηση
Διαθέσιμα από το 3ο έτος και πάνω:
Αδρή Κλινική Εξέταση
Καθετηριασμός Ουροδόχου Κύστης
Τοπική Αναισθησία και Συρραφή Τραύματος
Αεραγωγός
Διαδικασία Κράτησης
Τα κλινικά φροντιστήρια θα γίνονται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του ΑΧΕΠΑ μετά τις 3
μ.μ. Τα τμήματα θα είναι ολιγομελή με ελάχιστο αριθμό τα 5 και μέγιστο τα 6 άτομα.
Οι προσφερόμενες ώρες μαθημάτων θα αναρτώνται στο διαδίκτυο στο On Line σύστημα κρατισεων του Κέντρου Κλινικών Δεξιοτήτων την τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα.
Κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει όποια μαθήματα κλινικών δεξιοτήτων επιθυμεί, με βάση τις
ανάγκες του, αλλά και με βάση το δικό του πρόγραμμα.
Η διαδικασία κράτησης είναι απλή, καθώς για να γίνει κράτηση θέσης στο κλινικό φροντιστήριο της επιλογής χρειάζεται μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο και επίσκεψη στη σελίδα
www.healthp.org/courses
Η περίοδος των προσφερόμενων κλινικών φροντιστηρίων ορίζεται από την Τετάρτη 30
Φεβρουαρίου 2012 μέχρι την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012.
Ειδικοί κανόνες για την καλύτερη λειτουργία
Η κράτηση γίνεται μόνο μέσω του On Line συστήματος κρατήσεων το οποίο εγγυάται απόλυτη
προτεραιότητα.
Η κράτηση θέσεων κλείνει 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα.
Για να γίνει ένα μάθημα θα πρέπει να το έχουν δηλώσει τουλάχιστον 5 φοιτητές, 24 ώρες πριν
την προγραμματισμένη ώρα.
Φοιτητές που κάνουν κράτηση σε ένα κλινικό φροντιστήριο μπορούν να την ακυρώσουν 48 ώρες πριν.
Φοιτητές που κάνουν κράτηση και δεν προσέρχονται στο μάθημα αποκλείονται από τη δυνατότητα επιλογής άλλου κλινικού φροντιστηρίου στο τρέχον εξάμηνο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012
2.00-3.00 μ.μ.
στο ΑΜΦΙΘΕΑTΡΟ Α’
της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
«ΑΝΟΙΚΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ»
Περιγραφή λειτουργίας – Τρόποι συμμετοχής – Κανονισμός Λειτουργίας
ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË
√È ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ ¢ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ
∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ™Ì˘ÚÓ¿ÎË˜, §¤ÎÙÔÚ·˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ÀÁÂ›·˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ΔÔ‡Ê·˜, ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ªÔÓ¿‰·˜ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ¡ÔÛËÏÂ›·˜ ¶°¡£ ∞Ã∂¶∞
∞Ï¤ÍË˜ ª¤ÓÔ˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÀÁÈÂÈÓ‹˜, ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ & ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ÀÁÂ›·˜

«Ζητήματα Ιατρικής»
Εκδηλώσεις της Επιτροπής Πολιτιστικής Πολιτικής
Η Επιτροπή Πολιτιστικής Πολιτικής του Α.Π.Θ. διοργάνωσε σειρά ενημερωτικών ομιλιών με
τίτλο: «Ζητήματα Ιατρικής». Οι ομιλίες απευθύνονταν στην πανεπιστημιακή κοινότητα και το
ευρύ κοινό. Την επιμέλεια της σειράς ανέλαβε ο Καθηγητής Παθολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., Αλέξανδρος Γαρύφαλλος. Πρόκειται για 5 ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Α.Π.Θ.
1η ομιλία: «Τροχαία: Ατυχήματα ή Εγκλήματα;», 21.11.2011 και ώρα 19:00 στο Αμφιθέατρο ΙΙΙ του ΚΕ.Δ.Ε.Α.
2η ομιλία: «Οι επιπτώσεις της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στην Υγεία», 28.11.2011 και
ώρα 19:00, στο Αμφιθέατρο ΙΙΙ του ΚΕ.Δ.Ε.Α.
3η ομιλία: «Ανοσολογικό Σύστημα: Εχθρός ή φίλος;», 5.12.2011 και ώρα 19:00 στο Αμφιθέατρο Ι του ΚΕ.Δ.Ε.Α.
4η ομιλία: «Το αλκοόλ: Ένα σύγχρονο πρόβλημα», 12.12.2011 και ώρα 19:00 στο Αμφιθέατρο ΙΙ του ΚΕ.Δ.Ε.Α.
5η ομιλία: «Παιδί, Έφηβος και Κοινωνία», 19.12.2011 και ώρα 19:00 Αμφιθέατρο ΙΙΙ του
ΚΕ.Δ.Ε.Α.

