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Τα Νέα της Σχολής
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Εκπαιδευτικά
‑ 25 χρόνια Πρόγραμμα Erasmus. Διαγωνισμός φωτογραφίας-video και αφίσας.
‑ «Έναρξη λειτουργίας της
Δομής Δια Βίου Μάθησης στο
Α.Π.Θ. και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
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‑ Διαγωνισμός Συγγραφής
Μονόπρακτου Θεατρικού
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Εφαρμογή Ευρωπαϊκού Συστήματος Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών
Μονάδων (ECTS) και έκδοση Παραρτήματος Διπλώματος (DS)
Έγγραφο του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής προς τα μέλη
ΔΕΠ και τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η Ιατρική Σχολή έχει
ολοκληρώσει τη διαδικασία εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Συσσώρευσης
και Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS = European Credit Transfer System)
και εκδίδει πλέον Παράρτημα Διπλώματος (DS = Diploma Supplement), καλύπτοντας
όλες τις προϋποθέσεις ώστε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να
αιτηθεί και να πιστοποιηθεί με το ECTS Label.
Αναλυτικά, στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. από τον Μάρτιο του 2011
εφαρμόζεται πλήρως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων, με αναδρομική ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008,
μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής στις αριθμ. 3/20-102011, 25/15-3-2011 συνεδριάσεις της.
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων
είναι ένα φοιτητοκεντρικό σύστημα που έχει σαν κύριο στόχο την ακαδημαϊκή
αναγνώριση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Θεσπίστηκε το 1989 στο
πλαίσιο του Erasmus. Εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 19921993 και αποσκοπεί στην παροχή δυνατότητας των φοιτητών να μετακινηθούν
σε άλλες χώρες ― μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ― όπου και μπορούν να παρακολουθήσουν τμήμα των σπουδών τους σε άλλα πανεπιστήμια (κινητικότητα).
Εφαρμόζεται επιτυχώς σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Το εν λόγω σύστημα προβλέπει ένα συγκεκριμένο τρόπο περιγραφής του
Προγράμματος Σπουδών κάθε Σχολής, με την απόδοση συγκεκριμένων Πιστωτικών
Μονάδων στα μαθήματα που το αποτελούν και βασίζεται στις εξής μεταβλητές:
1. Φόρτος εργασίας φοιτητή: Περιλαμβάνει τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου μαθήματος, που αποτελείται από παρακολούθηση
αμφιθεάτρων, διαλέξεων, σεμιναρίων, κλινική ή εργαστηριακή άσκηση, προετοιμασία εργασιών, εξετάσεων αλλά και την απαιτούμενο χρόνο μελέτης στο
σπίτι [μία (1) Πιστωτική Μονάδα στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. αντιστοιχεί
σε είκοσι έξι (26) ώρες φόρτου εργασίας του φοιτητή].
2. Μαθησιακά αποτελέσματα: Το σύνολο των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων
που κατέχουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης
εκπαιδευτικής διαδικασίας, και αξιολόγηση τους. Τα μαθησιακά αποτελέσματα
καθορίζονται από τους οικείους διδάσκοντες.
Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται σε όλα τα εκπαιδευτικά στοιχεία ενός
προγράμματος σπουδών και κάθε μάθημα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη των
δύο (2) Πιστωτικών Μονάδων.
Συμπληρωματικά υπάρχει και η βαθμολόγηση ECTS. Σε κάθε μάθημα και για
κάθε εξέταση όλοι οι εξεταζόμενοι θα παίρνουν και τη συμπληρωματική βαθμολογία
ECTS. Η βαθμολογία αυτή δεν αποδίδεται σε αντιστοιχία με το δεκαδικό βαθμό
αλλά σε συνάρτηση με τους βαθμούς όλων των φοιτητών, ώστε να είναι ένα
συγκρίσιμο μέγεθος. Επίσης, βαθμολογία ECTS υπάρχει συνοδευτικά και στο
βαθμό του πτυχίου ανά ακαδημαϊκό έτος ορκωμοσίας (μεταξύ όλων των φοιτητών
που ορκίζονται το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος).
Η κατηγοριοποίηση για την ταξινόμηση των βαθμών ECTS έχει ως εξής:
για τους προβιβάσιμους βαθμούς:
οι πρώτοι 10% → Α
επόμενοι 25% → Β
επόμενοι 30% → C
επόμενοι 25% → D
τελευταίοι 10% → E
για τους απορριπτικούς βαθμούς:
όσοι έχουν κάποιες βασικές γνώσεις → F
όσοι δεν έχουν ούτε τις βασικές γνώσεις → Fx
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανονική κατανομή των βαθμών για κάποια
εξέταση μαθήματος όλοι οι βαθμοί αντιστοιχίζονται με το C.
Τονίζεται ότι η δεκαδική βαθμολογία δεν καταργείται, η βαθμολογία ECTS
αποδίδεται παράλληλα και συμπληρωματικά προς αυτή.
Επιπρόσθετα, και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής

αριθμ. 14/8-3-2012, εκδίδεται και Παράρτημα Διπλώματος για τους πτυχιούχους
της Σχολής. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από τον Μάρτιο του 2012, στα
ελληνικά και στα αγγλικά, και αφορά τους φοιτητές που εγγράφηκαν στη Σχολή
από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 και μετά. Για τους πτυχιούχους που εγγράφηκαν από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 έως το ακαδημαϊκό έτος 20062007, το Παράρτημα Διπλώματος θα εκδίδεται με Διδακτικές Μονάδες, ενώ από
το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 και μετά με Πιστωτικές Μονάδες.
Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ένα έγγραφο που επισυνάπτεται σε έναν
τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχοντας μια τυποποιημένη περιγραφή
της φύσης, του επιπέδου, του πλαισίου, του περιεχομένου και του κύρους των
σπουδών που ακολουθήθηκαν και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τον κάτοχό
του. Δεν αντικαθιστά το πτυχίο αλλά είναι ένα συμπληρωματικό πιστοποιητικό.
Παρέχει διαφάνεια και διευκολύνει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση
και κατοχύρωση των τίτλων σπουδών.
Προτεινόμενες ιστοσελίδες για περαιτέρω περιήγηση:
Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΑΠΘ: www.eurep.auth.gr
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/guide_en.html
http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/ds_en.pdf

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής
Βασίλειος Κ. Ταρλατζής
Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής

Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Σε συνάντηση, στις 27.3.2012 στο Αμφιθέατρο Δ΄ του κτιρίου Διοίκησης,
κάλεσε ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Καθηγητής Β. Ταρλατζής, τις Διευθύντριες/ντές των Τομέων και των Κλινικών, καθώς και τα μέλη των ομάδων
εργασίας: α) Αλλαγής Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.,
β) Ενοποίησης Διδασκαλίας και Διεξαγωγής Προπτυχιακών Εξετάσεων προκειμένου
να συζητηθεί η Αναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής.
Αποστέλλοντας το υπ’ αριθμ.πρωτ. Α5860/29.3.2012 έγγραφο ο Πρόεδρος
της Ιατρικής Σχολής Καθηγητής Β. Ταρλατζής και ο Αναπλ. Πρόεδρος Καθηγητής
Α. Γαρύφαλλος προς όλα τα μέλη ΔΕΠ, ενημερώνουν συνοπτικά για τα αποτελέσματα
της παραπάνω συνάντησης.
Στη συνάντηση αυτή τέθηκαν και συζητήθηκαν τα εξής ζητήματα:
Για τα κλινικά μαθήματα, η δυνατότητα ενοποίησης της ύλης διδασκαλίας και
της διεξαγωγής εξετάσεων, καθώς και η εναρμόνιση του ποσοστού της προφορικής
και γραπτής βαθμολογίας στην τελική βαθμολογία των μαθημάτων.
Για τα εργαστηριακά μαθήματα, οι δυνατότητες βελτίωσης της διδασκαλίας με
δεδομένους τους περιορισμένους πόρους και το περιορισμένο σε αρκετές περιπτώσεις διδακτικό προσωπικό.
Η προετοιμασία από μέρους των ομάδων εργασίας της αλλαγής του Προγράμματος Σπουδών βάσει των διεθνών πρακτικών στην Ιατρική Εκπαίδευση και παρουσίασή τους.
Η εκπροσώπηση φοιτητών στις ομάδες εργασίας.
Επίσης, οι ομάδες Ενοποίησης Διδασκαλίας και Διεξαγωγής Προπτυχιακών
Εξετάσεων θα καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 24 Απριλίου 2012.
Σημειώνεται δε στο έγγραφο: «οφείλουμε να λάβουμε υπόψη ότι από το
2007, σύμφωνα με την Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/13.8.2007 τ. Β΄ και τις
αποφάσεις των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής
3/20.10.2011, 25/15.3.2011 και 14/8.3.2012, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων εφαρμόζεται στη Σχολή μας. Θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όλες τις προτάσεις των ομάδων εργασίας.
Τέλος, παρακαλούνται τα μέλη των Ομάδων εργασίας που συμμετέχουν στον
ανασχεδιασμό του Προγράμματος Σπουδών να συνεργαστούν με τους Διευθυντές
των Εργαστηρίων και Κλινικών για να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα».

Αναγόρευση του Roberto Benigni σε Επίτιμο Διδάκτορα
του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Στην ακαδημαϊκή οικογένεια του Α.Π.Θ.
ανήκει πλέον ο διεθνούς φήμης Ιταλός
Ηθοποιός και Σκηνοθέτης, Roberto Benigni,
που αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας
του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Η Τελετή Αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε, στις 4 Απριλίου 2012, στην κατάμεστη από κόσμο Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Στη φωτογραφία δεξιά: Ο Πρύτανης
Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος,
ο Επίτιμος Διδάκτορας Α.Π.Θ., Roberto
Benigni και ο Πρόεδρος του Τμήματος
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
Α.Π.Θ., Καθηγητής Φοίβος Γκικόπουλος.

Τα νέα της Σχολής
Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
αναγορεύτηκε ο κύριος HANS-JÜRGEN MÖLLER
Σε επίτιμο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγορεύτηκε ο κύρος HANS-JÜRGEN
MÖLLER, PROFESSOR OF PSYCHIATRY AND CHAIRMAN OF THE PSYCHIATRIC DEPARTMENT,
LUDWIG-MAXIMILIANS UNIVERSITY, MUNICH, GERMANY.
Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2012, στην Αίθουσα Τελετών
της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Ο Hans-Jürgen Möller εργάζεται στο πεδίο της ψυχιατρικής εδώ και 30 χρόνια. Μετά τη λήψη
του πτυχίου της Ιατρικής από τα Πανεπιστήμια του Goettingen και του Αμβούργου το 1972,
ειδικεύτηκε στην ψυχιατρική και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής Max
Planck στο Μόναχο. Ο καθηγητής Möller ολοκλήρωσε τη μεταδιδακτορική του διατριβή στην
Ψυχιατρική το 1979. Από το 1980 έως το 1988 διετέλεσε καθηγητής ψυχιατρικής στο Technical
University του Μονάχου και από το 1988
έως το 1994 τακτικός καθηγητής ψυχιατρικής και πρόεδρος του Τμήματος Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Βόννης. Επί
του παρόντος είναι τακτικός καθηγητής
ψυχιατρικής και πρόεδρος του Τμήματος
Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου LudwigMaximilian του Μονάχου.
Οι κύριες επιστημονικές συνεισφορές
του καθηγητή Möller περιλαμβάνουν κλινική
και νευροβιολογική έρευνα στην ψυχιατρική,
τη σχιζοφρένια, την κατάθλιψη και την
κλινική ψυχοφαρμακολογία. Έχει διατελέσει
μέλος συμβουλίων (εκτελεστικών επιτροπών) αρκετών εθνικών και διεθνών ψυχιατρικών εταιριών. Επί του παρόντος είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ψυχιατρικής Εταιρίας (European
Psychiatric Association-EPA) και πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακοψυχιατρικής της Παγκόσμιας
Ψυχιατρικής Εταιρίας (Section on Pharmacopsychiatry of the World Psychiatric Association-WPA).
Έχει επί δύο χρόνια διατελέσει μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Διεθνούς Κολλεγίου ΝευροΨυχo-φαρμακολογίας (Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum-CINP), στην οποία
είναι τώρα Πρόεδρος. Από το 1997 έως το 2001 ήταν πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Εταιριών Βιολογικής Ψυχιατρικής (World Federation of Societies of Biological Psychiatry-WFSBP),
στην οποία τώρα είναι επίτιμος πρόεδρος.
Είναι πρώτος συγγραφέας και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή πάνω από 1000 διεθνών δημοσιεύσεων και αρκετών βιβλίων. Είναι επίσης αρχισυντάκτης του World Journal of Biological Psychiatry και του European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience και εκδότης δύο ψυχιατρικών περιοδικών (Nervenartz και Psychopharmakotherapie). Κατέχει θέσεις στις επιστημονικές
επιτροπές αρκετών εθνικών και διεθνών ψυχιατρικών περιοδικών.
Το 2009 έλαβε το Χρυσό Μετάλιο Αριστοτέλης για τα επιτεύγματά του στην Ψυχική Υγεία (Aristotles Gold Medal forLife-Time Achivement in Mental Health).

