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Χαιρετισμός της Διοίκησης της Ιατρικής Σχολής
για τη νέα Ακαδημαϊκή χρονιά
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι μέλη ΔΕΠ,
ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, στελέχη της Γραμματείας, φοιτήτριες
και φοιτητές προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί,
Μια ακόμα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινάει κάτω από
εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, που ασφαλώς αντανακλούν τις γενικότερες δυσκολίες που διέρχεται η χώρα.
Οι απεργιακές κινητοποιήσεις, οι καταλήψεις, αλλά και
η οικονομική ασφυξία στο χώρο της ανώτατης παι
δείας κάθε άλλο παρά μια ομαλή ακαδημαϊκή δραστηριότητα προοιωνίζουν.
Την περασμένη ακαδημαϊκή χρονιά, επιτελέσθηκε στη Σχολή μας ένα
σημαντικό σε όγκο και ποιότητα έργο, λαμβανομένων ασφαλώς υπόψη των τεραστίων προβλημάτων και της διαρκούς αβεβαιότητας που αντιμετωπίσαμε
στην ακαδημαϊκή διαδικασία.
Οι βασικές Επιτροπές της Σχολής, όπως αυτές των Διδακτορικών Διατριβών,
Βιοηθικής και Δεοντολογίας, Προγράμματος Σπουδών κλπ. λειτούργησαν σε
απόλυτα ικανοποιητικό βαθμό.
Οι εξελίξεις και οι εκλογές των μελών ΔΕΠ προχώρησαν με απόλυτη τάξη.
Όλα τα υπάρχοντα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών λειτούργησαν υποδειγματικά, χάρις στην ακούραστη προσπάθεια και την εθελοντική προσφορά
των διδασκόντων σε αυτά. Ένα ακόμα διατμηματικό μεταπτυχιακό, με επισπεύδουσα
Σχολή την Ιατρική με τίτλο «Σύγχρονες ιατρικές πράξεις: δικαιϊκή ρύθμιση και βιοηθική διάσταση» ξεκίνησε την παρελθούσα χρονιά με απόλυτη επιτυχία.
Ένα ακόμη σημαντικό ακαδημαϊκό έργο που επιτελέσθηκε είναι η έναρξη
της διαδικασίας αλλαγής του Προγράμματος Σπουδών. Σημαντικό βήμα
αποτέλεσε η ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση του ενοποιημένου προγράμματος
διδασκαλίας και εξετάσεων, που αφορά κυρίως στα κλινικά μαθήματα, και το
οποίο αναμένεται να εφαρμοσθεί από την επόμενη εξεταστική περίοδο. Ακόμη,
άρχισε η πιλοτική εφαρμογή σε πολλά μαθήματα των πρώτων ετών της
Σχολής μας, η διδασκαλία σε μικρές ομάδες, η οποία συνάδει με τις σύγχρονες
εκπαιδευτικές πρακτικές και η οποία έχει ως στόχο τον περιορισμό των ωρών
διδασκαλίας από αμφιθεάτρου.
Επίσης, με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε, χάρις στις προσπάθειες ομάδας εργασίας μελών ΔΕΠ, υπό την εποπτεία της Καθηγήτριας κας Χ. Χατζησεβαστού-Λουκίδου, η πρώτη φάση της δημιουργίας του «Ηλεκτρονικού Ασθενή», μιας πολύ σύγχρονης και χρηστικής εκπαιδευτικής πρακτικής.
Το ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ιατρικής έργο, μιας γενικότερης και ριζοσπαστικής αναδιάρθρωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, πρόκειται
να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση κατά την παρούσα ακαδημαϊκή χρονιά.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Στην παρούσα περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή του Ν. 4009 με τις
τροποποιήσεις του Ν. 4076. Η Σχολή οφείλει να αρθεί, στον τομέα αυτό, στο
ύψος των περιστάσεων.
Για νέα ακαδημαϊκή χρονιά στόχοι της Διοίκησης της Σχολής θα είναι:
1. Η προσπάθεια προσαρμογής και εφαρμογής των διατάξεων των νέων νόμων.
2. Η προσπάθεια εναρμόνισης σε παλαιότερες και νέες ακαδημαϊκές
απαιτήσεις, όπως η αξιολόγηση και η καταγραφή με σύγχρονο τρόπο του
ερευνητικού έργου της Σχολής.
3. Η αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών, με στόχο την κατάρτιση
ενός Προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας νεώτερης εκ-

παιδευτικής διαδικασίας.
Παρά τη δραματική και συνεχή μείωση των μελών
ΔΕΠ της Σχολής μας, πιστεύουμε ότι, ιδίως τα νεότερα
μέλη ΔΕΠ, μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις
προσδοκίες και να φέρουν σε πέρας τις αναγκαίες αλλαγές που θα θέσουν τις βάσεις μιας νέας σύγχρονης
Ιατρικής Σχολής. Από τη θέση αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα στελέχη της Γραμματείας της
Σχολής, που υπό την καθοδήγηση της Προϊσταμένης
κας Θ. Γαζοπούλου-Τσουφλίδου, κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για
να λειτουργήσει η Σχολή, επιτελώντας με απόλυτη επιτυχία το έργο τους.
Τέλος, θα επιθυμούσαμε να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε όλα τα
μέλη ΔΕΠ που παρά τις αντίξοες συνθήκες της προηγούμενης χρονιάς,
επιτέλεσαν στο ακέραιο το ακαδημαϊκό τους έργο.
Με τις θερμότερες ευχές μας για υγεία και δημιουργική ακαδημαϊκή εργασία,

