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In memoriam
Αγαπητέ συνάδελφε, αγωνιστή Ντίνο Τριαρίδη,
Εκπροσωπώντας το Α.Π.Θ. θα ήθελα να σου απευθύνω τον τελευταίο
χαιρετισμό. Με πραγματική οδύνη. Γιατί υπήρξες σε όλη σου τη ζωή
ένας μαχητής.
Πρωταγωνιστής στα δύσκολά χρόνια της δεκαετίας του ‘60 που
σημάδεψαν τη χώρα, πρωταγωνιστής στη ίδρυση των συνδικαλιστικών
οργάνων των φοιτητών, του ΣΦΙΑΠΘ και της ΦΕΑΠΘ, αγωνιστής στον
αντιδικτατορικό αγώνα, με φυλακές και εκτοπίσεις. Και έπειτα στο χώρο της πολιτικής και τόσων υπεύθυνων θέσεων στη δημόσια ζωή.
Στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. πρόσφερες πολλά. Υπήρξες από
τους βασικούς μοχλούς της αναβάθμισής της την τελευταία δεκαετία.
Με τη δημιουργία πρωτοποριακών και καινοτόμων δράσεων, κυρίως
στον τομέα της Ιατρικής Εκπαίδευσης, έναν τομέα που υπηρέτησες
με περισσή αγάπη, έναν τομέα που άφησες τη σφραγίδα σου.
Η εργατικότητά σου, το πάθος σου για δημιουργικές ανατροπές
θα μείνουν στη μνήμη όλων όσων σε γνώρισαν, δούλεψαν μαζί σου
και μοιράστηκαν με εσένα τα ίδια όνειρα, όνειρα που εσύ πολλές
φορές ήσουν ο εμπνευστής τους. Γιατί και η μνήμη είναι ζωή.
Για όλο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα είσαι ένα σημείο αναφοράς.
Στη σύζυγό σου και στα παιδιά σου θα ήθελα να εκφράσω εκ
μέρους όλου του Πανεπιστημίου τα βαθειά μου συλλυπητήρια.
Αγαπητέ συνάδελφε, καλό κατευόδιο.

O Αντιπρύτανης του Α.Π.Θ.
Καθηγητής Ιωάννης Παντής

Αγαπητέ Δάσκαλε, Συνάδελφε, Ντίνο Τριαρίδη,
Εκπροσωπώντας την Ιατρική Σχολή και τον Πρόεδρο Β. Ταρλατζή, σου απευθύνω, περισσότερο ως εξομολόγηση, τον ύστατο χαιρετισμό. Σε θυμάμαι εκείνα τα απογεύματα
του 1979 να μας διδάσκεις στα εθελοντικά φροντιστήρια της ΩΡΛ Κλινικής, που εσύ είχες
οργανώσει, με το μοναδικό δικό σου, προσηνή και άμεσο τρόπο, σε μια γλώσσα τόσο
διαφορετική από αυτήν που είχαμε συνηθίσει μέχρι τότε από τους άλλους καθηγητές
μας. Ήσουν μια έκπληξη. Υπήρξες ένας πραγματικός αγωνιστής. Από τη εποχή του 15%
και του 114, από τον αντιδικτατορικό αγώνα, την πολιτική σου σταδιοδρομία, τη δράση
σου, την τελευταία δεκαετία στην Ιατρική Σχολή. Αγωνιστής στη ζωή, αγωνιστής και στη
αρρώστια σου. Συνδύαζες τον οραματισμό του μαχητή με την πραγματιστική πρακτική
της πολιτικής. Κι αυτός ο συνδυασμός σε έκανε πραγματικά μοναδικό. Μοναδικό στο να
συλλαμβάνεις, αλλά κυρίως μοναδικό στο να υλοποιείς τα οράματά σου.
Συναντηθήκαμε πάλι, ως συνάδελφοι πλέον, πολλά χρόνια μετά, στον αγώνα για
την αναβάθμιση της Ιατρικής. Αγώνα που εσύ ξεκίνησες με τον Αρίστιππο Μηνά, πάντα
πρωτοπόρος, πάντα ρηξικέλευθος. Αυτή την εποχή τη σημάδεψες ανεξίτηλα με τη δική
σου μοναδική σφραγίδα. Εσύ ήσουν πίσω από τα πιο σημαντικά πράγματα που έγιναν
στη Ιατρική Σχολή τα τελευταία χρόνια. Το Γραφείο Εκπαίδευσης, την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, το Μεταπτυχιακό της Ιατρικής και τόσα άλλα. Κι εμείς ακλουθούσαμε. Μας
φώναζες να μη φοβόμαστε τους «βροντόσαυρους» γιατί έλεγες πως ήρθε ο καιρός
τους, μας πίεσες να δουλέψουμε πολλές φορές στα όρια των δυνατοτήτων μας, μας
δίδαξες το πάθος για την εκπαίδευση. Από σένα, εμείς οι νεώτεροι μάθαμε πολλά.
Μάθαμε, όμως, κυρίως να παθιαζόμαστε με αυτό που καταπιανόμαστε. Όπως εσύ.
Μπορεί να έκανες και λάθη. Λάθη δεν κάνει μονάχα όποιος παραμένει άπραγος. Κι
εσένα μόνο έναν τέτοιο χαρακτηρισμό δεν θα μπορούσε να σου προσάψει κανείς. Η
προσφορά σου στη Ιατρική Εκπαίδευση, τεράστια. Τον τίτλο του καθηγητή της Εκπαίδευσης τον κατέκτησες επάξια. Πήρες στα χέρια σου μια Σχολή που παρέπαιε, που
όμως έβραζε από την ανάγκη να ανακτήσει την αξιοπρέπειά της, με μια χούφτα νέων
τότε μελών ΔΕΠ, που «σαν έτοιμοι από καιρό», είχαν την ανάγκη, να προσφέρουν και
μόνο να προσφέρουν και όχι να κερδίσουν. Και εσύ τους καθοδήγησες, με τρόπο
μοναδικό, θα έλεγα αριστοτεχνικό, για να έρθει σήμερα αυτό το αποτέλεσμα, για το
οποίο όλοι περηφανευόμαστε σε αυτή τη Σχολή.
Τώρα, το μόνο που μπορούμε να σου υποσχεθούμε εμείς, είναι πως ότι εσύ καλό
άρχισες θα το συνεχίσουμε απαρέγκλιτα, με το ίδιο πάθος, όπως κι εσύ θα το έκανες.
Στη ακούραστη σύντροφό σου Όλγα και στα παιδιά σου, τα θερμά μας συλλυπητήρια
Αγαπητέ μας Δάσκαλε, Συνάδελφε, Συναγωνιστή, Καλό σου ταξίδι.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής
Καθηγητής Αλέξανδρος Γαρύφαλλος
* Οι δύο παραπάνω επικήδιοι δεν κατέστη δυνατόν να εκφωνηθούν μετά την εξόδιο ακολουθία