Τα νέα της Διοίκησης
Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας για το έτος 2012

Μνημόνιο Συνεργασίας Α.Π.Θ. και Δήμου Καλαμαριάς

Προκειμένου να καταρτισθούν τα Προγράμματα Εργασίας για το έτος 2012 σε 35 από τις Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας που έχει συνάψει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, σας πληροφορούμε ότι έχει διαβιβασθεί σχετικό έγγραφο,
κατά περίπτωση, στις εμπλεκόμενες Σχολές και Τμήματα.
Κατάσταση των Συμφωνιών αυτών και λεπτομέρειες για κάθε Συμφωνία στο Û˘ÓËÌÌ¤ÓÔ 1*. Σε
περίπτωση που επιθυμείτε να πάρετε μέρος σε κάποιο Πρόγραμμα, πραγματοποιώντας επιστημονική επίσκεψη (έρευνα ή διάλεξη) σε ένα από τα αναφερόμενα Πανεπιστήμια και με υποχρεώσεις που
περιγράφονται σε κάθε επί μέρους Συμφωνία, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το έντυπο Αίτησης,
που υπάρχει στο Û˘ÓËÌÌ¤ÓÔ 2* και να το υποβάλετε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων δια της Σχολής/του Τμήματός σας έως τις 15 Φεβρουαρίου 2012.
Ο αριθμός των μελών ΔΕΠ που θα επιλεγούν θα εξαρτηθεί από τους διαθέσιμους οικονομικούς
πόρους του Α.Π.Θ. για όλες τις υποχρεώσεις των Συμφωνιών.
Με νεότερη αλληλογραφία θα σας ενημερώσουμε για την κατάρτιση των Προγραμμάτων Εργασίας των Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι στην διαδικασία
ανανέωσης και υπογραφής τους.
Για ενημέρωσή σας ÛÙÔ Û˘ÓËÌÌ¤ÓÔ 3* μπορείτε να βρείτε κατάσταση όλων των Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας και Μνημονίων Συνεργασίας, που έχει υπογράψει το Α.Π.Θ. με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
H ¶ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓË ÙË˜ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜
™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ
ª·ÚÈ¿ÓÓ· ªÔ˘¯Ô˘ÚÔ‡‰Ë
Επικοινωνία: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, κα Κωτσάκη-Μπαχτσαβανοπούλου, 2310 996742.
* Τα συνημμένα στην ιστοσελίδα: http://press.auth.gr/news/wordpress/?p=26743