Βασίλειος Κ. Ταρλατζής,
Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής
Αλέξανδρος Δ. Γαρύφαλλος,
Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Σεμιναριακά Μαθήματα – Γ΄εξάμηνο
Αξιότιμοι,
Μετά την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣΙ (έγκριση
ΓΣΕΣ 12/15-5-2012) διαμορφώθηκαν τα 2 πρώτα εξάμηνα σπουδών με τα υποχρεωτικά μαθήματα. Στην τελική τους μορφή είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
του ΠΜΣΙ http://promesi.med.auth.gr.
Στο γ΄ χειμερινό εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα επιλέξουν μεταξύ
υποχρεωτικών σεμιναρίων, διάρκειας 3 έως 5 δίωρων μαθημάτων πάνω σε ένα
θέμα, θεωρητικό ή εργαστηριακό. Τα σεμινάρια θα διδαχθούν το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14.
Οι οδηγίες και η φόρμα, ώστε να καταθέσετε τις προτάσεις σας ηλεκτρονικά
στη Γραμματεία του ΠΜΣΙ (pmsi@med.auth.gr) έως τις 15 Δεκεμβρίου 2012
βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.med.auth.gr/gram/docs/
Odigies-Forma_seminariakwn_Mathi matwn.doc.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία,
Με εκτίμηση
Μαρία Αλμπάνη, Καθηγήτρια
Διευθύντρια Σπουδών ΠΜΣΙ
Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Σχολής
"Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία"
τηλ./φαξ: 2310 999339
e-mail: pmsi@med.auth.gr

«Η Θεσσαλονίκη των Συλλεκτών: Ιστορίες της πόλης»
Χρειάστηκαν δύο χρόνια συζητήσεων, προετοιμασίας και σκληρής
δουλειάς από μία ομάδα ανθρώπων,
για να φτάσει η ώρα των εγκαινίων
της έκθεσης «Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΩΝ
ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ». Μιας έκθεσης που αποτελεί
την κεντρική εκδήλωση με την οποία
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, σε
συνεργασία με το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, συμμετέχει στον
εορτασμό των 100 χρόνων από την
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης
και την ένταξή της στον εθνικό
κορμό. Παρόμοιες επετειακές εκδηλώσεις μπορεί να λειτουργήσουν ως
αφορμή μνήμης αλλά και αυτογνωσίας για το κοινό μιας πόλης. Τετρακόσια περίπου εκθέματα, από
ιδιωτικές συλλογές δεκαπέντε συλλεκτών της πόλης, ιστορούν την πορεία των τελευταίων χρόνων του
19ου και των αρχών του 20ου αιώνα,
μιας περιόδου που σημάδεψε ανεξίτηλα την όλη πορεία της πόλης και
καθόρισε τη φυσιογνωμία της μέχρι
τις μέρες μας.
Τα εγκαίνια θα γίνουν την Παρασκευή 21.9.2012 και ώρα 20.00
στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος» του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, και δια διαρκέσει έως 8.12.2012.
Φιλικά
Αλέξανδρος Γαρύφαλλος

Η έκθεση οργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε
συνεργασία με το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και είναι μία από τις κεντρικές
εκδηλώσεις με τις οποίες το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στον εορτασμό των 100
χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Τελεί υπό την αιγίδα του
Δήμου Θεσσαλονίκης και εντάσσεται στις εκδηλώσεις «Θεσσαλονίκη 1912-012».
Με χορηγίες συνέβαλαν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ «ΤΙΤΑΝ».
Τα εκθέματα προέρχονται από τι Συλλογές των: Βασίλη Βασιακώστα, Αλέξανδρου Γαρύφαλλου, Σάββα Δεμερτζή, Γιώργου Θωμαρέη, Οικογένειας Καλφαγιάν, Μανώλη Κανδυλάκη, Παναγιώτη Κόκκα, Γιώργου Κωνσταντινίδη, Γιάννη
Μέγα, Βασίλη Νικόλτσιου, Άγγελου Παπαϊωάννου, Γιώργου Πατιερίδη, Κώστα
Σταμάτη, Δημήτρη Τακά, Αλέξανδρου & Λένας Χαΐτογλου και από το Aρχείο
του Δημοσιογραφικού Συγκροτήματος «Μακεδονία».
Τον συντονισμό του έργου ανέλαβαν από το Α.Π.Θ., οι Καθηγητές Αλέξανδρος Γαρύφαλλος και Ελεωνόρα Σκουτέρη-Διδασκάλου και από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού η Διευθύντριά του, Δρ Αγαθονίκη Τσιλιπάκου.
Την επιμέλεια της έκθεσης είχαν οι Ελεωνόρα Σκουτέρη-Διδασκάλου, Επίκ.
Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Λαογραφίας στο Α.Π.Θ., και η Περσεφόνη Καραμπάτη, ιστορικός-μουσειολόγος στο Ίδρυμα του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, στην οποία οφείλεται και η μουσειολογική μελέτη. Στα κείμενα
συνέβαλε ο Βασίλης Γούναρης, Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας Α.Π.Θ. Στην προετοιμασία του εκθεμάτων συμμετείχαν οι: Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, Σάββας Δεμερτζής, Άγγελος Παπαϊωάννου και Γιώργος Θωμαρέης.
Η μουσειογραφική μελέτη και επίβλεψη έγινε από τους αρχιτέκτονες-μουσειολόγους Γιώργο Παυλίδη και Πηγή Σαρβάνη. Ο σχεδιασμός των γραφιστικών
έγινε από τη LineaDesign.
Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού συμμετέχει με όλο το επιστημονικό και
τεχνικό του δυναμικό.
Η έκθεση υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Πολιτιστικής Πολιτικής του Α.Π.Θ.
και στην πραγματοποίησή της συνέβαλαν η Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ., το
Ίδρυμα του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης
Κληρονομιάς, το Πολεμικό Μουσείο Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η Εταιρεία
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και το Δημοσιογραφικό Συγκρότημα
«Μακεδονία».