Απόσπασμα Απόσπασμα από κείμενο του Κώστα Τριαρίδη, για τη Φοιτητική Εβδομάδα
Φοιτητική Eβδομάδα
Η εβδομάδα που οδήγησε –άθελα, συνειδητά, ή κατά λάθος– στη Φοιτητική Άνοιξη του 15% για την Παιδεία
Το Πανεπιστήμιο και οι φοιτητές στη δεκαετία του ’50
Στα μέσα της δεκαετίας του ’50 η Θεσσαλονίκη αρχίζει ν’ αλλάζει όψη. Το ξήλωμα των τραμ, η διάνοιξη της Εγνατίας, η ανοικοδόμηση της «αντιπαροχής», προχωρούν με επιταχυνόμενους ρυθμούς.
Γύρω απ’το Πανεπιστήμιο των 5000 φοιτητών, η εικόνα αλλάζει πιο αργοπορημένα. Το Συντριβάνι με τα γύρω χαμηλά σπίτια,
η Αγγελάκη που ανοίγει προς τη ΧΑΝΘ, η Ευαγγελίστρια και οι Σαράντα Εκκλησιές, φιλοξενούν τη στέγαση και την καθημερινή
ζωή των φοιτητών. Όταν αυτοί δεν βρίσκονται στο μοναδικό κτήριο του Πανεπιστημίου.
Εκεί γύρω και τα μαγειρεία, η Φοιτητική Λέσχη, τα μικρά καφενεδάκια «της ξερής», τα φοιτητικά βιβλιοπωλεία. Οι «κοσμικοί»
περνούν κάποιες ώρες τους στην πόλη, στην Τσιμισκή, στην «Εκάλη», στου «Γκικιλίνη», παίζουν μπιλιάρδο στο «Πτι Παλέ»,
χαρτιά στην «Αστόρια».
Οι πολλοί, φλερτάρουν σιωπηλά τη συμφοιτήτρια ή τη γειτόνισσα, πάνε στους λαϊκούς κινηματογράφους, μαζεύουν τα λεφτά
για τα δίδακτρα, φορούν γραβάτα τη μέρα της ορκωμοσίας, συνδέονται με την κόρη της σπιτονοικοκυράς.
Ομαδική ζωή δεν υπάρχει, εκτός από τις συναντήσεις γύρω από τη Βιβλιοθήκη τους διαδρόμους του κεντρικού κτηρίου και τις
εκδρομές γύρω από την πόλη. Στην έξαρση του Κυπριακού (1954-56 και 1958-59), όλοι είναι στους δρόμους. Αλλά ενδιάμεσα
βαραίνει η δυσπραγία, το μετεμφυλιακό κλίμα, η παράδοση της επαρχίας, η ατμόσφαιρα των εξεταστικών περιόδων.
Οι άλλοι από την επαρχία, ζουν γύρω από το Πανεπιστήμιο, τη Βιβλιοθήκη και το Κυλικείο, με το Θωμά, το Ματζώρο, το
Φιλώτα (και τους Ασφαλίτες), συναντιούνται με συμπατριώτες τους, τρώνε στη Φοιτητική Λέσχη ή το «Ζάππειο», πάνε βόλτα
στην παραλία και σινεμά, στο «Μακεδονικό», τον «Ορφέα», την «Αίγλη», τα «Κυβέλεια», και παρακολουθούν γύρω από τα
τραπέζια του ζεστού καφενείου τους άλλους που παίζουν τάβλι ή ξερή.
Τα διδακτικά βιβλία είναι λίγα, τα περισσότερα κακοτυπωμένες ή πολυγραφημένες σημειώσεις, τα λίγα Αμφιθέατρα συνεχώς
γεμάτα ― με τους επιμελείς να πιάνουν θέση στα μπροστινά έδρανα, μισή ώρα νωρίτερα― οι απουσίες είναι αδίκημα, η
παρακολούθηση της Ανατομικής του Σάββα, μέσα από το μαυροπίνακα και τις πολύχρωμες κιμωλίες, μυσταγωγία.
Οι μελετηροί διαβάζουν στη Βιβλιοθήκη, και τη Φοιτητική Λέσχη, κάποιοι στη ΧΑΝΘ και την Αμερικάνικη Βιβλιοθήκη, μερικοίλίγοι στο ΠΙΕΠ της Τούμπας.
Τα παιδιά της μεσοαστικής τάξης, τρώνε στην «Ήβη» και το «Κάιρο» της Τσιμισκή και το «Ελβετικό» της Αγίας Σοφίας,
βγαίνουν για πάστα ή παγωτό, κάνουνε πάρτι ρεφενέ, βολτάρουν πάνω-κάτω στην Τσιμισκή.
Δημιουργία της Πανεπιστημιούπολης
Είναι η ώρα που ξεκινάει και εξελίσσεται, με γενναία στήριξη από την Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, η Πανεπιστημιούπολη. Είναι η ώρα που συζητιέται το ενδεχόμενο σύνδεσης με την Ε.Ο.Κ. Είναι η ώρα που πολιτικά δεν υπάρχουν,
επίσημα συγκροτημένοι, δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί, αλλά όλοι είναι παιδιά Δεξιών, Πλαστηρικών, Βενιζελικών ή Αριστερών
οικογενειών. Η Ακροδεξιά καθοδηγείται «νόμιμα» από την Ασφάλεια και το Γ΄ Αστυνομικό Τμήμα, η Αριστερά παράνομα από το
Χρόνη Μίσσιο και άλλους αδειούχους εξόριστους.
Στην Αθήνα γίνονται τα δύο πρώτα φοιτητικά συνέδρια, στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν δύο φοιτητικές ενώσεις: η Φοιτητική Ένωσις
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Φ.Ε.Π.Θ.) και η Επιμορφωτική Φοιτητική Ένωσις Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ε.Φ.Ε.Π.Θ.), κυκλοφορούν
«τα Φοιτητικά Γράμματα» της Ε.Φ.Ε.Π.Θ. και η «Παμφοιτητική» του Σαλαπάτα (Φ.Ε.Π.Θ.).
Η ατμόσφαιρα και το κλίμα στο Πανεπιστήμιο
Στα 1957 έχει ήδη ξεκινήσει η συγκρότηση της Πανεπιστημιούπολης, αλλά οι εκπαιδευτικές δομές και συμπεριφορές μέσα στο
Πανεπιστήμιο, θυμίζουν παρελθόν και μετεμφυλιακή περίοδο. Οι καθηγητές είναι ταμπού, οι φοιτητές σε απόσταση, οι εξετάσεις
σκληρές, το χάσιμο χρονιάς συχνό, τα βιβλία ανύπαρκτα ―ή η αγορά τους προϋπόθεση για να περάσεις το μάθημα―, οι κλητήρες
πανίσχυροι, η Ασφάλεια παρούσα παντού, η σίτιση στη Φοιτητική Λέσχη μεγάλη τύχη.
Οι φοιτητές κινούνται γύρω από το Κεντρικό κτήριο σαν μυρμήγκια, το βλέμμα τους χαϊδεύει τα κορίτσια των Ινστιτούτων,
αλλά πολιτικά μιλάνε μόνο στην παρέα και τους φίλους. Οι κινητοποιήσεις του Κυπριακού έχουν ενώσει πατριωτικά τους φοιτητές, αλλά η διεκδίκηση αιτημάτων από τη Φ.Ε.Π.Θ. και την Ε.Φ.Ε.Π.Θ. παραμένει στην έγγραφη διατύπωση.
Οι μόνοι σύλλογοι φοιτητών σε Σχολές είναι οι «Εθνικοί» Σύλλογοι Κτηνιατρικής και Δασολογίας. Αν υπήρχαν τότε δημοσκοπήσεις,
θα έδειχναν ότι οι φοιτητές αισθάνονται πολλαπλά καταπιεσμένοι, με αιτήματα σπουδών και ζωής, λαχταρούν μια Αλλαγή, αλλά αυτό
δεν εκφράζεται με όποια δυναμική. Είναι φανερό ότι περιμένουν μια Άνοιξη που δεν έρχεται.
............................................................................................................................................................................................................
Πενήντα χρόνια μετά, η γενιά που αποχωρεί, ελπίζει και προσδοκά μια νέα Άνοιξη στα Πανεπιστήμια.
Κώστας Τριαρίδης
Καθηγητής Ιατρικής Εκπαίδευσης