Διήμερο Εαρινό Σχολείο (spring school) και Διήμερο Διεθνές Συνέδριο
«Medical Education Informatics 2012»
Στις 4 και 5 Απριλίου 2012, πραγματοποιήθηκε το Διήμερο Διαδραστικό Εαρινό Σχολείο (spring
school) που απευθύνονταν σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οδοντιάτρους, ακαδημαϊκούς της Ιατρικής/Οδοντιατρικής αλλά και φοιτητές Ιατρικής/ Οδοντιατρικής καθώς και άλλων τεχνολογικών
Σχολών με ενδιαφέρον προς την κατεύθυνση αυτή.
Το Σχολείο ήταν απολύτως διαδραστικό, φροντιστηριακού χαρακτήρα με πρακτική εξάσκηση. Οι
συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σε κάποιες από τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες χρήσης της πληροφορικής
στην ιατρική εκπαίδευση (γι’ αυτό και απαιτούνταν η συμμετοχή με laptop), αλλά είχαν και τη
δυνατότητα να απευθύνουν ερωτήσεις περί καίριων θεμάτων σε μια σειρά από ειδικούς του χώρου.
Η διοργάνωση έλαβε χώρα στο Κτίριο ΚΕΔΕΑ εντός της Πανεπιστημιούπολης.
(Πληροφορίες: http://www.mei2012.org/spring-school).
Την πλήρη κάλυψη των πεπραγμένων μπορεί κανείς να διαβάσει μέσα από το blog των εμπειρογνωμόνων, Margaret Hansen από το Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ, και Barry Eaglestone από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ της Αγγλίας, που κατέγραψαν με κριτικό μάτι όλες τις διαδικασίες: http://www.mei2012.org/rapporteur-blog.

Μετά το Εαρινό Σχολείο ακολούθησε το Διήμερο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Medical Education
Informatics 2012” (Πληροφορική στην Ιατρική Εκπαίδευση), που διεξήχθη στις 6 και 7 Απριλίου,
στο κτίριο ΚΕΔΕΑ (εντός της Πανεπιστημιούπολης), με σημαντικές διεθνείς συμμετοχές από διακεκριμένους επιστήμονες. Την έναρξη του Συνεδρίου χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής
καθηγτής κ. Ταρλατζής.
Στα θέματα του Συνεδρίου MEI 2012 περιλαμβάνονταν: Εκπαιδευτικές Θεωρίες και Σύγχρονη
Πρακτική στην Ιατρική Εκπαίδευση, Εικονικοί ασθενείς, Eξέλιξη των παιδαγωγικών μεθόδων στην
Ιατρική, Τεχνολογικά πρότυπα, Ιατρική 2.0, Τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού και Ιατρική
3.0, Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, Θέματα Ηθικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Εκπαιδευτικά
Παιχνίδια (σοβαρού σκοπού), και άλλα.
(Iστοσελίδα Συνεδρίου: http://www.mei2012.org/). Το Συνέδριο μεταδόθηκε με ζωντανό LiveStreaming στο διαδίκτυο. Όλες οι παρουσιάσεις καθώς και οι μαγνητοσκοπημένες συνεδρίες θα
είναι διαθέσιμες σύντομα από τον παραπάνω ιστοχώρο, όπως και από την πλατφόρμα
mEductaor3.0/MELINA+ : http://www.meducator3.net/melinaplus/
Το Συνέδριο και το Εαρινό Σχολείο διοργανώθηκαν με την υποστήριξη του Ερευνητικού Έργου
με τίτλο «Multi-type Content Repurposing and Sharing in Medical Education» (mEducator, www.meducator.net).

Παναγιώτης Μπαμίδης, Επίκ. Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
e-mail: bamidis@med.auth.gr

Κρίσεις-εξελίξεις-μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ
Κατά τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2011 και Ιανουάριο-Μάρτιο 2012 κρίθηκαν και εξελίχθηκαν
οι παρακάτω συνάδελφοι:
Κιμισκίδης Β. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Νευρολογίας), Γιακουστίδης Δ. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής
Γενικής Χειρουργικής), Γκιβίσης Π. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής), Πάντος Γ. (μόνιμος
Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας), Παπαζιώγας Β. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Γενικής &
Πειραματικής Χειρουργικής), Ευθυμιάδης Γ. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας), Κοντακιώτης
Θ. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Πνευμονολογίας), Στανόπουλος Ι. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Πνευμονολογίας), Χατζηκυριακίδου Α. (Λέκτορας Ιατρικής Βιολογίας-Ιατρικής Γενετικής), Παπαβραμίδης
Θ. (Λέκτορας Γενικής Χειρουργικής), Καραπαναγιωτίδης Θ. (Λέκτορας Νευρολογίας), ΓκοτζαμάνηΨαρράκου Α. (Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής-Πυρηνικής Ιατρικής), Χατζητόλιος Α. (Καθηγητής Παθολογίας), Ταγαράκης Γ. (Λέκτορας Καρδιοθωρακοχειρουργικής), Τερζίδης Ι. (Λέκτορας Περιγραφικής
Ανατομικής), Παππά-Οικονομίδου Π. (Καθηγήτρια Νευρολογίας), Σιόγκα-Ράπτη Αντωνία (Καθηγήτρια
Ιστολογίας-Εμβρυολογίας), Ταντανάσης Θ. (Αναπλ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας-Ουρογυναικολογίας), Παπαγιάννη Αικ. (Αναπλ. Καθηγήτρια Νεφρολογίας), Γαρύφαλλος Γ. (Αναπλ. Καθηγητής
Ψυχιατρικής), Ψαρράς Κ. (Λέκτορας Γενικής Χειρουργικής), Κωτίδης Ευστ. (Λέκτορας Γενικής Χειρουργικής), Χατζώκος Ιππ. (Καθηγητής Ορθοπαιδικής), Φωτουλάκη Μ. (Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας), Σούμπαση-Γρίβα Β. (Καθηγήτρια Νεογνολογίας), Μανουσάκης-Καρακώστας Δ. (Καθηγητής Νευρολογίας), Ανταχόπουλος Χ. (Επίκ. Καθηγητής Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας), Σπυριδάκης Ι. (Επίκ. Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων), Ιεροδιακόνου-Μπένου
Ι. (Αναπλ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής-Ψυχανάλυσης), Μηλιαράς Σ. (Αναπλ. Καθηγητής Γεν. Χειρουργικής), Αναστασιάδης Κ. (Αναπλ. Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής), Καλαμπαλίκης Δ. (Επίκ. Καθηγητής
Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας), Κουζή-Κολιάκου Κ. (Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας), Ψηφίδης Α. (Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας-Ακουολογίας).