Τα νέα της Σχολής
Έρευνα για νέο τεστ DNA για τον καθορισμό
χρώματος των μαλλιών και των ματιών

Νέα μαθήματα στην Παιδιατρική Εκπαίδευση
των φοιτητών ΙΑ-ΙΒ Εξαμήνου

Με τη συμβολή του Εργαστήριου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του
Α.Π.Θ., ερευνητές του Πανεπιστημίου Erasmus της Ολλανδίας, ανέπτυξαν σε πειραματικό
στάδιο, το πρώτο τεστ DNA με σκοπό τον πειραματικό προσδιορισμό του χρώματος των ματιών
και των μαλλιών.
Η ανεύρεση ενός δράστη αποτελεί πάντα πρόκληση για τις διωκτικές αρχές. Σύμφωνα με
τους ερευνητές, με το νέο τεστ, εφ’ όσον γίνει μέθοδος ρουτίνας έπειτα από αξιολόγηση, θα
μπορεί να είναι για πρώτη φορά εφικτός ο καθορισμός των εξωτερικών χαρακτηριστικών ενός
δράστη, γεγονός που πιθανόν θα μπορεί να βοηθήσει τις διωκτικές αρχές στον αποκλεισμό υπόπτων και στη γρηγορότερη ανεύρεση του πραγματικού δράστη.
Σύμφωνα με τον Καθηγητή Manfred Kayser, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης, «Το νέο τεστ με
το όνομα HIrisPlex περιλαμβάνει 24 γενετικούς δείκτες. Είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται
στις προκλήσεις που συναντούμε στην ανάλυση εγκληματολογικών δειγμάτων, όπως η χαμηλή
ποσότητα DNA στα πειστήρια. Το νέο τεστ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και αποδίδει ακόμα και με
ελάχιστες ποσότητες γενετικού υλικού. Πιστεύω επομένως ότι το τεστ HIrisPlex θα αποτελέσει
χρήσιμο εργαλείο στην εγκληματολογία».
Το τεστ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ερευνητικό επίπεδο και σε αναμονή προκειμένου να
πάρει άδεια για να κυκλοφορήσει στο εμπόριο. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στην επιστημονικά υπεύθυνη του ερευνητικού έργου της Επιτροπής
Ερευνών «Παροχή Υπηρεσιών Μοριακής Ιατροδικαστικής-DNA», Επίκουρη Καθηγήτρια του Εργαστήριου Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., Λήδα Κοβάτση και
στον Καθηγητή Σαμουήλ Ντούγκου.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Forensic
Science International: Genetics (Αύγουστος 2012).

H Α΄ Παιδιατρική Κλινική του Α.Π.Θ. θέλοντας να συμβάλλει στον προγραμματισμό της Σχολής και στο Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης (σύμφωνα με το οποίο το σύνολο των
αποφοίτων από το 2014 πρέπει να είναι πολυδύναμοι εκπαιδευόμενοι γιατροί και όχι απλά
πτυχιούχοι Ιατρικής), αποφάσισε να προσθέσει από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, στην παιδιατρική εκπαίδευση των φοιτητών του ΙΑ-ΙΒ εξαμήνου τα εξής μαθήματα:
1. Πρακτική άσκηση δεξιοτήτων (1 ώρα). Η άσκηση των δεξιοτήτων διδάσκεται από Ειδικό Παιδίατρο, μέλος της Κλινικής και περιλαμβάνει επίδειξη συσκευασιών γαλάτων και κρεμών,
καθώς και η ανασύσταση αυτών, ορών, συσκευασιών φαρμάκων (per os, EΦ, Υ.Δ.) σακχαρομέτρων και τρόπος αυτοελέγχου του σακχάρου αίματος.
2. Οδηγίες συγγραφής επιστημονικής εργασίας (1 ώρα).
3. Βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) βρεφών και παιδιών (2 ώρες).
4. Ειδική ΚΑΡΠΑ βρεφών και παιδιών (2 ώρες).

Διάλεξη στη μνήμη του Καθηγητή Παθολογίας Π. Μεταξά
και του Νευρολόγου Albert Kakkis
Πραγματοποιήθηκε στις 18.9.2012 η τέταρτη διάλεξη στο Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» στη μνήμη του Καθηγητού
Παθολογίας Πάνου Μεταξά και του Νευρολόγου Albert Kakkis, που
δόθηκε από τον Professor John Christodoulou MB BS, PhD, FRACP,
FFSc, FRCPA, Διευθυντού του Προγράμματος Γενετικής της περιοχής
Δυτικού Σίδνευ, και Καθηγητού Παιδιατρικής και Γενετικής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου του Σίδνευ, στο αμφιθέατρο «Π. Μεταξάς»
του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου.
Ο τίτλος της ομιλίας ήταν: «Gene discovery for orphan genetic disorders: translation from the bench to the bedside”.
Ο Καθηγητής Ιωάννης Χριστοδούλου είναι απόφοιτος της Ιατρικής
Σχολής του Σίδνευ και έχει εξειδικευθεί στην Παιδιατρική και την
Ιατρική Γενετική, μέ έμφαση στη διάγνωση και θεραπεία παιδιών με
γενετικά νοσήματα του μεταβολισμού. Είναι επικεφαλής ερευνητικού προγράμματος που αφορά
το σύνδρομο Rett, καθώς και άλλες γενετικές μεταβολικές διαταραχές, όπως η φαινυλκετονουρία
και οι διαταραχές της μιτοχονδριακής αναπνευστικής αλύσσου. Το κύριο ερευνητικό του
ενδιαφέρον αφορά την εφαρμογή των νεώτερων μεθόδων γενετικής ανάλυσης στην ανακάλυψη
των υπευθύνων γονιδιακών μεταλλάξεων σε σπάνιες κληρονομούμενες παθήσεις. Είναι Διευθυντής
του Προγράμματος Γενετικής της περιοχής Δυτικού Σίδνευ, και Καθηγητής Παιδιατρικής και
Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Σίδνευ. Υπήρξε Πρόεδρος (2005-2007)
της Ιατρικής Εταιρείας Ανθρώπινης Γενετικής της Αυστραλασίας, και αποτελεί μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ανθρώπινης Γενετικής απο το 2009.
Το 2010 έχει τιμηθεί με τον τίτλο του Μέλους του Τάγματος Τιμής της Αυστραλίας (ΑΜ) για
την προσφορά του στην έρευνα και θεραπεία Παιδιατρικών Γενετικών Διαταραχών του Μεταβολισμού.