Μνημόνιο Συνεργασίας αποφασίστηκε να υπογράψουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Καλαμαριάς, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις
10.11.2011, στην Πρυτανεία του Α.Π.Θ.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος, ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, Θεοδόσης Μπακογλίδης, η Αντιπρύτανις Έρευνας, Καθηγήτρια Σοφία ΚουίδουΑνδρέου και οι πέντε Αντιδήμαρχοι κ.κ. Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος, Αγγελική Τσαπακίδου, Αντιδήμαρχος Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Γιάννης Μακαντάσης, Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου, Νίκος Ζαχαριάδης, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Κυριακή Μπαλτατζή-Φοροπούλου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης.
Η Συνεργασία του Α.Π.Θ. και του Δήμου Καλαμαριάς θα γίνει στους ακόλουθους τομείς:
• Αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης μέσω της ανάπτυξης σε θέματα τουρισμού και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
• Κυκλοφοριακό πρόβλημα. Μελέτη-Προτάσεις αντιμετώπισης από συγκοινωνιολόγους του Α.Π.Θ.
• Περίθαλψη αδέσποτων ζώων: Συμμετοχή Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. έως ότου ολοκληρωθεί η ανέγερση κυνοκομείου στην Καλαμαριά.
• Αντιμετώπιση προβλήματος ναρκωτικών με την υποστήριξη ομάδας ψυχολόγων του Α.Π.Θ. και
του Προγράμματος Αυτοβοήθειας.
• Χαρτογράφηση κοινωνικών αναγκών.
• Ανακύκλωση και Διαχείριση αποβλήτων. Ενίσχυση της υπάρχουσας συνεργασίας με το Α.Π.Θ. με
απώτερο στόχο την ηλεκτρονική διαχείριση των αποβλήτων.
• Ανάπτυξη πρασίνου με την καθοδήγηση των Σχολών Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και
Γεωπονικής του Α.Π.Θ.
• Πολιτισμός. Προτάσεις στενότερης συνεργασίας με τη Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. με απώτερο στόχο την πολιτισμική ενοποίηση του Νομού.
• Παιδεία. Λειτουργία Ανοιχτού Πανεπιστημίου στην Καλαμαριά, στο πνεύμα της Δια Βίου Μάθησης, με καταρτισμένο Πρόγραμμα Γενικής Εκπαίδευσης, υπό την επίβλεψη του Α.Π.Θ. και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των δημοτών Καλαμαριάς.
• Ανασκαφή στον Αρχαιολογικό χώρο στο Στρατόπεδο Κόδρα
• Υποβοήθηση και ανάπτυξη της πρωτοβουλίας εξωσχολικών δραστηριοτήτων για τους νέους του
Δήμου Καλαμαριάς, μέσω απασχόλησης φοιτητών του ΤΕΦΑΑ, της Σχολής Καλών Τεχνών και
πολλών άλλων Σχολών και Τμημάτων του πανεπιστήμιου.
• Η Υπογραφή Μνημονίου μεταξύ του Α.Π.Θ. και του Δήμου Καλαμαριάς θα πραγματοποιηθεί στις
αρχές του 2012.

Παροχή υπηρεσιών catering
από την Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη
Με πρωτοβουλία των Πρυτανικών Άρχων του Α.Π.Θ. ξεκίνησε στις 27.11.2011 η παροχή υπηρεσιών catering από την Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη, στο πλαίσιο των δράσεων για τη μέγιστη
αξιοποίηση των υποδομών και δυνατοτήτων του Πανεπιστημίου και την ανάπτυξη των ίδιων εσόδων.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν στην κάλυψη coffee breaks σε χώρους εντός της κεντρικής
πανεπιστημιούπολης, με ροφήματα και ποικιλία γλυκών και αλμυρών εδεσμάτων, καθώς επίσης στην
κάλυψη γευμάτων ή δεξιώσεων σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική
Λέσχη. Από την έναρξη της δραστηριότητας έχουν ήδη καλυφθεί τέσσερις εκδηλώσεις, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια τόσο για την ποιότητα των προϊόντων όσο και για την άριστη εξυπηρέτηση.
Οι Πρυτανικές Αρχές καλούν τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να στηρίξουν την πρωτοβουλία αυτή επιλέγοντας τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρει η Πανεπιστημιακή Φοιτητική
Λέσχη σε ανταγωνιστικές τιμές για την κάλυψη των προγραμματισμένων τους αναγκών.
Για πληροφορίες και προγραμματισμό εκδηλώσεων μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα
2310 992608, 992612. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στην κεντρική ιστοσελίδα του
Α.Π.Θ. στο σύνδεσμο: http://press.auth.gr/news/wordpress/?p=26488.
√È ¶Ú˘Ù·ÓÈÎ¤˜ ∞Ú¯¤˜,
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·˜