Χρήση νέων τεχνολογιών για την προάσπιση της υγείας
του παιδικού πληθυσμού
Με στόχο τη μείωση των προβλημάτων που προκαλούνται από την αύξηση της παχυσαρκίας
και των καρδιαγγειακών παθήσεων, ξεκινώντας από την παιδική ηλικία, στις 9 Μαρτίου 2012 στο
κτίριο ΚΕΔΙΠ (Αγ. Δημητρίου εντός της Πανεπιστημιούπολης) της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.,
πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιστημονική συνάντηση των εταίρων του νέου Ερευνητικού Προγράμματος του Α.Π.Θ., με τίτλο «Χρήση νέων τεχνολογιών για την προάσπιση της υγείας του
παιδικού πληθυσμού στη διασυνοριακή ζώνη».
Το Ερευνητικό έργο συντονίζεται από το Εργαστήριο της Ιατρικής Πληροφορικής της Ιατρικής
Σχολής του Α.Π.Θ., με την υποστήριξη των Πρυτανικών Αρχών του Α.Π.Θ., και με επιστημονικά
υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Ιατρικής Πληροφορικής του Α.Π.Θ., Παναγιώτη Μπαμίδη. Στο
έργο συμμετείχε η Β΄ Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, με υπεύθυνη την Καθηγήτρια
Βιοπαθολογίας του Α.Π.Θ., Αρετή Μακέδου.
Το έργο αφορά στη διασυνοριακή επιστημονική συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την
ΠΓΔΜ. Άμεσοι στόχοι του έργου είναι η ανάκληση κλινικών δεδομένων στον παιδικό πληθυσμό και
η στατιστική επεξεργασία των κλινικών και γενετικών δεδομένων για τη δημιουργία «προφίλ
κινδύνου». Στη συνέχεια θα γίνει διαμόρφωση παρεμβάσεων διατροφής και τρόπου ζωής καθώς
και ενημέρωση του γενικού πληθυσμού, των δασκάλων και των ιατρών. Το έργο πρόκειται να
αναπτύξει και να αξιοποιήσει σύγχρονες τεχνολογίες συνεργατικού διαδικτύου και υπηρεσίες σημασιολογικού ιστού.
Το έργο θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία πέντε φορέων της Διασυνοριακής ζώνης ΕλλάδαςΠΓΔΜ και συγκεκριμένα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Νοσοκομείο
“Dr. Trifun Panovski” Μοναστήρι ΠΓΔΜ, Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών, Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
«Ελένη Θ. Δημητρίου», Κέντρο Υγείας Health Home Gevgelija. Το έργο ξεκίνησε το Φεβρουάριο
του 2012 και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2013, με τη χρηματοδότηση του προγράμματος
«Interreg-Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-ΠΓΔΜ, 2007-2013».

Γραφείο Τύπου Α.Π.Θ.

Διαλέξεις του Καθηγητή κ. Νικολάου Ρομπάκη (Mount Sinai Medical
School-N.Y.) στο Εργαστήριο Φυσιολογίας
Με στόχο τη στήριξη των Ελληνικών Πανεπιστήμιων που πλήττονται από την οικονομική κρίση,
ο Σύλλογος Ελλήνων Βιοεπιστημόνων της Αμερικής ανέλαβε την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσει
σειρά Διαλέξεων στην Ελλάδα, με δικά του έξοδα.
Συγκεκριμένα, ο διακεκριμένος Καθηγητής Νευροεπιστημών και Ψυχιατρικής της Ιατρικής
Σχολής «Mount Sinai» της Νέας Υόρκης, Νικολάος Ρομπάκης, επισκέφθηκε το Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και έδωσε τις παρακάτω Διαλέξεις ύστερα από συνεννόηση
με τη Διευθύντρια του Εργαστηρίου, Καθηγήτρια Μαρία Αλμπάνη.
Την Τετάρτη 28/3, ώρα 10-11 π.μ. στο αμφιθέατρο του Ανατομείου, στο πλαίσιο των προπτυχιακών μαθημάτων Φυσιολογίας ΙΙ, με θέμα: «Neuropathology, molecular biology and
genetics of brain neurodegenerative disorders». Η διάλεξη θα είναι μία περίληψη της νευροπαθολογικής ανατομικής και των νευροεκφυλιστικών μηχανισμών με τη χρήση παραδειγμάτων από:
τη νόσο του Alzheimer, τη μετωποκροταφική άνοια, τις πρωτεϊνες prions και τη νόσο Huntigton.
Την Πέμπτη 29/3, ώρα 19:00-20:30 στην αίθουσα διαλέξεων του Εργαστηρίου Φυσιολογίας,
στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος «Νευροφυσιολογία», με θέμα: «Molecular neuropathology, mechanisms and therapeutic efforts in Alzheimer’s dementia».
Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Καθηγητή Νικολάου Ρομπάκη και με στόχο την εξωστρέφεια
του Πανεπιστημίου, συζητήθηκε η διερεύνηση της συνεργασίας του Εργαστήριου Φυσιολογίας της
Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. με το αντίστοιχο Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής «Mount Sinai» της
Νέας Υόρκης.

Από το Εργαστήριο Φυσιολογίας
Η καθηγήτρια
Μαρία Αλμπάνη

Ανακοίνωση-Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα
Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Α.Π.Θ. διοργανώνει κατά τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 μετεκπαιδευτικά μαθήματα για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, ειδικευόμενους και ειδικούς ιατρούς, σε όλο το φάσμα της Εσωτερικής Παθολογίας. Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τετάρτη, ώρα 19.30-21.00, στο αμφιθέατρο “Π.
Μεταξάς”, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.med.auth.gr/gram/docs/MetekpaideutikaBPP-2-3-2012.doc
Η τρίτη ενότητα αρχίζει την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012.
Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς, η συμμετοχή σας σε αυτή τη δραστηριότητα της
Κλινικής μας.
Με τιμή,
Αστέριος Καραγιάννης, Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ
Διευθυντής Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Τηλ. 2310992845, 6972011271, e-mail: astkar@med.auth.gr

Τα νέα της Διοίκησης
Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων στο Α.Π.Θ.

Πρωτόκολλο Συνεργασίας Δ.Ε.Θ. Α.Ε. ΚΑΙ Α.Π.Θ.

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
Στο πλαίσιο των δράσεων για το Οικολογικό Πανεπιστήμιο που έχει αναλάβει το Α.Π.Θ.,
εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των κοινών αστικών αποβλήτων και των
αποβλήτων που παράγονται στους χώρους εκπαίδευσης και έρευνας. Στόχοι του προγράμματος
είναι η μείωση του όγκου των αποβλήτων και η αποδοτική διαχείρισή τους, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και η λειτουργία του Πανεπιστημίου ως
προτύπου για την κοινωνία.
Το σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει τους τομείς των υλικών προς ανακύκλωση και των
επικίνδυνων αποβλήτων, δομείται σε ένα ευρύ δίκτυο συλλογής, μεταφοράς και απόρριψης υλικών
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και καλύπτει όλους τους χώρους της κεντρικής Πανεπιστημιούπολης.
Το σύστημα ανακύκλωσης περιλαμβάνει τα παρακάτω υλικά:
Χαρτί-χαρτόνι, Συσκευασίες (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα), Ύφασμα, είδη ένδυσης και
υπόδησης, Λαμπτήρες και φωτιστικά είδη, Μπαταρίες (οικιακές και μη), Μελανοδοχεία, Απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Παράλληλα, εφαρμόζεται ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των εργαστηριακών αποβλήτων,
ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πιλοτικό πρόγραμμα για τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα.
Η μελέτη και ο σχεδιασμός του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων
του Α.Π.Θ. ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Τμήματος Χημείας και επεκτάθηκε σε συνεργασία με το
Γραφείο Περιβάλλοντος, το οποίο έχει και την εποπτεία του.
Για αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικασίες και τα σημεία ανακύκλωσης, καθώς
και τις Σχολές και τα Τμήματα του Α.Π.Θ. που συμμετέχουν στο σύστημα διαχείρισης επικίνδυνων
εργαστηριακών και ιατρικών αποβλήτων δείτε στο:
http://press.auth.gr/news/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Ολοκληρωμένο-Σύστημα-Διαχείρισης-Αποβλήτων.pdf.
Για να ενημερωθείτε για το σύνολο των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο Α.Π.Θ. δείτε στο:
http://press.auth.gr/news/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Ολοκληρωμένη-Διαχείριση.pdf.
Καθώς η επιτυχία του προγράμματος έγκειται στην ουσιαστική συμμετοχή όλων, καλούμε τα
μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας να υποστηρίξουν ενεργά την προσπάθεια αυτή.