Βραβείο Ιατρικής του Ιδρύματος BIAL (Πορτογαλία), έτους 2012
Έγγραφο του Τμήματος Σπουδών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση
Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων του Α.Π.Θ. προς την Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., σχετικά με την
υποβολή υποψηφιοτήτων για το Βραβείο Ιατρικής του Ιδρύματος BIAL (Πορτογαλία), έτους
2012, που απονέμει τα εξής έπαθλα: α) Μέγα βραβείο Ιατρικής, για γραπτή μελέτη σε
οποιοδήποτε ιατρικό θέμα, ύψους 200.000 €, β) βραβείο Κλινικής Ιατρικής για γραπτή μελέτη
σε οποιοδήποτε θέμα κλινικής πρακτικής, ύψους 100.000 €, συνοδευόμενο από επιχορήγηση
για την εκτύπωση 7.000-15.000 αντιτύπων, και γ) Εύφημο Μνεία, ύψους 10.000 €.
Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση fundacao@bial.com
έως τις 31 Οκτωβρίου 2012. Ο κανονισμός του βραβείου βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα:
http://www.bial.com/en/bial_foundation.11/bial_award.17/bial_award_2012.89/bial_award_2012.a187.html.

Η ΚΑΡΠΑ διδάσκεται από τους ιατρούς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Διευθύντρια κ. Μαρία Κώτσιου) στην αίθουσα διδασκαλίας
της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής σε μικρές ομάδες φοιτητών, με τη χρήση πλήρους υλικοτεχνικού
εξοπλισμού (προπλάσματα, διασωλήνωση για βρέφος και για παιδί, προπλάσματα ΚΑΡΠΑ για
βρέφος και παιδί, παιδιατρικό πόδι ενδοοστικής έγχυσης) που προέρχεται από χορηγίες της Κλινικής.
Σκοπός του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές ώστε να αναπτύξει δεξιότητες και
γνώσεις για τα ακόλουθα:
1. Να διανοίγει και να διατηρεί ανοικτό (απελευθερώνει) τον αεραγωγό.
2. Να χορηγεί εμφυσήσεις διάσωσης.
3. Να πραγματοποιεί θωρακικές συμπιέσεις στο σωστό σημείο, βάθος και συχνότητα.
4. Να μπορέσει να διασωληνώσει.
5. Να τοποθετήσει ενδοστική βελόνα.
6. Να εφαρμόσει και να χρησιμοποιήσει τη λαρυγγική μάσκα.

Η υπεύθυνη εκπαίδευσης ΙΑ-ΙΒ εξαμήνου
Καθηγήτρια Χ. Χατζησεβαστού-Λουκίδου

Κρίσεις-εξελίξεις-μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ
Κατά τους μήνες Μάιο-Σεπτέμβριο 2012 κρίθηκαν εξελίχθηκαν και μονιμοποιήθηκαν τα
παρακάτω μέλη ΔΕΠ:
Τζημαγιώργης Γ. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Βιολογικής Χημείας), Κολιάκος Γ. (Καθηγητής
Βιοχημείας), Πράπας Ι. (Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας) Κωτούλα-Δημητριάδου Β. (μόνιμη
Επίκ. Καθηγήτρια Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής), Ευαγγελίου Α. (Αναπλ. Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Νευρολογίας), Τραγιαννίδης Α. (Λέκτορας Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Αιματολογίας), Τράμμα Δ. (Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Νεφρολογίας),
Χατζημουρατίδης Κ. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Ουρολογίας), Δίτσιος Κ. (Επίκ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής), Αντωνιάδης Ν. (Επίκ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής-Μεταμοσχεύσεων), Ντούγκου
Σ. (Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας), Νανάσης Κ. (Καθηγητής Νευροχειρουργικής),
Γούλας Α. (Αναπλ. Καθηγητής Φαρμακολογίας), Φιδάνη Σ. (Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Βιολογίας-Ιατρικής Γενετικής), Κούσκουρας Κ. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Ακτινοδιαγνωστικής), Κάζης
Δ. (Επίκ. Καθηγητής Νευρολογίας), Ζαφειρίου Δ. (Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής
Νευρολογίας, Αναπτυξιολογίας), Κελλαρτζής Δ. (Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας), Κριτής
Α. (Αναπλ. Καθηγητής Φυσιολογίας), Ζηλίκης Ν. (Καθηγητής Ψυχιατρικής-Ψυχιατρικής παιδιού
και εφήβου), Ανδρούδη Σοφία (Λέκτορας Οφθαλμολογίας-Κερατοειδούς).

Γραμματεία Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Συνέδρια – Ημερίδες – Σεμινάρια

Αυτοδίκαιη αποχώρηση μελών ΔΕΠ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

• 11th Biennial Congress of EAOM (European Association of Oral Medicine), 1315.9.2012, Ηotel Hilton, Athens.
• 5η Σύνοδος Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων
(HPV) με θέμα: «HPV σχετιζόμενα νοσήματα σε γυναίκες και άνδρες», 14-16.9.2012.
Πληροφ.: Γραμματεία Ελληνικής HPV Εταιρείας, τηλ. 6997193770, e-mail:agorast@auth.gr,
http://www.5hpv.mdcongress.gr/index_57.asp.
• Διεθνές Συμπόσιο της Mediteranean Society of Audiology and Otology (MSOA),
27-30.9.2012, Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη.
http://frei-travelvongress.com/pages/advanced_news_posts/en102.php.
• Επιστημονική Διημερίδα με θέμα «Διεξαγωγή ιατρικής έρευνας: Από τη θεωρία
στην πράξη» με συμμετοχή Καθηγητών του Harvard Medical School, 6-7.10.2012, Κέντρο
Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) Α.Π.Θ.
• 8ο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Στρες, 12-14.10.2012, Κέντρο Διάδοσης
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ., Αμφιθέατρο ΙΙΙ. Πληροφ.: Ελ. Ρέκκα, Καθηγήτρια
Φαρμακευτικής Α.Π.Θ., τηλ. 2310-997615, e-mail: rekka@pharm.auth.gr.
• 24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 18-20.10.2012, Ξενοδοχείο “Makedonia
Palace”, Θεσσαλονίκη.
• 21ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας
Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, με θέμα: «Επείγοντα-Διαγνωστικά διλήμματαΘεραπευτικά πρωτόκολλα και Εκπαίδευση στην Ωτορινολαρυγγολογία», 19-21.10.2012, Ξενοδοχείο Divani Meteora.
http://www.themateam.gr/resources/0000/0393/2012ORL_Kalambaka_Preliminary13jul.pdf
• 14ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο, με γενικό τίτλο «Υγιεινή & Νοσήματα Στόματος.
Σχέση με την Αθηροσκλήρωση & τις Καρδιαγγειακές Παθήσεις», 8.12.2012 Ξενοδοχείο
Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-279172μ fax: 2310-256839, κιν.: 6945955182,
Site: www.eabe.org, e-mail: a_efthimiadis@hotmail.com & info@eabe.org.