Απολογισμός Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης
Καλάνδρας-Καλοκαίρι 2011
Η Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση της Καλάνδρας λειτούργησε κατά το 2011 από την 1η Ιουλίου
έως και την 31η Αυγούστου παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες, κατόπιν σημαντικών βελτιώσεων,
που πραγματοποιήθηκαν στις υποδομές και στον τρόπο λειτουργίας της και επιτυγχάνοντας πλεονασματικό οικονομικό αποτέλεσμα. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι λειτούργησε επιτυχώς το σύστημα του
βιολογικού καθαρισμού, ακόμη και κατά τις περιόδους αιχμής, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά απαγόρευση εισόδου αυτοκινήτων στον κατασκηνωτικό χώρο, με παράλληλη λειτουργία υπαίθριου χώρου
στάθμευσης, εξασφαλίστηκε η πρόσβαση σε κατασκηνωτές ΑΜΕΑ σε ειδικά διαμορφωμένους οικίσκους και διαμορφώθηκε χώρος θερινού κινηματογράφου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου πραγματοποιήθηκε πλήθος πολιτιστικών και
αθλητικών δραστηριοτήτων με τη συμβολή φοιτητικών ομάδων, πραγματοποιήθηκαν καθημερινές
κινηματογραφικές προβολές και οργανώθηκαν θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες. Έμφαση δόθηκε και σε περιβαλλοντικές δράσεις που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας, την αποφυγή
ρύπανσης, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης.
Για πρώτη φορά φέτος, η Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση αποτέλεσε τόπο συνάντησης λαών και
πολιτισμών της Μέσης Ανατολής, καθώς φιλοξένησε φοιτητές, από 12 Πανεπιστήμια 5 διαφορετικών χωρών μέσω του προγράμματος «1st Middle East Friendship Camp», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
Οι Πρυτανικές Αρχές εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την επιτυχημένη έκβαση της φετινής
κατασκηνωτικής περιόδου και ευχαριστούν όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας για τη στήριξή τους στην προσπάθεια για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της κατασκήνωσης στη δύσκολη
αυτή οικονομικά συγκυρία.
Για τον αναλυτικό Απολογισμό της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας επισκεφτείτε το
σύνδεσμο http://press.auth.gr/news/wordpress/?p=26881
ΔÔ ¶Ú˘Ù·ÓÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ,
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·˜

Αγορά Βιολογικών Προϊόντων στο Α.Π.Θ.
Με στόχο τη διάδοση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων στα μέλη της
πανεπιστημιακής κοινότητας, το Γραφείο
Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. διοργάνωσε
Αγορά Βιολογικών Προϊόντων στις 4.11.
2011 και ώρες από 10.00 μέχρι 16.00,
στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» του Α.Π.Θ., στο
πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας
Ημέρας Περιβάλλοντος.
Βιοκαλλιεργητές από την ευρύτερη
περιοχή της Θεσσαλονίκης θα διαθέτουν
προς πώληση μεγάλη ποικιλία πιστοποιηΦωτογραφία από την 1η πετυχημένη διοργάνωση
μένων βιολογικών προϊόντων, όπως νωπά
Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων στο Α.Π.Θ.
φρούτα και λαχανικά, μελισσοκομικά και
γαλακτοκομικά προϊόντα, αβγά και κοτόπουλα, ψωμί, ζυμαρικά, ελιές, λάδι κ.ά. Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο: http://eco.auth.gr/wordpress/?p=2101
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.
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Εγκαίνια Εκδοτικού Οίκου Α.Π.Θ.
Τα εγκαίνια του νέου Εκδοτικού Οίκου του Α.Π.Θ., με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΘ/AUTH
PRESS» πραγματοποιήθηκαν στις 30.11.2011 από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Γιάννη Μυλόπουλο. Η τελετή εγκαινίων-παρουσίαση του Εκδοτικού Οίκου πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο
της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.
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 Α.Π.Θ.»
(AUTH Press), υπό την εποπτεία της Επιτροπής Εκδόσεων και Δημοσιευμάτων του Α.Π.Θ.
Ο Εκδοτικός Οίκος θα αποτελεί οργανικό στοιχείο της φυσιογνωμίας του Πανεπιστημίου. Στο
εκδοτικό του πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνονται μελέτες, δοκίμια, επετειακές εκδόσεις, λευκώματα, πανεπιστημιακά συγγράμματα, κ.α. Επίσης, θα υπάρξει μέριμνα για την έκδοση διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοδικών.
Η εκδοτική δραστηριότητα του εκδοτικού οίκου εγκαινιάστηκε από το βιβλίο της Κλειούς Δημητριάδου-Νάτση, με τίτλο «Διαχρονικές Δημιουργίες», το οποίο παρουσιάστηκε την Πέμπτη 15.12.
2011, στο Αμφιθέατρο του Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών του Α.Π.Θ.
Επίσης, στο τυπογραφείο οδεύουν τα δύο πρώτα πανεπιστημιακά συγγράμματα, ενώ προγραμματίζεται μια σειρά επετειακών εκδόσεων, με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.
Ακολούθησε το πρόγραμμα της Τελετής, Χαιρετισμοί Πρυτανικών Αρχών, Χαιρετισμός Καθηγητή Β. Κάλφα, Πρόεδρου της Επιτροπής Εκδόσεων και Δημοσιευμάτων και πραγματοποιήθηκε Απονομή Βραβείων και Επαίνων στους νικητές του διαγωνισμού για το σχεδιασμό του λογότυπου του
Εκδοτικού Οίκου του Α.Π.Θ.
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