Πρωτόκολλο συνεργασίας που φέρνει δύο ιστορικούς φορείς της Θεσσαλονίκης κοντά υπέγραψαν
σήμερα η Δ.Ε.Θ. Α.Ε. και το Α.Π.Θ., με σκοπό τη σύζευξη της επιχειρηματικότητας με την εκπαίδευση,
την έρευνα και την καινοτομία προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο
για τη χώρα. Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Καθηγητής κ. Γιάννης Μυλόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Δ.Ε.Θ.
Α.Ε., κ. Τάσος Τζήκας, στέλνοντας ένα μήνυμα κοινής δράσης, συνέργειας και εξωστρέφειας απέναντι
στις οικονομικές αντιξοότητες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.
Το πρωτόκολλο είναι τριετές και προβλέπει την από κοινού ανάπτυξη δράσεων των δύο πλευρών,
προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος και το έργο τους, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την περιοχή, αλλά και την αμοιβαία υποστήριξη των αναπτυξιακών προσπαθειών των δύο φορέων. Στο πλαίσιο αυτό η
Δ.Ε.Θ. Α.Ε. θα συνεργαστεί με το Α.Π.Θ. για την ανάπτυξη και λειτουργία μέρους του προγράμματος
του ραδιοφωνικού σταθμού ιδιοκτησίας της (ΡάδιοΔΕΘ 104,9), προσφέροντας στο κοινό και τη νεολαία
της Θεσσαλονίκης υπηρεσίες ψυχαγωγίας υψηλού επιπέδου, αλλά και στο Α.Π.Θ. ένα άμεσο και λειτουργικό μέσο επικοινωνίας με τους πολίτες. Παράλληλα, το Α.Π.Θ. θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στις εκθεσιακές δράσεις της Δ.Ε.Θ. Α.Ε. εντός και εκτός συνόρων, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες
προβολής και προώθησης του εκπαιδευτικού του έργου σε τέσσερις ηπείρους.

Οι Πρυτανικές Αρχές,
Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης Α.Π.Θ.
Ιωάννης Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανις Έρευνας

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο με τη στήριξη του Α.Π.Θ.
Το Α.Π.Θ. παραχωρεί Γη και Τεχνογνωσία σε πολίτες της Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών και των δράσεων για τη μετατροπή του Α.Π.Θ. στο πρώτο οικολογικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, οι Πρυτανικές Αρχές και η Γεωπονική Σχολή του Α.Π.Θ.
δίνουν την ευκαιρία σε όλους, ανεξαιρέτως, τους πολίτες να φτιάξουν το δικό τους κήπο στις
εκτάσεις του Πανεπιστημιακού Αγροκτήματος, στη Θέρμη.
Το Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου και η Γεωπονική Σχολή θα παρέχουν στους χρήστες συμβουλευτική υποστήριξη από φοιτητές της Σχολής και γεωπόνο-βιοκαλλιεργητή, εκπαιδευτικά σεμινάρια,
νερό άρδευσης, με ανεξάρτητη παροχή σε κάθε τεμάχιο καθώς και κοινόχρηστους χώρους υγιεινής.
Η καλλιέργεια θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας.
Οι κύριοι στόχοι της δράσης είναι η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στις
μεθόδους της βιολογικής γεωργίας, η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που θα καλύπτουν μέρος
των διατροφικών αναγκών των καλλιεργητών, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της
πόλης παρέχοντάς τη δυνατότητα να ασχολούνται με τη γη, η εκπαίδευση φοιτητών του Α.Π.Θ.
που θα συμμετέχουν στην καλλιέργεια των κήπων με συμβουλευτικό ρόλο και η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ιδρύματος.
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης
Παντής επισήμανε ότι «οι δράσεις μας για το Οικολογικό Πανεπιστήμιο βγαίνουν τώρα από τα
πλαίσια του Α.Π.Θ. και απευθύνονται άμεσα στον πολίτη της Θεσσαλονίκης κάνοντάς τον ενεργό
συμμέτοχο στην προσπάθειά και δίνοντάς του ταυτόχρονα τη δυνατότητα να παράγει τα δικά του
βιολογικά προϊόντα».
Ο Πρόεδρος της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ., Καθηγητής Δημήτρης Κωβαίος τόνισε τη
σημασία της συμμετοχής των φοιτητών της Σχολής στη δράση αυτή με συμβουλευτικό ρόλο και
υποστήριξε ότι «ο κάτοικος της πόλης, πέρα από την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, ωφελείται
πολλαπλά από την ενασχόλησή του με την καλλιέργεια της γης».
Η έκταση του κάθε λαχανόκηπου θα είναι 100 τ.μ., με ετήσιο, συμβολικό, ενοίκιο 120 ευρώ,
ενώ τα έσοδα που θα προκύψουν θα διατεθούν στο Ταμείο του Αγροκτήματος και θα χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για τις λειτουργικές ανάγκες των κήπων, την επέκταση του προγράμματος, τη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εκπαίδευση
των φοιτητών.
Η δράση ξεκινάει άμεσα, έτσι ώστε οι κήποι να είναι
στη διάθεση των καλλιεργητών αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες, στο τηλ. 2310473842,
τις ώρες 09:00-14:00 από Δεύτερα έως και Παρασκευή,
καθώς και στον ιστότοπο του ΟΙΚΟ-ΑΠΘ http://eco.auth.gr/.
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Νέα Λογισμικά ENVI & ECOGNITION
Το ΚΥΤΠ σας ενημερώνει για την προμήθεια των νέων λογισμικών ENVI και eCognition.
Το ENVI είναι ένα δημοφιλές λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης και γεωπληροφορικής και το eCognition χρησιμοποιείται για την αντικειμενοστρεφή ανάλυση γεωχωρικών εικόνων.
Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα και τον τρόπο χρήσης τους μπορείτε να δείτε
στη δικτυακή πύλη του ΚΥΤΠ http://web.itc.auth.gr/portal/content/view/349
Η προμήθεια των λογισμικών χρηματοδοτήθηκε από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης
Πανεπιστημιακής Περιουσίας Α.Π.Θ., Τηλ.: 2310-992000, Fax.: 2310-998302, e-mail: software@
itc.auth.gr.