Το Α.Π.Θ. στις 29.8.2012 διοργάνωσε εκδήλωση στην οποία τιμήθηκαν τα 234 αποχωρούντα
μέλη ΔΕΠ του Α.Π.Θ. Από την Ιατρική Σχολή αποχωρούν αυτοδίκαια (λόγω συνταξιοδότησης)
οι παρακάτω Καθηγητές:
Αρτέμης Νικόλαος, Καθηγητής, Βαβάτση-Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια, Βασιλείου Στυλιανός,
Επίκουρος Καθηγητής, Γαβριηλίδης Σταύρος, Καθηγητής, Γερασιμίδης Θωμάς, Καθηγητής,
Γκελερής Παράσχος, Καθηγητής, Γκεμιτζής Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Γκιουζέπας Ιωάννης, Καθηγητής, Γρέκας Δημήτριος, Καθηγητής, Δερμεντζοπούλου-Θεοδωρίδου Μαρία, Καθηγήτρια,
Ζουρνατζή-Κόϊου Βασιλική, Καθηγήτρια, Ηλονίδης Γεώργιος, Καθηγητής, Κελεπούρη-Παρλαπάνη
Αγγελική, Καθηγήτρια, Κισκίνης Δημήτριος, Καθηγητής, Κλωνιζάκης Ιωάννης, Καθηγητής,
Μέμμος Δημήτριος, Καθηγητής, Ντοκμετζίογλου Ιωάννης, Καθηγητής, Ντούγκου Σαμουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Οικονομίδης Δημήτριος, Καθηγητής, Παπαδόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής,
Παππάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Πηδώνια-Μανίκα Ιφιγένεια, Καθηγήτρια, Σακαντάμης
Γεώργιος, Καθηγητής, Σέττας Λουκάς, Καθηγητής, Τάσκος Νικόλαος, Καθηγητής, Τσιτσόπουλος
Φίλιππος, Καθηγητής, Χίτογλου-Αντωνιάδου Μαγδαληνή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Χριστοπούλου-Αλετρά Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

Χρονοδιάγραμμα Σπουδών Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Εξεταστική Σεπτεμβρίου:
Χειμερινό Εξάμηνο:
Εξεταστική Φεβρουαρίου:
Εαρινό Εξάμηνο:
Εξεταστική Ιουνίου:

27.8.2012 - 28.9.2012
1.10.2012 - 11.1.2013
14.1.2013 - 15.2.2013
18.2.2013 - 31.5.2013
3.6.2013 - 5.7.2013

(5)
[13 (15-2)]
(5)
[13 (15-2)]
(5)

Τα νέα της Διοίκησης
Διακρίσεις του Α.Π.Θ. στην απονομή Βραβείων
«Οικόπολις 2012»

Συνάντηση του Πρύτανη του Α.Π.Θ.
με υπό διορισμό μέλη ΔΕΠ

Δύο βραβεία κέρδισε το Α.Π.Θ. στην απονομή των Βραβείων
Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012». Το βραβείο
Μελέτης ή Έρευνας Επιστήμονα απενεμήθη στον Καθηγητή Αντισεισμικών Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και Διευθυντή
του Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και
Φέρουσας Τοιχοποιίας, της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.,
Αλέξανδρο-Δημήτριο Τσώνο, για τη μελέτη και έρευνα που
οδήγησε στη δημιουργία «Νέου Μοντέλου για την Αποφυγή Κατάρρευσης Πολυκατοικιών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα».
Το Βραβείο Επιστήμης «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012»
Το βραβείο Εργασίας Επιστημονικού Εργαστηρίου απενεμήθη δίνει στον Καθηγητή Α.-Δ. Τσώνο ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
στο Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής και
Πρύτανης του Εθνικού Μετσοβίου
Μηχανικής, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυ- Πολυτεχνείου Σ. Σιμόπουλος.
τεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με Διευθυντή τον Καθηγητή Νικόλαο
Μουσιόπουλο. Η διάκριση αφορά στην εργασία με τίτλο «Εκτίμηση Συνδυασμένης Έκθεσης
Αέριας Ρύπανσης και Ηχορύπανσης στη Θεσσαλονίκη». Πρόκειται για μια μελέτη για την
εκτίμηση της ταυτόχρονης έκθεσης των πολιτών σε αέρια ρύπανση και ηχορύπανση με φορητούς μετρητές που διεξήχθη στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τα Βραβεία «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ” είναι ένας θεσμός που εδραιώθηκε
από τον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY, ο οποίος επιβραβεύει την
Περιβαλλοντική Ευαισθησία στην επιστημονική έρευνα, τις ενέργειες και τα έργα που υλοποιήθηκαν
στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, με προσανατολισμό στην προστασία του Περιβάλλοντος.
Σκοπός των βραβείων είναι η αναγνώριση και επιβράβευση της περιβαλλοντικής συνεισφοράς
επιστημόνων, οργανισμών, φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και μέσων ενημέρωσης.
Η απονομή των Βραβείων «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012» πραγματοποιήθηκε στις 5.6.2012, Παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλλοντος, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. Την εκδήλωση
τίμησαν ο Υπουργός Επικρατείας κ. Αργυρός που μετέφερε το μήνυμα του Πρωθυπουργού, ο
Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Σιμόπουλος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Εcocity
κ. Ζαφειρόπουλος, ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του Εcocity κ. Κουμαντάκης,
ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ, άλλες προσωπικότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Επιστημονικής
Κοινότητας, των Επιχειρήσεων και των Μέσων Ενημέρωσης, καθώς και άλλα Μέλη και Καλεσμένοι
του ECOCITΥ. Χαιρετισμό έστειλαν η Ειδική Γραμματέας Περιβάλλοντος και Ενέργειας του
ΥΠΕΚΑ κα Καραβασίλη, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Καμίνης, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής κ. Γκορτζής και άλλοι.

Τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., Γιάννη Μυλόπουλο, επισκέφτηκαν στις 19.9.2012 εκπρόσωποι της
Πρωτοβουλίας Μελών ΔΕΠ σε αναμονή της τοποθέτησής τους «Α-Λέκτωρ». Οι Στέλιος Γκιάλης,
Μπέτυ Κακλαμανίδου, Γιώργος Παπαδόπουλος, Αδαμάντιος Πασχαλίδης, Αλέξανδρος Τάντος,
Γιάννης Τσιβιντζέλης συζήτησαν με τον κ. Μυλόπουλο θέματα που απασχολούν τα εκλεγμένα,
αλλά μη διορισμένα μέλη ΔΕΠ.
Είναι γνωστό ότι το Α.Π.Θ. έχει εκλέξει 143 μέλη ΔΕΠ, ο διορισμός των οποίων εκκρεμεί στο
Υπουργείο για περισσότερα από δύο χρόνια, γεγονός που σωρεύει αυτονόητα προβλήματα στο
εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του ιδρύματος. Το πρόβλημα γίνεται δραματικό, αν λάβει κανείς υπόψη ότι κάθε χρόνο περίπου 90 μέλη ΔΕΠ συνταξιοδοτούνται και δεν αντικαθίστανται.
Είναι ενδεικτικό ότι οι προβλεπόμενες αυτοδίκαιες αποχωρήσεις λόγω συμπλήρωσης των χρόνων εργασίας είναι 92 για το 2013, 86 για το 2014, 88 για το 2015 και 96 για το 2016.
Οι εκπρόσωποι των υπό διορισμό μελών ΔΕΠ ζήτησαν ισότιμη μεταχείριση σε ό,τι αφορά τις
πανεπιστημιακές παροχές (πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους και υπηρεσίες, όπως
λογαριασμοί email, χώροι στάθμευσης κ.ά.), καθώς και κατοχύρωση του εκπαιδευτικού και
ερευνητικού έργου που διεξάγουν στα Τμήματα και τους Τομείς.
Ο Πρύτανης συμφώνησε με τα αιτήματά τους και σημείωσε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο τόσο για τη διευθέτηση του ζητήματος του διορισμού τους, όσο και για την ισότιμη αντιμετώπισή τους με τα υπόλοιπα μέλη ΔΕΠ.
Γραφείο Πρυτανείας Α.Π.Θ.

Γραφείο Τύπου Α.Π.Θ.

Σε ετοιμότητα η Ομάδα Διαχείρισης και Αντιμετώπισης
Καταστροφών (Ο.Δ.Α.Κ.) του Α.Π.Θ.
Για τις εθελοντικές δραστηριότητες τους ενόψει της θερινής περιόδου ενημέρωσαν τον
Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Γιάννη Μυλόπουλο τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Κρίσεων του Α.Π.Θ. Πρόκειται για αμιγώς εθελοντική ομάδα, η δράση της οποίας
ξεκίνησε το 2009 με στόχους: την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση καταστροφών, την
εκπαίδευση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, την
οργάνωση και συμμετοχή σε ασκήσεις ετοιμότητας, όπως και την κάλυψη αναγκών στο χώρο
του Πανεπιστημίου (Α΄ Βοήθειες, Πυροπροστασία).
Η Ομάδα απαρτίζεται από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, τα οποία συμμετέχουν
εθελοντικά, έχοντας λάβει αρχική πιστοποιημένη εκπαίδευση 100 ωρών. Έκτοτε υποβάλλονται
σε συνεχή εκπαίδευση, καθώς η Ο.Δ.Α.Κ. έχει δημιουργήσει το δικό της σχολείο για την
εκπαίδευση των νέων μελών της. Ανάμεσα στις εκπαιδευτικές δράσεις της συγκαταλέγονται:
- το πρόγραμμα «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» (διάρκειας 100 ωρών)
- άσκηση απεγκλωβισμού ατόμων μετά από σεισμό σε οικοδομή της Καλαμαριάς
- εκπαίδευση στο διασωστικό εξοπλισμό και την καταρρίχηση.
Η Ομάδα Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Καταστροφών του Α.Π.Θ. έχει ήδη ολοκληρώσει
τριάντα εκπαιδευτικές δράσεις, προγραμματίζοντας τουλάχιστον δέκα εντός του 2012. Ειδικότερα,
οι εθελοντές της Ο.Δ.Α.Κ. θα αναλάβουν δράση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στις πανεπιστημιακές κατασκηνώσεις στην Καλάνδρα Χαλκιδικής, όπου μετακινείται μεγάλο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας, παραδίδοντας ταυτόχρονα μαθήματα πρώτων βοηθειών στους κατασκηνωτές.
Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους δίνονται στα τηλέφωνα 2310-996913 και 6983797273
ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου odak@auth.gr.

Γραφείο Τύπου Α.Π.Θ.

Σύναψη νέων συμφωνιών για τα ακαδημ. έτη 2013-2014
Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Προς όλο το Διδακτικό Προσωπικό του Α.Π.Θ.
Θα θέλαμε, να σας ενημερώσουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για όσα μέλη του Διδακτικού προσωπικού ενδιαφέρονται να συνάψουν νέες συμφωνίες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος Δια βίου Μάθηση (LLP) για την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014.
Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει έως 15 Οκτωβρίου 2012
στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (υπεύθυνη κ. Ι. Γεωργιάδου, τηλ.
995293, email: eurep-dept@auth.gr).
Όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία καθώς και τα έντυπα βρίσκονται ανηρτημένα
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στον ακόλουθο
σύνδεσμο http://www.eurep.auth.gr/index.phplang=el&rm=3&mn=64

Η Προϊσταμένη
του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Ιωάννα Γεωργιάδου

«Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:
Διοίκηση και καλές πρακτικές»
Συνέδριο της ΜΟ.ΔΙ.Π. στις 20-21.9.2012

Σκοπός του Συνεδρίου της ΜΟ.ΔΙ.Π. ήταν να συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων ζητημάτων αναφορικά με τη διασφάλιση, τη διοίκηση και την αξιολόγηση της ποιότητας,
που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε πλέον στην καθημερινότητά μας ως μέλη των Ιδρυμάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Το Συνέδριο απευθύνονταν στα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και των
ΟΜΕΑ των Σχολών και των Τμημάτων τους, αλλά και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, με έμφαση στα στελέχη που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια των διαδικασιών
διασφάλισης και αξιολόγησης ποιότητας.
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο κτήριο του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
(ΚΕ.Δ.Ε.Α.). Διοργάνωση: ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατατη Εκπαίδευση).
Πληροφορίες: http://qa.auth.gr/conference.
Γραφείο Τύπου Α.Π.Θ.