...και το όνομα αυτού «Λογότυπος Α.Π.Θ.»!
Το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα
λειτουργεί από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης! Η δημιουργία
του εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει οι Πρυτανικές Αρχές του Α.Π.Θ. για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του
Ιδρύματος, την ανάπτυξη ίδιων εσόδων
και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011,
εγκαινιάστηκε το «αυτοδιαχειριζόμενο»
κατάστημα χαρτικών, ηλεκτρονικών και
αναλωσίμων, με την επωνυμία «Λογότυπος Α.Π.Θ.». Η καινοτομία του «Λογότυπος ΑΠΘ» αφορά
και στην ηλεκτρονική (e-shop) λειτουργία του, μέσω διαδικτύου.
Στο κατάστημα «Λογότυπος Α.Π.Θ.» διατίθεται ένας μεγάλος κατάλογος προϊόντων, που περιλαμβάνει υπολογιστές, περιφερειακά υπολογιστών, αναλώσιμα και γραφική ύλη, εικόνα και ήχο, είδη
τηλεφωνίας, ηλεκτρονικά είδη, είδη καθαρισμού, εργαστηριακά αναλώσιμα, καθώς και τις εκδόσεις
του Α.Π.Θ.
«Μετά τη λειτουργία των κυλικείων και την ίδρυση εκδοτικού οίκου, ο “Λογότυπος Α.Π.Θ.” είναι
άλλη μία εκδήλωση της πολιτικής αυτοδιαχείρισης, ανάπτυξης ιδίων εσόδων και αξιοποίησης των
δικών μας δυνατοτήτων» δήλωσε ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος και επισήμανε «Όλα τα έσοδα επιστρέφονται στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Με την παράλληλη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) “Λογότυπος Α.Π.Θ.” επιδιώκεται η περαιτέρω μείωση του κόστους αγοράς χαρτικών, ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίμων από τα Τμήματα και τις
Σχολές του Α.Π.Θ. με παράλληλη απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών. Ταυτόχρονα, αναμένονται σημαντικά οφέλη για όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας μέσω των ειδικών προσφορών και των χαμηλών τιμών στα προσφερόμενα προϊόντα».
Το ηλεκτρονικό κατάστημα «Λογότυπος Α.Π.Θ.» ξεκίνησε τη λειτουργία του 19.12.2011, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.logotypos.auth.gr, όπου παρουσιάζονται τα πρώτα προϊόντα με δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας.
Το κατάστημα «Λογότυπος Α.Π.Θ.» στεγάζεται σε ανακαινισμένο χώρο, στο υπόγειο του κτιρίου Διοίκησης.
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