Από το Κέντρο Υποστήριξης
Τεχνολογιών Πληροφορικής Α.Π.Θ.

Λεωφορειακές Γραμμές του Α.Π.Θ.
Δρομολόγια Εαρινού Εξαμήνου 2011-2012
Ξεκίνησαν από 20.2.2012 τα δρομολόγια των 4 λεωφορειακών γραμμών του Α.Π.Θ. για την
εξυπηρέτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας. Μπορείτε να δείτε τα δρομολόγια για το εαρινό
εξάμηνο στη σελίδα: http://press.auth.gr/news/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Alllines
MapA3updatedFebruary2012.pdf

«Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή» σημείωσε μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου ο πρύτανης
του Α.Π.Θ., Καθηγητής κ. Γιάννης Μυλόπουλος, επισημαίνοντας: «Οι δυο “απέναντι χωροταξικά“
θεσμικοί φορείς της πόλης έρχονται πιο κοντά και εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεργαστούν. Η
εποχή που διανύουμε είναι δύσκολη και γι’ αυτό οι συνέργειες είναι εκείνες που συμβάλλουν, ώστε να
προχωρούν και να αναπτύσσονται οι θεσμοί της πόλης. Η επιχειρηματικότητα της Δ.Ε.Θ., από τη μια
πλευρά, και οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές, καινοτομικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Α.Π.Θ.
από την άλλη, βρίσκουν έναν κοινό τρόπο έκφρασης. Είμαστε πολύ ευτυχείς τη στιγμή αυτή για τη
Θεσσαλονίκη. Σύντομα η πόλη μας θα έχει ένα κοινό ραδιόφωνο Δ.Ε.Θ.-Α.Π.Θ. Αυτό είναι μια απόδειξη
της εξωστρέφειας και της πολιτικής ανοίγματος προς την κοινωνία, την οποία προσπαθούμε να
υλοποιήσουμε και οι δύο φορείς τον τελευταίο καιρό».
Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Δ.Ε.Θ. Α.Ε., κ. Τάσος Τζήκας τόνισε: «Για μας η
συνεργασία Δ.Ε.Θ.-Α.Π.Θ. είναι πολύ σημαντική, καθώς δύο ιστορικοί Οργανισμοί της Θεσσαλονίκης, με
βαρύνοντα ρόλο στην ανάπτυξη και την εκπαίδευση, αποφάσισαν να συνεργαστούν στενότερα, με
προφανή σκοπό να προκύψουν μέσα από αυτή τη συνέργεια αποτελέσματα σημαντικά στα πεδία της
ανάπτυξης και της γνώσης, ιδίως σε μια περίοδο κρίσης, κατά την οποία το πνεύμα συλλογικότητας και
συνεργασίας πρέπει να αφορά όλη την πόλη και τους πολίτες της».
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Επιτροπή Παιδείας Α.Π.Θ.
«Η Φόνισσα του Παπαδιαμάντη» είναι το θέμα της δραματοποιημένης παρουσίασης που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2012 και ώρα 20.15, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης, από
το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο (Λύκειο) Αμπελοκήπων. Υπεύθυνος για την παράσταση ο Καθηγητής Γιώργος
Φράγκογλου.
Αμέσως μετά την παράσταση, στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, ο γνωστός ηθοποιός Άγγελος
Αντωνόπουλος συζήτησε με τους μαθητές και το κοινό για θέματα τέχνης και θεάτρου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκδηλώσεων, και συγκεκριμένα
στα «Φιλολογικά Βραδινά», που διοργανώνονται από την Επιτροπή Παιδείας του Α.Π.Θ. και το Σύλλογο
Αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., «Φιλόλογος».
Το Πρόγραμμα Εκδηλώσεων είναι αφιερωμένο στον ποιητή Ντίνο Χριστιανόπουλο.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης που παραχωρεί την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Όλες οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για το κοινό.
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Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων του Α.Π.Θ.
Τη σημαντικότερη χρηματοδότηση του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών και των δράσεων
που έχουν αναλάβει οι Πρυτανικές Αρχές για τη μετατροπή του στο πρώτο Οικολογικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, θα αποσπάσει η ένταξη της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων στο
παράρτημα του Α.Π.Θ. στη Θέρμη Θεσσαλονίκης», με συνολικό προϋπολογισμό 5.334.265 ευρώ.
Στόχος της πράξης είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης αειφόρου κοινότητας στο παράρτημα της
Θέρμης, το οποίο θα αποτελέσει ένα υποδειγματικό οικολογικό σύμπλεγμα, όπου θα επιτυγχάνεται η
εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο χώρο, η ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών αερίων που είναι υπεύθυνα για
την κλιματική αλλαγή.
Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:
− ενίσχυση της υπάρχουσας θερμομόνωσης του κελύφους των κτηρίων (τοιχοποιίες, φέροντα στοιχεία, δώματα) προκειμένου να καλύπτουν τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ,
− αντικατάσταση των υφισταμένων κουφωμάτων, που δε φέρουν πιστοποίηση της τιμής U, με σύγχρονα πιστοποιημένα κουφώματα χαμηλού U, τα οποία θα φέρουν υαλοπίνακες χαμηλού e και όπου
απαιτείται και σκίαστρα αλουμινίου,
− φύτευση δωμάτων εκτατικού τύπου,
− αντικατάσταση των μεμονωμένων λεβητοστασίων με σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
περιοχής, που θα χρησιμοποιεί γεωθερμικές αντλίες νερού-νερού για ψύξη και θέρμανση,
− χρησιμοποίηση των θερμών νερών του υπεδάφους για την τροφοδοσία των αντλιών θερμότητας,
καθώς στο campus υπάρχει γεωθερμική γεώτρηση, η οποία εξασφαλίζει παροχή νερού 100 m3/h
θερμοκρασίας 23,5οC, που με τις προαναφερθείσες αντλίες θερμότητας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης του campus,
− επέκταση του υφιστάμενου συστήματος SCADA του Α.Π.Θ. στις εγκαταστάσεις του campus του παραρτήματος Θέρμης,
− αντικατάσταση των συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού με κεντρικά ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής θερμού νερού,
− «Ex-post» ενεργειακές επιθεωρήσεις των κτηρίων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για την κατάθεση της πρότασης συνεργάστηκαν πέραν των καθηκόντων
τους και χωρίς αμοιβή ειδικοί επιστήμονες, μέλη ΔΕΠ και ερευνητές του Α.Π.Θ., με τους διοικητικούς
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.
Η απόφαση ένταξης της πράξης αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 30/1/2012. Περισσότερες πληροφορίες:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypeka/ada/BOXPO-NM8
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Εκπαιδευτικά
25 χρόνια Πρόγραμμα ERASMUS