Τα νέα της Σχολής
Πιστοποίηση για το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει την Πανεπιστημιακή κοινότητα ότι από τον Μάιο του 2012 είναι διαπιστευμένο για την πραγματοποίηση
μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε χαμηλές και υψηλές συχνότητες.
Συγκεκριμένα με το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 813 το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΑΕ,
Ε.ΣΥ.Δ., διαπιστεύει ότι το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, είναι ικανό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:
2005 και τα κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ. να διενεργεί ηλεκτρικές δοκιμές στα παρακάτω:
Μετρήσεις πλησίον γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, πλησίον υποσταθμών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και στο περιβάλλον ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Μετρήσεις στο περιβάλλον κεραιών επικοινωνιών, κεραιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
σταθμών, σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, σταθμών ασύρματων μικροκυματικών δικτύων.
Επισημαίνεται ότι το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Α.Π.Θ. είναι από τα λίγα Ελληνικά
Εργαστήρια που έχουν αποκτήσει το πρότυπο 17025 για μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
και το πρώτο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ελληνικού Πανεπιστημίου.
Η επιτυχία αυτή οφείλεται στις άοκνες και επίπονες προσπάθειες της Διευθύντριας του Εργαστηρίου κ. Ε. Μολυβδά-Αθανασοπούλου, που με την συμπαράσταση των μελών του Εργαστηρίου
κ. Α. Σιούντα και κ. Χ. Κουλούρη έφεραν σε πέρας το δύσκολο και χρονοβόρο έργο της απόκτησης της Πιστοποίησης.
Από τη θέση αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και δημόσια την Επιτροπή Ερευνών και
προσωπικά την Αντιπρύτανι κ. Σοφία Α. Κουΐδου-Ανδρέου για την οικονομική υποστήριξη και
ηθική συμπαράσταση στο έργο μας.

Τάσος Σιούντας
Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Iατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Έναρξη λειτουργίας Τμήματος Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA)
Στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. αρχίζει να
λειτουργεί άμεσα το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) με την ευθύνη και την επιστημονική
εποπτεία των ιατρών-ειδικών ιατροδικαστών Αναπληρωτή Καθηγητή Σ. Ντούγκου και Επίκουρης
Καθηγήτριας Λ. Κοβάτση.
Το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) στεγάζεται σε ανακαινισμένους χώρους,
ελεγχόμενης πρόσβασης, στο ισόγειο του κτηρίου της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., όπου βρίσκεται
το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας (απέναντι από το Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ).
Το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) αρχίζει να λειτουργεί παρέχοντας στο κοινωνικό
σύνολο υπηρεσίες Μοριακής Ιατροδικαστικής. Συγκεκριμένα θα μπορεί να:
‑ διεξάγει έλεγχο πατρότητας (και γενικά έλεγχο συγγενικών σχέσεων)
‑ επιλύει ιατροδικαστικά-εγκληματολογικά προβλήματα (αποκλεισμό αθώων υπόπτων, ταυτοποίηση πτωμάτων αγνώστων στοιχείων, ταυτοποίηση σε μαζικές καταστροφές και άλλα).

Υποβολή Δελτίων Περιγραφής Μαθήματος
Έγγραφο του Προέδρου Καθηγητή κ. Β. Ταρλατζή προς τις Διευθύντριες και
τους Διευθυντές των Τομέων της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στα πλαίσια των διαδικασιών αξιολόγησης της Σχολής, και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΜΟΔΙΠ
και της αντιπρυτάνεως ακαδημαϊκών υποθέσεων κ. Λιάλιου, η Σχολή μας προχωρά στη υποβολή
των Δελτίων Περιγραφής Μαθήματος.
Διαδικασία.
1. Ο κάθε Τομέας θα ορίσει για κάθε ένα Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος, (δηλαδή για κάθε ένα
γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο) ένα μέλος ΔΕΠ, ως υπεύθυνο
για τη συμπλήρωση του Δελτίου Περιγραφής Μαθήματος, π.χ. για το γνωστικό αντικείμενο
Παθολογία Ι, θα ορισθεί ένας υπεύθυνος.
2. Ο υπεύθυνος που θα ορισθεί πρέπει, απαραίτητα, να έχει δηλωθεί ως διδάσκων του μαθήματος για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
3. Πρέπει να ορισθούν υπεύθυνοι τόσο για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου όσο και για τα
μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.
4. Οι υπεύθυνοι που θα ορισθούν από τους Τομείς, θα κάνουν «εισαγωγή» στην ιστοσελίδα της
ΜΟΔΙΠ (http://qa.auth.gr).
5. Ακολούθως, θα κάνουν είσοδο (πάνω δεξιά) στην Υποδομή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης
του Α.Π.Θ.
6. Και ακολούθως, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό (username και password για
τη χρήση πανεπιστημιακού λογαριασμού) που τους έχει δοθεί για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα
θα μπουν στην «προσωπική τους σελίδα».
7. Θα ανατρέξουν στο γνωστικό αντικείμενο και θα συμπληρώσουν το Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος για το οποίο έχουν ορισθεί ως υπεύθυνοι.
8. Κατά τη συμπλήρωση του Δελτίου Περιγραφής Μαθήματος υπάρχουν ήδη συμπληρωμένα
ορισμένα βασικά στοιχεία. Για τα υπόλοιπα, μπορούν να αντληθούν στοιχεία και πληροφορίες
από τον Οδηγό Σπουδών της Σχολής.
Για διευκρινίσεις, οι υπεύθυνοι μπορούν να απευθύνονται στους:
Γιώργο Μαργαρίτη, 2310-999264
Αλεξάνδρα Τζανεράκη, ΜΟΔΙΠ-Α.Π.Θ., 2310-996713,
Κωνσταντίνο Αϊβαζίδη, 2310-998596
Γιώργο Καρακιουλάκη, ΟΜΕΑ Ιατρικής Σχολής, 2310-999304
Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15/6/2012.
Παρακαλούνται οι κκ Διευθυντές να ελέγξουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τον Τομέα
τους και να με ενημερώσουν σχετικά.
Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας,

Βασίλειος Ταρλατζής
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής, Α.Π.Θ.