Εκπαιδευτικά
1st International Spring School on “Medical Education Content Sharing Technologies” 2012
Call for Participation of:
-undergraduate and post-graduate medical
students
-medical educators/academic staff
-health professionals
-students & experts of other sciences/disciplines interested in Technology Enhanced Learning
1st International Spring School on “Medical
Education Content Sharing Technologies” 2012
(http://www.mei2012.org/spring-school)
Supported by the mEducator Project
(www.mEducator.net)
4-5 April 2012, Thessaloniki, Greece
We are pleased to announce the 1st International Spring School on “Medical Education
Content Sharing Technologies” which will take
place from Wednesday 4th to Thursday 5th of
April 2012, in Thessaloniki, Greece.
The spring school aims to encourage participants to better appreciate the critical role technologies play in providing opportunities for medical education and the potential of these opportunities for both learners and educators. The
spring school will provide a stimulating atmosphere enforced by interactive sessions co-ordinated by well-known experts and an enthusiastic technical team that will guide participants
during the hands-on sessions so that they maximise their technical skills and competencies,
increase their knowledge base, ask the experts
directly and collaborate and share with others
contemporary medical education resources/material.
The programme will include some short theoretical, but mostly practical sessions on the

field of Technology Enhanced Learning in Medical Education, which are of direct practical and
methodological importance for state-of-the-art
medical teaching and education research, like:
Scenario Based Learning and Virtual Patients
(VPs)
Uploading and Sharing VPs over the Web
with Web2.0 and Web3.0 Technologies Repurposing resources
Serious Gaming in Medical Education
Intellectual Property Rights & Creative Commons Licences
Multilingual content aspects
Anatomy and Physiology Modelling
Educational content in Wikipedia, DBPedia
and the Linked Data Cloud
How to Publish Medical Internet Research
articles
The full programme may be reached through
http://www.mei2012.org/spring-school/programme
Applications should be submitted online
through
http://www.mei2012.org/registration
Applications will be considered on a firstcome-first served basis; there are limited places
available, due to the hands-on and highly interactive nature of the school. Bring in your own
laptop/tablet!
Excellent accommodation deals have been
arranged by the organisers. For full information
on the venue, accommodation, social events,
and costs, please, refer to http://www.mei
2012. org/spring-school.
We feel confident that you will enjoy the
Spring School! We will do our best to make it a

memorable and extremely useful event.
Panos Bamidis, Assist Prof., Lab of Medical
Informatics, Aristotle University of Thessaloniki,
Greece, Organiser, 1st International Spring
School on “Medical Education Content Sharing
Technologies” 2012.

Ανακοίνωση
για τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής
Σχολής Α.Π.Θ., ακαδ. έτους
2011-2012
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
π·ÙÚÈÎ‹ ∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·
Προς τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής
Κύριοι συνάδελφοι,
Οι πρωτοετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές του
ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 θα επιλέξουν
επιβλέποντα για τη Διπλωματική τους Εργασία
μέχρι το τέλος του β΄ εξαμήνου. Το Μάιο του
2012.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να επιλέξει Επιβλέποντα από την κατεύθυνση του: Κλινικής έρευνας, Βασικής Έρευνας και Κοινωνικής
Ιατρικής.
Ο ρόλος του Επιβλέποντα ορίζεται από τον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ως εξής:
• Συμβουλεύει το μεταπτυχιακό φοιτητή στην

επιλογή των μαθημάτων του γ΄ εξαμήνου.
Καθοδηγεί και στηρίζει το μεταπτυχιακό φοιτητή στους στόχους αναζήτησης και διερεύνησης.
• Συνεργάζεται και επιβλέπει το μεταπτυχιακό
φοιτητή στο δ΄ εξάμηνο, στην πρακτική του
εκπαίδευση, συμμετοχή του σε έρευνα και
εκπόνηση της διπλωματικής του εργασίας.
Σε συνεργασία Επιβλέποντα και μεταπτυχιακού φοιτητή στη διάρκεια του γ΄ εξαμήνου, ορίζεται το θέμα της διπλωματικής εργασίας και τα
άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής, τα οποία εγκρίνονται από τη ΣΕΜΣ
και τη ΓΣΕΣ της Σχολής.
Προσκαλούνται τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής
που επιθυμούν να είναι Επιβλέποντες διπλωματικών εργασιών να δηλώσουν το ενδιαφέρον
τους, σε ηλεκτρονική μορφή, στη Γραμματεία
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιατρικής (ΠΜΣΙ) (2310 999339, pmsi@med.
auth.gr), ώστε να ενημερωθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Η Γραμματεία έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό αρχείο με τις φόρμες που έχουν συμπληρώσει τα μέλη ΔΕΠ τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη. Το αρχείο αυτό θα σταλεί στους μεταπτυχιακούς φοιτητές το Φεβρουάριο του 2012.
Σε περίπτωση που κάποιο μέλος ΔΕΠ θέλει να
αποσύρει το ενδιαφέρον του, να αλλάξει ή να
συμπληρώσει τη φόρμα που επισυνάπτεται, στο
e-mail που έχει σταλεί προς όλα τα μέλη ΔΕΠ,
παρακαλείται να ενημερώσει ηλεκτρονικά τη
Γραμματεία.
•