Ο νέος κεντρικός ιστοχώρος του Α.Π.Θ. (www.auth.gr)
Έπειτα από 15 μήνες ανάπτυξης και 2 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας, ανοίγει ο νέος κεντρικός
ιστοχώρος του Α.Π.Θ. Μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον προς τον χρήστη και με αισθητική που
συμβαδίζει με τις πιο σύγχρονες τάσεις του σχεδιασμού, ο νέος ιστοχώρος, αναδεικνύει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου μας και την πολύπλευρη δραστηριότητά του.
Μεγάλη έμφαση δίδεται στην προβολή της επικαιρότητας και στο δυναμικό, διαρκώς
ανανεούμενο περιεχόμενο. Ο εμπλουτισμός και η συντήρηση του περιεχομένου βασίζεται στην
εφαρμογή της αποκεντρωμένης διαχείρισης. Κάθε μονάδα του Α.Π.Θ. έχει πρόσβαση, μέσω της
Ομάδας Διοίκησης Έργου Web ―η οποία αποτελείται από περισσότερα από 100 μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας― απευθείας στο σχετικό με αυτήν περιεχόμενο του κεντρικού ιστοχώρου
με δυνατότητα επεξεργασίας και εμπλουτισμού του σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνεται βέλτιστη ροή περιεχομένου και ταυτόχρονα διαρκής ανάπτυξη του ιστοχώρου, με
την άμεση συνεισφορά όλων των μονάδων του Α.Π.Θ. Η ενοποιημένη παρουσίαση των πανεπιστημιακών μονάδων και δράσεων του Α.Π.Θ., ώστε να εμφανίζονται οργανικά ενταγμένες στο
πολυποίκιλο πλαίσιο λειτουργίας του, δίνει ένα νέο στίγμα αναφοράς για το Πανεπιστήμιό μας.
Για τη διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη της δομής/διάρθρωσης του ιστοχώρου χρησιμοποιήθηκε λογισμικό ελεύθερου κώδικα Content Management System (CMS) Drupal 7.
Η υποδομή του νέου ιστοχώρου διασυνδέεται με την Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου
(ΠΥΚΑ) και παρέχει εύχρηστο μηχανισμό ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης, αξιοποιώντας τους
υφιστάμενους ιδρυματικούς λογαριασμούς χρήστη του Α.Π.Θ. για πιστοποιημένη πρόσβαση. Η
βελτιωμένη λειτουργικότητα στο νέο ιστοχώρο συνδυάζεται με αυξημένη αποτελεσματικότητα
αναζήτησης. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν εφαρμογές που θα αξιοποιούν
το μεγάλο πλούτο των δεδομένων του Α.Π.Θ. και θα είναι χρήσιμες για την πανεπιστημιακή κοινότητα, τους φοιτητές αλλά και τους πολίτες, συμβαδίζοντας με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές
εξελίξεις.
Στο νέο ιστοχώρο δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διευκόλυνση της πρόσβασης για άτομα με
αισθητηριακές αναπηρίες σύμφωνα με τα τρέχοντα πρότυπα προσβασιμότητας.
Ο ιστοχώρος σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία και υπό την εποπτεία της
Πρυτανείας του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (ΚΛΔ) και τη Μονάδα
Σημασιολογικού Ιστού (ΜΣΙ) του Α.Π.Θ.
Γραφείο Τύπου Α.Π.Θ.

«Το Α.Π.Θ. ισχυρό στον Ευρωπαϊκό Ακαδημαϊκό χάρτη»
Ξεκίνησε τις εργασίες του το 5ο Ευρω-μεσογειακό Πρόγραμμα
EMUNI AUTH Summer School 2012
Από τις 20 Αυγούστου μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 2012 διήρκησε το 5ο Ευρωμεσογειακό
Πρόγραμμα «ΕΜUNI AUTH Summer School 2012», στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισμός» (κατεύθυνση Μετάφραση, Διερμηνεία και Eπικοινωνία) του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την εναρκτήρια συνεδρία χαιρέτισε ο Πρύτανης
του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος, επισημαίνοντας τη συμβολή ανάλογων ακαδημαϊκών
διοργανώσεων στην αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας τόσο του πανεπιστημίου μας όσο και
της χώρας. «Η τρίτη κατά σειρά διοργάνωση του θερινού σχολείου από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ευρω-μεσογειακό πανεπιστήμιο
EMUNI, επιτυγχάνεται χάριν στον πατριωτισμό των ελλήνων ακαδημαϊκών που επιτελούν με
υποδειγματικό τρόπο το έργο τους, αψηφώντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Παρά, λοιπόν
το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται στο χείλος της χρεοκοπίας, τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν
καταφέρει να σταθούν όρθια και συνεχίζουν να επιτελούν το υψηλό ακαδημαϊκό τους έργο και
να απολαμβάνουν της διεθνούς αναγνώρισης ―όπως άλλωστε οι πρόσφατες διεθνείς αξιολογήσεις
αποδεικνύουν― σύμφωνα με τις οποίες το Α.Π.Θ. κατατάσσεται στο 1%–2% της παγκόσμιας
κατάταξης των Πανεπιστημίων» τόνισε ο κ. Μυλόπουλος, συγχαίροντας τις διδάσκουσες του
Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ελένη Κασάπη και Ζώζη Ζωγραφίδου για την άρτια
διοργάνωση.
Το «5ο Ευρωμεσογειακό Πρόγραμμα ΕΜUNI AUTH Summer School 2012» εγκρίθηκε από την
Σύγκλητο του Ευρω-μεσογειακού Πανεπιστημίου ΕΜUNI και απευθύνεται στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές του Τμήματος, όπως και σε αποφοίτους Πανεπιστημιακών Σχολών που ενδιαφέρονται
για Ευρω-μεσογειακές σπουδές (επιπέδου γλωσσομάθειας Γ1 στην Ιταλική και Αγγλική γλώσσα). Οι
έλληνες και ξένοι που θα φοιτήσουν στο Πρόγραμμα και θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τις
σπουδές τους θα πιστωθούν με ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS) πανεπιστημιακής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Α. Δύο τάξεις εντατικών μαθημάτων.
Course 1: Literature texts analysis for translation
ECTS 6 (υπεύθυνος καθηγητής Ζ.Ζωγραφίδου)
Course 2: Interlinguistic Communication: Translation for mediterranean intercultural tourism
ECTS 6 (υπεύθυνος καθηγητής Ε.Κασάπη).
B. Σειρά από παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
Πληροφορίες: http://www.itl.auth.gr/site/index.php/el/2010-03-22-19-14-22/2010-03-22-1909-23/564-5th-euro-mediterranean-uni-auth-summer-school-2012