Έγγραφο του Προέδρου προς τους Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
«Σας παρακαλούμε να μας διαβιβάσετε άμεσα σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
μέχρι 2 σελίδες σε ηλεκτρονική μορφή, από το οποίο να συνάγεται το
αντικείμενο του επιστημονικού, ερευνητικού και διδακτικού σας έργου και το
οποίο είναι απαραίτητο για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4009/11
(άρθρο 19, παρ. 3β) και της κανονιστικής απόφασης της Συγκλήτου (άρθρο 3,
παρ. 4β) σύμφωνα με τις οποίες: «…Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της
επιτροπής ορίζονται… Τα ονόματά τους, μαζί με τα βιογραφικά τους σημειώματα,
δημοσιοποιούνται με την οικεία απόφαση... στον ιστότοπο του Α.Π.Θ.».
Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλείσθε για την άμεση ανταπόκρισή σας, ώστε να
διαφυλαχθεί το νομότυπο των διαδικασιών.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

O έλεγχος γίνεται με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής και συγκεκριμένα με την ανάλυση 15-23
πολυμορφικών δεικτών STR. Σε περίπτωση μη αποκλεισμού, η πιθανότητα πατρότητας υπερβαίνει
το 99,999% με τη χρήση των δεικτών αυτών. Χρησιμοποιούνται συστήματα αντιδραστηρίων τελευταίας γενεάς και τα προϊόντα της PCR αναλύονται σε αυτόματο γενετικό αναλυτή ABI310. Η
ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων γίνεται με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού.
Το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) είναι σχεδιασμένο και οργανωμένο, ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες διεθνών επιστημονικών οργανώσεων, όπως
είναι το ISFG (International Society of Forensic Genetics), το ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes) και το AABB (American Association of Blood Banks).
Το προσωπικό του Τμήματος έχει μετεκπαιδευτεί στο αντικείμενο της Μοριακής Ιατροδικαστικής
στην αλλοδαπή (Σκωτία, ΗΠΑ, Γερμανία, Ολλανδία), παρακολουθεί τις εξελίξεις με συνεχιζόμενη
κατάρτιση στο αντικείμενο και δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά.
Το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) διατηρεί συνεργασίες με ομόλογα εργαστήρια
της αλλοδαπής στις ΗΠΑ, στην Ολλανδία και στην Ελβετία, συμμετέχει σε πολυκεντρικές μελέτες και διαθέτει υποψήφιους διδάκτορες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους επιστημονικά υπεύθυνους:
Σ. Ντούγκου, Ιατροδικαστής, Αναπλ. Καθηγητής, τηλ.: 2310-999257, e-mail: ndungu@med.auth.gr
Λ. Κοβάτση, Ιατροδικαστής, Επικ. Καθηγήτρια, τηλ.: 2310-999222, e-mail: kovatsi@med.auth.gr.

Διάλεξη του Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Στρατάκη
(National Institute of Child Health & Human Development, U.S.A.)
Με στόχο την υποστήριξη 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.
Η δεύτερη Διάλεξη της σειράς, δόθηκε από τον Κωνσταντίνο Στρατάκη, Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου για την Υγεία του Παιδιού και την Ανάπτυξη του Ανθρώπου (National Institute of Child Health & Human Development) του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας (NIH) στην
Ουάσιγκτον των Η.Π.Α.
Η Διάλεξη, με θέμα «Ενδοκρινείς και Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα» πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο του Προγράμματος των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων «Φυσιολογία των Ρυθμίσεων» και
«Νευροφυσιολογία», στις 23.4.2012 στην Αίθουσα Διαλέξεων του Εργαστηρίου Φυσιολογίας
στον πρώτο όροφο του κτηρίου Ιατρικής του Α.Π.Θ.
Ο Κωνσταντίνος Στρατάκης επισκέφθηκε το Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του
Α.Π.Θ. ύστερα από συνεννόηση με τη Διευθύντρια του Εργαστηρίου, Καθηγήτρια Μαρία Αλμπάνη.

Γραφείο Τύπου Α.Π.Θ.

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής
Βασίλειος Κ. Ταρλατζής
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής»

Η προσβασιμότητα, η ποιότητα και η τιμή του Φαρμάκου
στο επίκεντρο Πανελλήνιου Συνεδρίου
Το 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακολογίας πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 18 έως
και την Κυριακή 20 Μαΐου 2012, στο ξενοδοχείο «Grand Hotel Palace», στη Θεσσαλονίκη.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του
Α.Π.Θ. και την Ελληνική Εταιρεία Φαρμακολογίας.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι εργασίες του Συνεδρίου ήταν αφιερωμένες στα πρακτικά
θέματα της προσβασιμότητας, της ποιότητας και της τιμής του φαρμάκου, στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Η προσβασιμότητα χαρακτηρίζει μια κοινωνία από τη στιγμή που το φάρμακο,
ως κοινωνικό αγαθό, συνδέεται άμεσα με τη ζωή και την ποιότητα ζωής.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://gsp.med.auth.gr/txt.php?TXT_FLG=CNF.

Γραφείο Τύπου Α.Π.Θ.

Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Α.Π.Θ.
Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
Το Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Α.Π.Θ. (ισόγειο Κτηρίου Διοίκησης Α.Π.Θ.,
δίπλα στην Τράπεζα Πειραιώς και το κατάστημα ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ) αρχίζει σταδιακά να λειτουργεί
και να επεκτείνει τις δραστηριότητες του.
Με τη συνεργασία του ΕΟΠΠΥ θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους καθημερινά δύο Ιατροί
Παθολόγοι του οργανισμού αυτού.
Από τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν εξέτασης και συνταγογραφίας
για τους εργαζόμενους στο Α.Π.Θ. από τις 9:00 μέχρι τις 13:00 καθημερινά.

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

Τα νέα της Διοίκησης
Άνοιγμα του Α.Π.Θ. στον Αραβικό Κόσμο

Ίδρυση Συλλόγου Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Το Α.Π.Θ. συμμετείχε για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση και το Συνέδριο για την Ανώτατη
Εκπαίδευση που διοργανώνει κάθε χρόνο στο Ριάντ, το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της
Σαουδικής Αραβίας. Τα έξοδα μετάβασης, συμμετοχής και διαμονής της τριμελούς εκπροσώπησης
του Α.Π.Θ. καλύφθηκαν από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Στην έκθεση, από
ελληνικής πλευράς, συμμετείχε, επίσης, το ΕΚΠΑ για πρώτη φορά.
Η Διεθνής Έκθεση διοργανώνεται από το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο μιας
νέας εκπαιδευτικής και μορφωτικής πολιτικής του, σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση
απορροφά το 25% του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας. Ακόμη, στο πλαίσιο της νέας αυτής πολιτικής
δίνεται μεγάλος αριθμός κρατικών υποτροφιών, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε νέες και
σε νέους να σπουδάσουν σε διακεκριμένα Ιδρύματα του εξωτερικού.
Στην Έκθεση συμμετείχαν 420
Πανεπιστήμια από 39 χώρες και
καταγράφθηκαν 300.000 επισκέπτες. Στο πλαίσιο της συμμετοχής
του Α.Π.Θ. στην Έκθεση και το
Συνέδριο, ο Πρύτανης του Ιδρύματος, Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος επισκέφθηκε 4 από τα
καλύτερα Πανεπιστήμια της Σαουδικής Αραβίας και συζήτησε με
τις Πρυτανικές Αρχές τους, τις
δυνατότητες ακαδημαϊκής συνεργασίας για ανταλλαγή καθηγητών
και φοιτητών, καθώς και για τη
διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών
και ερευνητικών Προγραμμάτων.
Τα Πανεπιστήμια αυτά ήταν το
Φωτογραφία από τη συνάντηση με τις
Φωτογραφία από τη συνάντηση με
King
Saud, το μεγαλύτερο, αρ- Aντιπρύτανη του Πανεπιστημίου King
Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου
Prince Sultan.
χαιότερο και πιο αναγνωρισμένο Saud στη Σαουδική Αραβία.
της χώρας, το Prince Sultan, το
Princess Nora και το Alfayad University. Επίσης, μετά από πρόσκληση του κρατικού καναλιού
Saudi 2, συμμετείχε στην εκπομπή “Bridges”, όπου παρουσίασε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
και τη συμμετοχή του στην Έκθεση.
Αξιοσημείωτο ήταν το ενδιαφέρον από αραβικής πλευράς, ειδικά για τα γνωστικά αντικείμενα
του Πολυτεχνείου, της Ιατρικής, της Βιοτεχνολογίας, της Πληροφορικής, των Οικονομικών, της Γεωπονίας, του Περιβάλλοντος και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα αναμένεται να υπογραφούν Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια
αυτά, από τις οποίες αναμένεται να προκύψουν οφέλη τόσο για τα αραβικά Πανεπιστήμια, τα οποία
υπερτερούν σε υποδομές αλλά υπολείπονται σε υψηλής στάθμης ακαδημαϊκό έργο, όσο όμως και
για το προσωπικό και τους φοιτητές του Α.Π.Θ. που θα τους δοθεί η δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν
εκπαιδευτικά και ερευνητικά σε ένα δυναμικό και οικονομικά προνομιακό περιβάλλον.
Μετά την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Κίνα, το Α.Π.Θ. στρέφεται τώρα και προς
τον αραβικό κόσμο στο πλαίσιο μιας πολυσχιδούς πολιτικής ακαδημαϊκής εξωστρέφειας.