ªÂ ÙÈÌ‹
√ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶·¿˜
∫·ıËÁËÙ‹˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜

Στήλη του Φοιτητή
Φοιτητές του Α.Π.Θ. αξιολογούν την ενεργειακή συμπεριφορά
των πανεπιστημιακών κτιρίων
Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη-Intelligent Energy
Europe», το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Α.Π.Θ. υλοποιεί την ερευνητική
δράση «Πανεπιστήμια και Φοιτητές για την ενεργειακή αποδοτικότητα». Σκοπός του ερευνητικού
προγράμματος είναι η αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των Πανεπιστημιακών κτιρίων μέσα
από ενεργειακές επιθεωρήσεις που γίνονται από τους φοιτητές.
Τα αποτελέσματα της δράσης του ερευνητικού προγράμματος παρουσιάστηκαν σε επιστημονική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 13.12.2011, στο Αμφιθέατρο ΙΙ του Κέντρου Διάδοσης
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Α.Π.Θ.
Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν, η σημερινή κατάσταση στο χώρο των ενεργειακών επιθεωρήσεων και οι προοπτικές της συμμετοχής του Πανεπιστημίου στις διαδικασίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών. Παράλληλα, οι φοιτητές που συμμετείχαν στο έργο παρουσίασαν τα αποτελέσματα των ενεργειακών επιθεωρήσεων και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της
ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων του Α.Π.Θ.
Το ερευνητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα με στόχους την κατάρτιση σε ενεργειακά θέματα,
τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων και τις εφαρμογές τεχνολογιών με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στη δράση συμμετείχαν 13 εταίροι από 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκοπός της δράσης είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των Πανεπιστημιακών κτιρίων με τη συμβολή των φοιτητών, που είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές του έργου.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια αποτελεί βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κτίρια στην Ευρώπη καταναλώνουν 40% περίπου της
συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας και η εκτίμηση είναι ότι η κατανάλωση αυτή μπορεί να μειωθεί κατά περίπου 30%, με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής,
η ΕΕ εξέδωσε την Οδηγία για την Ενεργειακή Συμπεριφορά των Κτιρίων, η οποία απετέλεσε τη βάση
του Εθνικού Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Η εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ είναι
υποχρεωτική σε παλιά και νέα κτίρια με βάση την κείμενη νομοθεσία.
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δήλωση μαθημάτων ακαδ. έτος 2011-2012. εαρινό εξάμηνο
Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων ξεκινά στις 27 Φεβρουαρίου και λήγει στις 18 Μαρτίου 2012.
Για τους φοιτητές Για τους φοιτητές που δεν έχουν ηλεκτρονικό λογαριασμό (24 εξάμηνα+) θα
γίνεται χειρόγραφη δήλωση μαθημάτων (η αίτηση βρίσκεται στο www.med.auth.gr) και θα την
καταθέτουν στη Γραμματεία ή θα τη στέλνουν με email στο portal@med.auth.gr εντός των παραπάνω ημερομηνιών.
Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική και θα αποτελέσει ανανέωση εγγραφής με
ισχύ ενός (01) εξάμηνου.
Στη δήλωση οφείλουν οι φοιτητές να συμπεριλαμβάνουν τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου
και όλα τα οφειλόμενα μαθήματα εαρινού εξαμήνου στα οποία θέλουν να εξεταστούν ή να παραλάβουν βιβλία από τον Εύδοξο.
Για τα μαθήματα που δεν δηλώνονται, δεν θα καταχωρείται βαθμολογία.
Παράταση ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ.
∞ﬁ ÙË °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ÙË˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞.¶.£.