«Έναρξη λειτουργίας της Δομής Δια Βίου Μάθησης στο Α.Π.Θ. και
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων»

Διαγωνισμός φωτογραφίας-video και αφίσας

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Προς
-Τις Γραμματείες των Μονοτμηματικών Σχολών/Τμημάτων
-Τους ECTS Coordinators του Α.Π.Θ.
Με αφορμή τον εορτασμό των 25 χρόνων του προγράμματος ERASMUS, σας κοινοποιούμε μήνυμα
που εστάλη από την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) και αφορά σε :
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό φωτογραφίας, βίντεο και αφίσας στο πλαίσιο
του εορτασμού των 25 χρόνων Erasmus
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Έχεις μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ή για πρακτική άσκηση; Τώρα είναι η
ευκαιρία να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό που προκηρύσσει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Στείλε μας μια φωτογραφία ή ένα video ή μια αφίσα για το Erasmus και κέρδισε χρηματικό έπαθλο
έως 400 ευρώ. Η μόνη προϋπόθεση είναι να έχεις ζήσει την εμπειρία που λέγεται Erasmus και να τη
μοιραστείς μαζί μας!
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Γενικές πληροφορίες: Η εκδήλωση για τον εορτασμό των 25 χρόνων του Erasmus θα
πραγματοποιηθεί Παρασκευή 18 Μαΐου 2012 στην Αθήνα (ο χώρος θα επιβεβαιωθεί αργότερα).
2. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι φοιτητές έχουν συμμετάσχει
στο πρόγραμμα Erasmus και θέλουν να εκφράσουν καλλιτεχνικά την εμπειρία τους (δεν είναι
απαραίτητο για να συμμετάσχεις να είσαι ενεργός φοιτητής).
3. Κριτήρια επιλογής: Τα βασικά κριτήρια είναι η αισθητική ποιότητα, η συνάφεια των έργων
και η πρωτοτυπία. Κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε μια μόνο κατηγορία.
4. Βραβεία: Θα δοθούν χρηματικά βραβεία για τους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας
ως εξής: 400 ευρώ για τον πρώτο νικητή, 200 ευρώ για το δεύτερο νικητή και 100 ευρώ για τον
τρίτο νικητή.
5. Έκθεση υλικού: Το σύνολο του υλικού που θα αποστείλουν οι φοιτητές στην εκδήλωση
της 18ης Μαΐου, θα παρουσιαστεί σε ειδική έκθεση.
6. Τρόπος και προθεσμία Υποβολής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σε
ψηφιακή και έντυπη μορφή (για τις αφίσες και τις φωτογραφίες) το υλικό μέχρι τις 23 Απριλίου
τόσο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dmaragos@iky.gr όσο και στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Μακρή 1, Αθήνα, 11742, υπ’ όψιν κ. Δημήτρη Μαραγκού. (περισσότερες
πληροφορίες στο 210-3726397, Δημήτρης Μαραγκός)
7. Τεχνικές λεπτομέρειες
Οι φωτογραφίες και οι αφίσες θα πρέπει να είναι σε μορφή jpg και το όνομα κάθε αρχείου θα
πρέπει να φέρει το επίθετο του φοιτητή με λατινικούς χαρακτήρες π.χ Papadopoulos_01, Papadopoulos_02. Τα videos θα πρέπει να είναι σε μορφή avi ή mpeg. Καλή σας επιτυχία!
Ανάλογες εκδηλώσεις για τον εορτασμό θα πραγματοποιηθούν και στο Α.Π.Θ., για τις οποίες θα
ενημερωθείτε σύντομα.

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
Η Επιστημονική Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης που ορίστηκε από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ.
(συνεδρίαση 2827/3-11-10) συζήτησε αναλυτικά το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, τη διεθνή και εθνική
εμπειρία, τη σκοπιμότητα και τις προϋποθέσεις λειτουργίας στο Α.Π.Θ. προγραμμάτων Διά Βίου
Μάθησης.
Η Επιτροπή έκρινε ότι η λειτουργία προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης είναι επιτακτική για να
ανταποκριθεί το Α.Π.Θ. στις αυξημένες ανάγκες για κατάρτιση, επιμόρφωση, και εξειδίκευση που
υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, ειδικά την περίοδο αυτή. Το Πανεπιστήμιό μας διαθέτει
επιστημονικό δυναμικό και υποδομές που μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν για να προσφέρουν
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκπαίδευσης σε ευρείες ομάδες πολιτών της χώρας. Η λειτουργία αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης από το Α.Π.Θ. θα συμβάλει στη μείωση
του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση και στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης,
τυπικής και άτυπης.
Τα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης θα πρέπει ωστόσο να λειτουργήσουν σε πλαίσιο που θα εγγυάται το υψηλό επίπεδο των σπουδών, τη συμβατότητά τους με το ρόλο του δημόσιου
πανεπιστημίου, την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των παρεχόμενων
εκπαιδευτικών υπηρεσιών και θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια της διαχείρισης των πόρων των προγραμμάτων. Με αυτούς του στόχους έχει συνταχθεί από την Επιτροπή ο εσωτερικός κανονισμός
για την οργάνωση και λειτουργία Δομής Διά Βίου Μάθησης στο ΑΠΘ που εγκρίθηκε από τη
Σύγκλητο (στην υπ’ αριθμ. 2838/24-8-11).
Μετά και τη ρύθμιση των λεπτομερειών της λειτουργίας της Δομής Δια Βίου Μάθησης είναι
πλέον δυνατή η λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης από την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο.
Συνεπώς:
Καλούνται τα μέλη ΔΕΠ που ενδιαφέρονται να προσφέρουν προγράμματα Διά Βίου Μάθησης
που αφορούν όλες τις μορφές εκπαίδευσης εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Δομής Δια Βίου Μάθησης στη διεύθυνση http://diaviou.auth.gr για
να ενημερωθούν για τη διαδικασία αίτησης και τον κανονισμό λειτουργίας και να συμπληρώσουν
ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση υποβολής πρότασης.
Καλούνται τα μέλη ΔΕΠ που ενδιαφέρονται να συμβάλουν στη λειτουργία της Δομής ως αξιολογητές να επισκεφτούν την ιστοσελίδα και να δηλώσουν τα στοιχεία τους για την δημιουργία του
μητρώου αξιολογητών των αιτήσεων για τη λειτουργία προγραμμάτων.