Σε μία λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου το βράδυ, στην Αίθουσα Τελετών
του Α.Π.Θ., έγινε η ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αποφοίτων του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στόχος του Συλλόγου είναι η σύνδεση του Α.Π.Θ. με τους χιλιάδες επιστήμονες που προήλθαν από το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας και οι οποίοι τροφοδότησαν
τους τομείς της ακαδημαϊκής, επιστημονικής, πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής
ζωής της Ελλάδας.
Από την πρώτη συνάντηση προέκυψε η έγκριση του καταστατικού του Συλλόγου, αλλά και η
ανάδειξη ενός προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, που συστάθηκε σε σώμα, στις 10 Μαΐου 2012
και θα προετοιμάσει τις πρώτες εκλογές, εντός δύο μηνών, για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού
Συμβουλίου.
Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος
δήλωσε ότι ο Σύλλογος των Αποφοίτων θα έχει συμβουλευτικό
και ενεργό ρόλο στη Διοίκηση του Α.Π.Θ., καθώς θα συγκαλείται
σε τακτά χρονικά διαστήματα. «Ο Σύλλογος θα μεταφέρει τις
αγωνίες της κοινωνίας για ζητήματα που την αφορούν και στα
οποία μπορεί να συμβάλει το ακαδημαϊκό ίδρυμα, αλλά και θα
λειτουργήσει ως γέφυρα επικοινωνίας του Πανεπιστημίου με
την κοινωνία και την οικονομία» δήλωσε χαρακτηριστικά και
επισήμανε «Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε επιστρατεύουμε τις
δυνάμεις μας. Το Α.Π.Θ. περνά δύσκολα, καθώς λειτουργεί με
το 50% του προϋπολογισμού που λάμβανε, χωρίς να αλλάξει
τίποτα στη λειτουργία του. Εξαντλήσαμε την επινοητικότητά
μας για να βρούμε τρόπους να καλύψουμε το κενό της χρηματοδότησης. Το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο πρέπει να στηριχθεί καθώς σε αυτό θα τεθούν οι βάσεις για ένα νέο μοντέλο
ανάπτυξης, ευημερίας και πολιτισμού της χώρας». Επιπλέον,
ζήτησε την ηθική και οικονομική υποστήριξη των εκατοντάδων
χιλιάδων αποφοίτων του. Όπως χαρακτηριστικά είπε «Το Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1925, επομένως ο
Σύλλογος μας θα έχει την ευτυχία να έχει μέλη του τρεις γενιές».
Ο Πρόεδρος του Μουσείου της Ακρόπολης, Καθηγητής Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. Δ. Παντερμαλής,
δήλωσε «Θεωρώ ότι αυτή η πρωτοβουλία της Πρυτανείας και του Πρύτανη είναι εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι πρωτοπορεί και σε αυτήν
την περίπτωση, θέλοντας να ιδρύσει ένα Σύλλογο Αποφοίτων, ο οποίος να παίζει ένα ουσιαστικό
ρόλο στην ζωή του Πανεπιστημίου με το νόημα ότι θα μπορεί να προσφέρει γνώση, εμπειρία και
πρακτική από την εφαρμογή των επιστημών στην καθημερινή ζωή και έτσι να θεραπεύσει κάτι από
το οποίο πάσχουν τα ελληνικά Πανεπιστήμια, ότι δηλαδή είναι εξαιρετικά θεωρητικά στις προσεγγίσεις
τους και κατά την άποψή μου χρειά-ζονται μεγαλύτερη προσέγγιση προς το πραγματικό επάγγελμα
και την πραγματική κοινωνία».
Ο Μητροπολίτης Προύσης και εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ελπιδοφόρος Λαμπρινιάδης, αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς του Πατριαρχείου με το Πανεπιστήμιο τόσο σε
σχέση με την Θεολογική Σχολή της Χάλκης όσο και με τα στελέχη των κληρικών του που είναι
απόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης αναφέρθηκε στη σημαντική πρωτοβουλία της
Πρυτανείας να ιδρύσει το Σύλλογο Αποφοίτων και δήλωσε ότι είναι πάντα έτοιμος να υποστηρίξει το
Πανεπιστήμιο και τις δράσεις του, καθώς πρόκειται για έναν οργανισμό που δίνει πνοή και ζωντάνια
στην πόλη.
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης στους κρίκους, Δημοσθένης Ταμπάκος αναφέρθηκε στην τελετή
ορκωμοσίας του, που έγινε την ίδια μέρα και στον ίδιο χώρο με την εκδήλωση για την ίδρυση του
Συλλόγου Αποφοίτων και επισήμανε ότι «Για να βγούμε από την κρίση πρέπει να στοχεύσουμε στην
παιδεία».
Την εκδήλωση χαιρέτισαν με συγκίνηση διακεκριμένοι άνθρωποι του πολιτικού, επιστημονικού,
επιχειρηματικού και δημοσιογραφικού χώρου. Συγχαρητήριες επιστολές απέστειλαν, μεταξύ άλλων, οι
απόφοιτοι του Α.Π.Θ., Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τρ. Αλμπάνης, οι Ομότ. Καθηγητές
του Α.Π.Θ., Χρ. Τσολάκης και Δ. Μαρωνίτης, οι Δημοσιογράφοι Μ. Χούκλη και Β. Λυριτζής, ο
Συγγραφέας Β. Βασιλικός, η Ηθοποιός και Επίκ. Καθηγήτρια του Τμήματος Θεάτρου του Α.Π.Θ., Φ. Κομνηνού, ο Πρόεδρος του Δημοτιικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Π. Αβραμόπουλος και πολλοί άλλοι.
Να σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες του Συλλόγου Αποφοίτων του Α.Π.Θ. θα είναι, μεταξύ
άλλων, η συγκέντρωση χορηγιών για την οικονομική στήριξη του πανεπιστημίου, η σύνταξη μελετών
πολιτιστικού, εκπαιδευτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε αποφοίτους
για τα επιτεύγματα και την προσφορά τους στην επιστήμη, τον πολιτισμό και την κοινωνία, η
θεσμοθέτηση βραβείων και υποτροφιών, η συμμετοχή σε δράσεις για τη διαφύλαξη της πανεπιστημιακής
πολιτιστικής κληρονομιάς κ.ά.
Το προσωρινό, ιδρυτικό Δ.Σ. συγκροτήθηκε ως εξής:
Δ. Παντερμαλής, Πρόεδρος του Μουσείου της Ακρόπολης, Καθηγητής Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ., Μ.
Παπαδόπουλος, πρώην Πρύτανης του Α.Π.Θ., Ελπ. Λαμπρινιάδης, Μητροπολίτης Προύσης, Δημ. Ταμπάκος,
Ολυμπιονίκης, Στ. Ανδρεάδης, Πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Β. Ελλάδος, Στ.
Νέστορας, δικηγόρος και πολιτικός, Κ. Μπλιάτκας, Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3, Π. Λαδάς, πρώην
Αντιπρύτανης του Α.Π.Θ., Αικ. Δούκα-Καμπίτογλου, πρώην Αντιπρύτανης του Α.Π.Θ., Γ. Βασιλικιώτης,
Ομότιμος Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ., Ν. Παγώνη-Γεράκη, πρώην Προϊσταμένη της
Γραμματείας Συγκλήτου Α.Π.Θ., Αντ. Γαλανόπουλος, Απόφοιτος Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ.
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Συνεργασία του Α.Π.Θ. με Πανεπιστήμια στο Ιράν και την Αλγερία
Στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών και της ενδυνάμωσης της
εξωστρέφειας που προωθούν δυναμικά οι Πρυτανικές Αρχές του Α.Π.Θ., ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Α.Π.Θ., Καθηγητής Ιάκωβος Γκανούλης επισκέφθηκε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στο Ιράν και την Αλγερία, διερευνώντας τις δυνατότητες συνεργασίας στην
κατεύθυνση της ανταλλαγής φοιτητών και μελών του διδακτικού προσωπικού. Οι επισκέψεις
έγιναν κατόπιν πρόσκλησης των Πανεπιστημίων των 2 χωρών, που κάλυψαν όλα τα έξοδα μετάβασης και διαμονής του εκπροσώπου του Α.Π.Θ.
Στο ΙΡΑΝ ο κ. Γκανούλης προσκλήθηκε στο 1o Διεθνές
και 4o Εθνικό Συνέδριο Ανακύκλωσης Οργανικών Αποβλήτων
στη Γεωργία (http://crowa. khuisf.ac.ir/) από το Ισλαμικό
Πανεπιστήμιο AZAD-KHORASGAN του Ισπαχάν. Μέλος της
Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου και κύριος
ομιλητής στην εναρκτήρια συνεδρίαση, ο εκπρόσωπος του
Α.Π.Θ. τιμήθηκε με τη διάκριση της καλύτερης επιστημονικής
εργασίας. Επιπλέον, υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας
με το Α.Π.Θ., το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την παραμονή
στο Α.Π.Θ. με Εκπαιδευτική Άδεια Ιρανού Καθηγητή.
Στην Αλγερία η πρόσκληση προήλθε από το Πανεπιστήμιο
Badji Mokhtar, που βρίσκεται στην πόλη Annaba. Ο πρύτανης
του Πανεπιστημίου Καθ. KADI είναι καθηγητής στην Ιατρική
Σχολή και διακεκριμένος χειρούργος. Οι συζητήσεις αναφέρθηκαν στην ίδρυση στη Αλγερία Εθνικού Κέντρου Κατάρτισης σε θέματα Υδάτων και οι δυνατότητες συνεργασίας
με το Κέντρο Υδάτων του Α.Π.Θ. Συμφωνήθηκε η προώθηση
πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων.
Μετά την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Κίνα και
τον Αραβικό Κόσμο, το Α.Π.Θ. στρέφεται τώρα και προς
χώρες όπως το ΙΡΑΝ και η ΑΛΓΕΡΙΑ, που σαν πετρελαιοπαΟι Φωτογραφίες από τις συναντήσεις του Προ- ραγωγές χώρες διαθέτουν σημαντική οικονομική δύναμη».
έδρου της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του
Α.Π.Θ., Καθηγητή Ιάκωβου Γκανούλη.

Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Α.Π.Θ.

Απολογισμός Ενημερωτικής Συνάντησης ΜΟΔΙΠ
Στις 18 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Τελλόγλειο Ίδρυμα ενημερωτική συνάντηση με
θέμα «Δραστηριότητες ΜΟΔΙΠ και παρουσίαση του ΣΔΠ-Α.Π.Θ.».
Η συνάντηση είχε ως σκοπό την πλήρη ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά
με τις παρούσες και μελλοντικές δράσεις της ΜΟΔΙΠ.
Η εκπροσώπηση των 42 Σχολών και Τμημάτων του Α.Π.Θ. ήταν καθολική. Συμμετείχαν
συνολικά 160 άτομα, από όλες τις Σχολές και τα Τμήματα του Α.Π.Θ., καθώς και από τις
υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης. Ειδικότερα, η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ & Επιστ. Υπεύθ. του
Έργου ΣΔΠ-ΑΠΘ, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού, Καθηγήτρια Δέσπω
Αθ. Λιάλιου αναφέρθηκε στους στόχους της ΜΟΔΙΠ και στη συμβολή του Έργου ΣΔΠ-Α.Π.Θ.,
καθώς και στις αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιτυχία του.
Η Γραμματέας της ΜΟΔΙΠ, κα Αλεξάνδρα Τζανεράκη, αναφέρθηκε στην πορεία των Εκθέσεων
Αξιολόγησης των Σχολών/Τμημάτων του Α.Π.Θ., στη λειτουργία και στις λοιπές δραστηριότητες
της ΜΟΔΙΠ. Ο υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας του έργου ΣΔΠ-Α.Π.Θ., κ. Κωνσταντίνος
Αϊβαζίδης, παρουσίασε αναλυτικά όλα τα υποσυστήματα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
Στο σύνδεσμο http://qa.auth.gr/el/briefing μπορείτε να δείτε τη σχετική πρόσκληση, τις παρουσιάσεις
που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τη μαγνητοσκόπηση της ενημερωτικής συνάντησης.
Από τη ΜΟΔΙΠ Α.Π.Θ.
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Πρώτη συνεδρίαση της Προσωρινής Διοίκησης
του Συλλόγου Αποφοίτων Α.Π.Θ.
«Γέφυρα μεταξύ Πανεπιστημίου και Κοινωνίας»
Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε στις 10.5.2012 η πρώτη συνεδρίαση της
Προσωρινής Διοίκησης του Συλλόγου Αποφοίτων Α.Π.Θ., μία μόλις εβδομάδα μετά την ιδρυτική
του συνέλευση, η οποία έλαβε χώρα στις 27 Απριλίου 2012.
Η εκλεγείσα Προσωρινή Διοίκηση κατά τη συνεδρίαση αυτή, στις 10.5.2012 συγκροτήθηκε σε σώμα
και εξέλεξε ως Πρόεδρο τον Ομότιμο Καθηγητή του Α.Π.Θ. και πρώην Αντιπρύτανη, κ. Π. Λαδά.
Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Προσωρινής Διοίκησης του Σ.Α.
Α.Π.Θ. συναντήθηκαν με το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με
τους σκοπούς του Συλλόγου και την υλοποίησή τους.
Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., κ. Γιάννης Μυλόπουλος σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις κ.κ. Γ.
Παντή, Δ. Λιάλιου και Σ. Κουΐδου-Ανδρέου παρουσίασαν στα μέλη της Προσωρινής Διοίκησης όλες
τις τρέχουσες δράσεις του Πανεπιστημίου, τονίζοντας ότι επιθυμία τους αποτελεί η διαρκής επικοινωνία με τα μέλη της Προσωρινής Διοίκησης, με στόχο την αμφίδρομη σχέση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία, μέσω της δραστηριότητας του Σ.Α. Α.Π.Θ.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κ.κ: Δ. Παντερμαλής, Πρόεδρος του Μουσείου της Ακρόπολης,
Ομότ. Καθηγητής Α.Π.Θ., Μ. Παπαδόπουλος, Ομότ. Καθηγητής-πρώην Πρύτανης του Α.Π.Θ., Ελπ. Λαμπρινιάδης, Μητροπολίτης Προύσης-Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ., Στ. Ανδρεάδης, Επιχειρηματίας-Πρόεδρος
Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Β. Ελλάδος, Στ. Νέστορας, Δικηγόρος-Πολιτικός, Π. Λαδάς,
Ομότ. Καθηγητής-πρώην Αντιπρύτανης Α.Π.Θ., Αικ. Δούκα-Καμπίτογλου, Ομότ. Καθηγήτρια-πρώην Αντιπρύτανις Α.Π.Θ., Γ. Βασιλικιώτης, Ομότ. Καθηγητής Α.Π.Θ., Α. Γεράκη-Παγώνη, πρώην Προϊσταμένη
της Γραμματείας Συγκλήτου Α.Π.Θ. και Αντ. Γαλανόπουλος, Απόφοιτος Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ.
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Εκπαιδευτικά
Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες
Α.Π.Θ.: Πληροφόρηση και Συμβουλευτική