Εισερχόμενοι Φοιτητές Erasmus και Erasmus Mundus
Εορταστική εκδήλωση για τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus και Erasmus Mundus πραγματοποιήθηκε στις 9.12.2011 στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το
Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Σύλλογο Φοιτητών ERASMUS, E.S.N. (Erasmus Student Network).
192 φοιτήτριες και 104 φοιτητές του προγράμματος Erasmus και Erasmus Mundus από χώρες όπως
Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Λιθουανία, Πολωνία, Σουηδία, Ολλανδία, Φιλανδία, Μολδαβία, Ισλανδία, Ουκρανία, Ελβετία, Αυστρία κ.α., συμμετείχαν στην εορταστική εκδήλωση.
Πρόγραμμα της εκδήλωσης:
• Καλωσόρισμα από τους Έλληνες φοιτητές της E.S.N. (Erasmus Student Network)
• Χαιρετισμοί από την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Α.Π.Θ., Καθηγήτρια Δέσπω Λιάλιου και από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Καθηγήτρια Μαρία Λαζαρίδου.
• Οι φοιτητές του ERASMUS και του ERASMUS MUNDUS, τραγούδησαν τα κάλαντα μαζί με τους φοιτητές της E.S.N., τόσο στα ελληνικά όσο και σε άλλες γλώσσες, με συνοδεία μουσικών οργάνων.
• Διαβάστηκαν ευχές από τους φοιτητές στις γλώσσες των χωρών τους.
• Οι Έλληνες φοιτητές της ESN και οι φοιτητές ERASMUS και ERASMUS MUNDUS, επιμελήθηκαν
ευχητήριες κάρτες οι οποίες πουλήθηκαν μετά τη γιορτή. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα
διατεθούν στο «Χαμόγελο του Παιδιού».
Ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί από φοιτητές του ΤΕΦΑΑ.
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

Σπουδές και Υποτροφίες στο Εξωτερικό
«Σπουδές και Υποτροφίες στο εξωτερικό» ήταν το θέμα της εκδήλωσης που διοργάνωσε το
Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε στις 2.11.2011 στο αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Τσιούμης» της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Η εκδήλωση απευθύνονταν σε φοιτητές και απόφοιτους και είχε στόχο την υποστήριξή τους στη
διαδικασία αναζήτησης σπουδών και υποτροφιών σε χώρες του εξωτερικού και την παρακολούθησαν περίπου 400 φοιτητές του Α.Π.Θ.
Στην εκδήλωση έγιναν παρουσιάσεις για υποτροφίες και σπουδές από το British Council (Μ. Βρετανία), από το Ιταλικό Ινστιτούτο (Ιταλία), από το Γαλλικό Ινστιτούτο (Γαλλία), από το DAAD (Γερμανία), από το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Ολλανδία), από το Ίδρυμα Fulbright (ΗΠΑ) και από
την πρεσβεία της Νορβηγίας.
Αμέσως μετά τις παρουσιάσεις έγινε συζήτηση, στην οποία και οι παρευρισκόμενοι υπέβάλλαν
τις ερωτήσεις τους.
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

Επιτροπή Πολιτιστικής Πολιτικής: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Η Επιτροπή Πολιτιστικής Πολιτικής του Α.Π.Θ. απευθύνει πρόσκληση σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητές, μέλη Δ.Ε.Π. και προσωπικό), να υποβάλουν προτάσεις εκδηλώσεων που επιθυμούν να παρουσιάσουν, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης. Η
κατάθεση των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Επιτροπής στα e-mail: gfitam@
hist.auth.gr, alappa@eled.auth.gr μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012.
Για το ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης, επισκεφτείτε το σύνδεσμο:
http://press.auth.gr/news/wordpress/?p=27719.
∞ﬁ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜
√ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞ÓÙÒÓË˜ ∫ˆÙ›‰Ë˜
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