Με εκτίμηση
Ιωάννα Γεωργιάδου
Προϊσταμένη του Τμήματος
Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Για την Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης
Ο Πρόεδρος
Καθηγητής Στυλιανός Ανδρέου

Το Πρυτανικό Συμβούλιο
Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ
Ιωάννης Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανις Έρευνας

Στήλη του Φοιτητή
Ένα φοιτητικό project: ThessByBus
Το Thessaloniki ByBus είναι μία νέα εφαρμογή για κινητά Android που τροφοδοτείται από το
κοινό, είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο και απευθύνεται στον καθένα ξεχωριστά. Με το Thessaloniki ByBus μπορούμε:
Να γνωρίζουμε τον συνωστισμό των λεωφορειακών γραμμών που χρησιμοποιούμε.
Να μαθαίνουμε τι συμβαίνει στα λεωφορεία της πόλης σε πραγματικό χρόνο.
Να συμμετέχουμε στην ενημέρωση του επιβατικού κοινού.
Να κατανοούμε και να συγκρίνουμε τις επιβατικές μας συνήθειες για να κάνουμε καλύτερες
επιλογές στο μέλλον.
Το Thessaloniki ByBus αναπτύσσεται από την φοιτητική ομάδα RAPPEL του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, υποστηρίζεται επιστημονικά από την Ομάδα Εφαρμογών Συστημάτων
Πληροφορικής του Τμήματος και εντάσσεται στις δράσεις εκπαίδευσης φοιτητών και ανάπτυξης
καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών της ομάδας.
Περισσότερες πληροφορίες www.bybus.gr. Η υποστήριξή σας με σχόλια και παρατηρήσεις είναι
παραπάνω από ευπρόσδεκτη, και θα βοηθήσει στην βελτίωση της υπηρεσίας αλλά και στην
διεύρυνσή της με πιθανές νέες λειτουργίες.

Κ. Καρατζάς Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
E-mail: kkara@eng.auth.gr

Διαγωνισμός Συγγραφής Μονόπρακτου Θεατρικού Έργου με θέμα:
«Πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη»
Η Επιτροπή Πολιτιστικής Πολιτικής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει διαγωνισμό συγγραφής πρωτότυπου Θεατρικού Μονόπρακτου με θέμα: «Πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη».
Προθεσμία υποβολής των έργων : 30 Απριλίου 2012. Τα έργα που θα βραβευθούν, θα
παρουσιασθούν στο κοινό.
Έπαθλα:
- Α΄ βραβείο: Χρηματικό βραβείο 500 Ευρώ
- Β΄ βραβείο: Χρηματικό βραβείο 300 Ευρώ
- Γ΄ βραβείο, Χρηματικό βραβείο 200 Ευρώ
Μπορείτε να διαβάσετε τους όρους του διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής
Πολιτιστικής Πολιτικής, στο: http://epp.web.auth.gr/?p=575.
Επικοινωνία: Γραμμματεία Επιτροπής Πολιτιστικής Επιτροπής Α.Π.Θ., 2310-992227.

Γραφείο Τύπου Α.Π.Θ.

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Α.Π.Θ.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.) του Α.Π.Θ. διοργάνωσε
μια σειρά από αυτοτελή δίωρα Σεμινάρια, με θέμα τη «Σεξουαλικότητα στη νεαρή ενήλικη ζωή»,
για τους φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ., κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού
έτους 2011-2012.
Τα Σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στις παρακάτω ημερομηνίες με τα εξής θέματα:
4/3/2012
«Θέματα Σεξουαλικότητας»
Εισηγητής:
Λουκάς Αθανασιάδης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής-Ψυχοσεξουαλικότητας
Α.Π.Θ.
21/3/2012
«Ομοφυλοφιλία. Δυσκολίες και Διαχείριση»
Εισηγητής:
Ευάγγελος Παπαδημητρίου, Ψυχολόγος ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.
28/3/2012
«Η Κακοποίηση στις σχέσεις»
Εισηγήτρια:
Αλτα Πανέρα, Ψυχολόγος ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.
4/4/2012
«Επικοινωνία στις σχέσεις»
Εισηγήτρια:
Ελισάβετ Νεοφυτίδου, Ψυχολόγος ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.
Τα Σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στο Αμφιθέατρο «Αχιλλέας Πανέτσος», της Κτηνιατρικής
Σχολής Α.Π.Θ. Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλοι οι φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. και χορηγήθηκε
βεβαίωση παρακολούθησης μετά την παρακολούθηση όλων των Σεμιναρίων.
Πληροφορίες: Γραμματεία Επιτροπής Ψυχολογικής Υποστήριξης Α.Π.Θ., τηλέφ.: 2310-991376.

Με στόχο την παροχή υπηρεσιών του Α.Π.Θ. προς όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας
που έχουν κινητικά προβλήματα-αναπηρίες, η Επιτροπή Εποπτείας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου
σε συνεργασία με την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας και με τη στήριξη των Πρυτανικών
Αρχών του Α.Π.Θ. αποφάσισαν τη λειτουργία πιλοτικού προγράμματος άσκησης φοιτητών/τριων
και προσωπικού με αναπηρίες (Α.μεΑ.).
Το Πιλοτικό Πρόγραμμα Φυσικής Δραστηριότητας, Ενδυνάμωσης και Αναψυχής
ξεκίνησε στις 29.2.2012 και ολοκληρώνεται στις 29.6.2012.
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος σε κατάλληλα δομημένα προγράμματα
άσκησης, καθώς και να βοηθηθούν, εξατομικευμένα, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της
φυσικής τους κατάστασης και της προσωπικής τους ψυχαγωγίας.
«Το Α.Π.Θ. έχει θέσει ως βασικό στόχο να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να δώσει
δυνατότητα πρόσβασης, σε άτομα με αναπηρίες, σε όλες τις δραστηριότητες του» δήλωσε ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Παντής και
επισήμανε «Στην προοπτική της μετατροπής του Α.Π.Θ. σε ένα προσβάσιμο Πανεπιστήμιο τόσο στις
υποδομές όσο και στις υπηρεσίες του, διαμορφώσαμε ειδικές συνθήκες προσβασιμότητας που, μέχρι
σήμερα, δεν υπήρχαν στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο. Είμαστε έτοιμοι, έχοντας ολοκληρώσει τις
συνθήκες πρόσβασης στις βασικές υποδομές, να κάνουμε τα πρώτα πιλοτικά μας προγράμματα για
τις υπηρεσίες του Γυμναστηρίου. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε θετική ανταπόκριση καθώς με αυτόν
τον τρόπο θα μπορέσουμε να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς όλους τους φοιτητές
και τους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου αναιρώντας κάθε αιτία αποκλεισμού».
Για την εφαρμογή του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι
των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.
Για την εγγραφή απαιτείται η έκδοση της κάρτας εισόδου του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.
Τηλέφωνα επικοινωνίας για συμμετοχή: 2310-992672, καθημερινά από τις 9:00 έως τις 21:00.

Γραφείο Τύπου Α.Π.Θ

Γραφείο Τύπου Α.Π.Θ.

Δράσεις του ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ του Α.Π.Θ.
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