Πρόσβαση στις τεχνολογικές και οικονομικές μελέτες της Forrester

Με στόχο την ενημέρωση για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών και τις Υποτροφίες που προσφέρονται στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών
και Σταδιοδρομίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργάνωσε εκδήλωση, με θέμα «Μεταπτυχιακές Σπουδές
και Υποτροφίες Α.Π.Θ.: Πληροφόρηση και Συμβουλευτική».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 9.5.2012 και ώρες
8:30 με 17:00, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Α.Π.Θ., στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Η
εκδήλωση απευθύνονταν σε φοιτητές/τριες και απόφοιτους
όλων των Πανεπιστημίων, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, σε Πανεπιστημιακούς αλλά και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.
Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα παρουσιάστηκαν από μέλη
Δ.Ε.Π. των φορέων υλοποίησης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, δηλαδή των Τμημάτων και των Σχολών του Α.Π.Θ.,
προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών τους και τις προοπτικές επαγγελματικής
εξέλιξης των αποφοίτων τους.
Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν για:
‑ την ισχύουσα νομοθεσία των Μεταπτυχιακών Σπουδών,
‑ την αναζήτηση Μεταπτυχιακών στα άλλα Ελληνικά Α.Ε.Ι.
της χώρας,
‑ τις υποτροφίες και κληροδοτήματα που προσφέρονται από
το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ.,
‑ άλλες δυνατότητες αναζήτησης υποτροφιών και κληροδοτημάτων για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα,
‑ θέματα συμβουλευτικής υποστήριξης σπουδών, με οδηγίες
για σύνταξη αίτησης και βιογραφικού σημειώματος για μεταπτυχιακές σπουδές.
Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή για το κοινό.
Πληροφορίες: Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ., τηλεφ.
2310-995841, 2310-991359 και στην ιστοσελίδα https://www.das
ta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=312..

Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Α.Π.Θ. έχουν
πλέον δωρεάν πρόσβαση στις μελέτες και αναλύσεις της
εταιρείας Forrester.
H εταιρεία Forrester είναι μία ανεξάρτητη εταιρεία διεξαγωγής
τεχνολογικών και οικονομικών μελετών, η οποία παρέχει στους
πελάτες της συμβουλές για θέματα που άπτονται της διείσδυσης
της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές.
Προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της
εκπόνησης ερευνών σχετικά με τις τεχνολογίες που σχετίζονται
με τις επιχειρήσεις, την ποσοτική έρευνα αγοράς σχετικά με την
υιοθέτηση της τεχνολογίας από τους καταναλωτές, καθώς και τις
δαπάνες των επιχειρήσεων στον τομέα της Πληροφορικής και
των Τηλεπικοινωνιών. Έτσι η δημοσιευμένη έρευνα της Forrester,
θεωρείται χρήσιμο εργαλείο για ειδικότητες επιστημόνων Οικονομικών Επιστημών, Πληροφορικής και Μηχανικών Υπολογιστών.
Η υπηρεσία πρόσβασης στις δημοσιευμένες μελέτες και
αναλύσεις της Forrester, ανήκει στις «ομοσπονδιακές υπηρεσίες»
του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Για την
πρόσβαση στην υπηρεσία, οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιδρυματικό λογαριασμό του Α.Π.Θ. και η πιστοποίηση γίνεται μέσω
της υποδομής πιστοποίησης και εξουσιοδότησης χρηστών (ΑΑΙ),
που είναι υπό τη διαχείριση του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου.
Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη μέσω της σελίδας:
http://forrester.grnet.gr.
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Από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου Α.Π.Θ.

Τμήματα εκμάθησης γραφής και ανάγνωσης
Braille από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Περιφερειακή Ένωση
Κεντρικής Μακεδονίας) πραγματοποιεί θερινά τμήματα εκμάθησης
γραφής και ανάγνωσης Braille. Τα μαθήματα ξεκινούν τον Ιούνιο
2012. Τα γραφεία του Συνδέσμου βρίσκονται στη Βασ. Όλγας
114 & Π. Συνδίκα στον 3ο όροφο, ώρες 9.00 π.μ.-3.00 μ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310-250111, εσωτ. 114-11-5116.

Ένταξη της Αρχής Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA)
στην ΕΛΛΑΚ σουΐτα λογισμικού Mozilla
(FireFox, Thunderbird, κ.ά.)
Η Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων
(HARICA-http://www.harica.gr/) που υποστηρίζεται από τη μη
κερδοσκοπική εταιρεία Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUnet
(http://www.gunet.gr/) έγινε μέλος του Mozilla Root CA program
και πλέον βρίσκεται προεγκατεστημένη (built-in) σε προγράμματα
που χρησιμοποιούν Network Security Services (NSS) έκδοσης
3.13.2 ή νεώτερη. Ενδεικτικά η HARICA βρίσκεται προεγκατεστημένη στις νέες εκδόσεις των: Mozilla Firefox, Thunderbird,
Filezilla, LibreOffice, Red Hat Servers. Τη λίστα των έμπιστων
Αρχών Πιστοποίησης του NSS, (http://www.mozilla.org/projects/
security/pki/nss/overview.html) χρησιμοποιούν όλες οι κύριες
διανομές Linux (Debian, Ubuntu, RedHat, CentOS).
Οι νέες δυνατότητες θα γίνουν άμεσα αντιληπτές σε όποιους
χρήστες ή servers αποκτήσουν ψηφιακά πιστοποιητικά από
την ιεραρχία της καινούργιας RootCA 2011 της HARICA, η
οποία θα μπει σύντομα σε παραγωγή. Η ένταξη μιας αμιγώς
Ελληνικής Αρχής Πιστοποίησης όπως η HARICA σε δημοφιλείς
browsers είναι η πρώτη για τα Ελληνικά δεδομένα. Η λειτουργία
της HARICA σε τεχνικό επίπεδο έχει ανατεθεί από τη GUnet σε
ομάδα στελεχών του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου (ΚΛΔ
http://noc.auth.gr) του Α.Π.Θ.

Νέο τεύχος του περιοδικού της Σχολής μας
Προς όλα τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το νέο τεύχος του περιοδικού της Σχολής μας AUMJ Vol 39,
Issue 2, June 2012, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://aumj.med.auth.gr.
Eυχαριστώ θερμά όσους συνέβαλαν στην έκδοσή του.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Η υπεύθυνη έκδοσης
Κ. Καϊδόγλου, Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Α.Π.Θ.

Στήλη του Φοιτητή
Αξιολόγηση μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. έτους 2011-2012
Αγαπητές φοιτήτριες,
Αγαπητοί φοιτητές,
Πλησιάζοντας στο τέλος του εαρινού εξαμήνου, έφτασε και πάλι η ώρα για να αξιολογήσετε τους διδάσκοντες και
τα μαθήματά 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.
Στο σύνδεσμο Ηλεκτρονική Αξιολόγηση (http://qa.auth.gr/el/dates) της ιστοσελίδας της ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) (http://qa.auth.gr/) μπορείτε να δείτε την περίοδο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής αξιολόγησης
στη Σχολή/στο Τμήμα σας.
Τη συγκεκριμένη αυτήν περίοδο, και πάλι στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ μέσω του συνδέσμου Είσοδος
(https://qa.auth.gr/Shibboleth.sso/Login?target=https://qa.auth.gr/route-user), με τη χρήση του πανεπιστημιακού
σας λογαριασμού μπορείτε να αξιολογήσετε τα μαθήματα που παρακολουθείτε σε αυτό το εξάμηνο, καθώς και τους
αντίστοιχους διδάσκοντες.
Στο σύνδεσμο Οδηγίες Χρήσης (http://qa.auth.gr/el/manual) θα βρείτε τις απαραίτητες διευκρινίσεις για τη
διαδικασία της αξιολόγησης.
Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία σας και να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των απαντήσεών σας από κανέναν.
Στο τέλος της αξιολόγησής σας, υπάρχει ακόμη ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη νέα διαδικασία. Παρακαλούμε
θερμά να το απαντήσετε, ώστε να βελτιώνεται συνεχώς η διαδικασία της αξιολόγησης, για τη διασφάλιση της
ποιότητας συνολικά στο Α.Π.Θ., αλλά και για την οργάνωση των μελλοντικών εκπαιδευτικών στόχων του Πανεπιστημίου
μας. Οι παρατηρήσεις που κάνατε το προηγούμενο εξάμηνο έχουν ληφθεί ―κατά το δυνατό― υπόψη.
Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας.

Η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού
Πρόεδρος Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας
Δέσπω Αθ. Λιάλιου
Καθηγήτρια Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας»

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος LLP/Erasmus (κενές θέσεις)
Αγαπητοί φοιτητές,
Θα θέλαμε, να σας ενημερώσουμε ότι έχει ξεκινήσει η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση στο
πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση LLP/ERASMUS για σπουδές, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013,
αξιοποιώντας τις θέσεις που δεν καλύφθηκαν κατα την αρχική πρόσκληση.
Όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του
Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.eurep.auth.gr/
index.php?lang=el&rm=2&mn=74&cid=322.
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι πριν καταθέσετε την αίτηση για τις κενές θέσεις, θα πρέπει να βεβαιωθείτε
ότι δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στα Ιδρύματα Υποδοχής στα οποία ενδιαφέρεστε να
μετακινηθείτε.
Προσοχή: Εάν έχετε ήδη επιλεγεί κατά την αρχική φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν έχετε τη δυνατότητα να
υποβάλετε νέα αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Ιωάννα Γεωργιάδου

H έκδοση του Eνημερωτικού Δελτίου είναι ευγενική προσφορά του εκδοτικού οίκου
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Το Α.Π.Θ. ανοίγει συζήτηση
για τη φοιτητική μετανάστευση
Η φοιτητική μετανάστευση (“brain drain”) μας στερεί χιλιάδες νέους
επιστήμονες, που συνιστούν το ανθρώπινό μας κεφαλαίο. Στις πιο
παραγωγικές ηλικίες, με τις πιο εξειδικευμένες σπουδές νέοι και νέες της
Ελλάδας αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό, με εφόδιο τη
γνώση που διδάχθηκαν στα πανεπιστήμια μας. Είναι καθήκον μας να
δράσουμε αποτελεσματικά.
Μπροστά σε αυτή τη νέα κατάσταση, οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έλαβαν την πρωτοβουλία να διοργανώσουν δημόσια συζήτηση για το μείζον αυτό κοινωνικό πρόβλημα. Η
συζήτηση αυτή έγινε με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των πολιτικών
φορέων της χώρας, μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθους
φοιτητών, προκειμένου να αποτυπωθούν όλες οι απόψεις, με την ελπίδα
να προκύψει μια δέσμη προτάσεων για τη θεραπεία του προβλήματος.
Η εκδήλωση μεταδόθηκε το Σάββατο 5 Μαΐου 2012 από τον διαδικτυακό
τόπο www.protagon.gr, τους συντελεστές του οποίους ευχαριστούμε θερμά
για την ανταπόκρισή τους. Στην εκδήλωση τοποθετήθηκαν οι:
Πιτσιώρας Γ., Δικηγόρος-Υποψήφιος Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Α΄Θεσ/νίκης
Παπαϊωάννου Ν., Πανεπιστημιακός-Συντονιστής Τομέα Παιδείας ΝΔ Θεσ/νίκης
Μάιτα Οδ., Εκπαιδευτικός-Υποψήφιος Βουλευτής ΚΚΕ Β΄Θεσ/νίκης
Μπένος Αλέξης, Πανεπιστημιακός-Υποψήφιος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Α΄Θεσ/νίκης
Κωνσταντινίδης Λ., Οδοντίατρος-Υποψήφιος Βουλευτής Επικρατείας ΛΑΟΣ
Μιχαλάκης Αντ., Υποψήφιος Βουλευτής ΔΗΜΑΡ Α΄Θεσ/νίκης
Μπλιούμης Β., Υποψήφιος Βουλευτής ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Β΄
Θεσ/νίκης
Δίγκα Π. (Λιάννα), Πολιτική Επιστήμονας- Υποψήφια Βουλευτής ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ Α΄ Θεσ/νίκης
Γεωργόπουλος Α., Πανεπιστημιακός-Υποψήφιος Βουλευτής ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
ΠΡΑΣΙΝΟΙ Α΄ Θεσ/νίκης
Ταχιάος Ν., Πολιτικός Μηχανικός-Υποψήφιος Βουλευτής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ Α΄ Θεσ/νίκης
Κατρανίτσας Δ., Επιχειρηματίας-Υποψήφιος Βουλευτής ΔΡΑΣΗ Α΄ Θεσ/νίκης
Γούσης Κ., Δικηγόρος-Υποψήφιος Βουλευτής ΑΝΤΑΡΣΥΑ Α΄ Θεσ/νίκης

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
Επικοινωνία: Πρυτανεία Α.Π.Θ., e-mail: rector@auth.gr

Υπεύθυνοι του Ενημερωτικού Δελτίου
Αν. Μάνθος, Καθηγητής, Συντονιστής του Γραφείου Εκπαίδευσης
Μ. Αλμπάνη, Καθηγήτρια, Επιμέλεια Έκδοσης
Ευχ. Παναγοπούλου, Στ. Τριαρίδης, Eπίκ. Καθηγητές
Ε. Καλογιάννη, Γραμματέας του Γραφείου Εκπαίδευσης
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