Γραφείο Τύπου Α.Π.Θ.

Εκπαιδευτικά
Επέκταση της Επιστημονικής Συνεργασίας
Α.Π.Θ.-Πανεπιστήμιο Τιράνων

Προκήρυξη Προγράμματος Επιμόρφωσης
«Παγκόσμιος Ιστός: Θεμελιώσεις, Υπηρεσίες, Εφαρμογές - ΠΙΘΥΕ»

Την επέκταση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου
των Τιράνων υπέγραψαν, στις 20.9.2012, στη Θεσσαλονίκη, οι Πρυτάνεις των δύο Ακαδημαϊκών
Ιδρυμάτων. Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος, και ο ομόλογός του στο
Πανεπιστήμιο Τιράνων, Καθηγητής Ντόρι Κούλε, συμφώνησαν να διευρύνουν την επιστημονική
σύμπραξη των δύο Πανεπιστημίων και σε άλλες τέσσερις Ακαδημαϊκές Μονάδες. Η τελετή της
επίσημης υπογραφής της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συγκλήτου, παρουσία
του πρόξενου της Αλβανίας στη Θεσσαλονίκη, Ριζά Πόντα.
Η επιστημονική συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων εγκαινιάστηκε το 1998 και περιελάμβανε
τους Tομείς της Ιατρικής και των Φυσικών Επιστημών. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη των Πρυτανικών Αρχών του Α.Π.Θ. στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων τον περασμένο Μάιο, επιβεβαιώθηκε
η βούληση των δύο Ιδρυμάτων να επεκτείνουν την κοινή τους δράση, η οποία και επικυρώθηκε
στις 20.9.2012 Στην επικαιροποιημένη συμφωνία περιλαμβάνονται τα Τμήματα Οδοντιατρικής,
Πληροφορικής, Ψυχολογίας και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την παράδοση διαλέξεων από Καθηγητή του Πανεπιστημίου των Τιράνων στο Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ. και αντίστοιχα Καθηγητή του Αριστοτελείου στο Πανεπιστήμιο
των Τιράνων. Στις προθέσεις των Πρυτανικών Αρχών των δύο Πανεπιστημίων παραμένει, όπως
επισημάνθηκε, η λειτουργία κοινών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2012-2013 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Παγκόσμιος Ιστός: Θεμελιώσεις, Υπηρεσίες, Εφαρμογές».
Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν σφαιρικά σχετικά
με τις θεωρητικές θεμελιώσεις του Παγκόσμιο Ιστού (World Wide Web), και ταυτοχρόνως να
αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με Υπηρεσίες και Εφαρμογές του
Παγκόσμιου Ιστού.
Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 120 ωρών.
Στους συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα, θα χορηγηθούν.
(α) Βεβαίωση συμμετοχής.
(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης (με αντιστοίχιση ECTS).
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 2.7.2012 έως 12.10.2012.
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν
την ιστοσελίδα της Δομής Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.: diaviou.auth.gr.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Δια Βίου Μάθησης
Στ. Ανδρέου, Καθηγητής

Ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος
του Προγράμματος
Ι. Μανωλόπουλος, Καθηγητής

Υποτροφίες Αριστείας της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.
για το 2012, για Υποψήφιους Διδάκτορες &
Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές

«Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να ανταποδίδουμε τη φιλοξενία στα Τίρανα και να υποδεχόμαστε
την αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Τιράνων, με το οποίο επεκτείνουμε την υπάρχουσα συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα υπογράψαμε τη νέα συμφωνία, με βάση την οποία, επιπλέον, προωθούμε και την «ανταλλαγή Καθηγητών». Παράλληλα, με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Τιράνων συζητήσαμε την επαναδραστηριοποίηση του Δικτύου Βαλκανικών Πανεπιστημίων,
πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Α.Π.Θ. με τη συμμετοχή 17 Πανεπιστημίων από χώρες της
Βαλκανικής. Κοινή θέληση είναι να ενεργοποιηθεί εκ νέου το Δίκτυο, αρχής γενομένης με
συνάντηση των Πρυτανικών Αρχών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν», δήλωσε
ο κ. Μυλόπουλος.
Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, η αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου των Τιράνων, που
αποτελούταν επίσης από τον Αντιπρύτανη, Καθηγητή Έρβιν Ντέμο, και τον Κοσμήτορα του
Τομέα Ιστορίας – Φιλολογίας, Σεζάι Ροκάι, ξεναγήθηκε στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ».
Γραφείο Πρυτανείας Α.Π.Θ.

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως κάθε χρόνο
προκηρύσσει και φέτος Υποτροφίες Αριστείας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που
είναι Υποψήφιοι Διδάκτορες και εκπονούν την έρευνά τους στο Α.Π.Θ., καθώς και για Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές που εκπονούν ή πρόκειται να εκπονήσουν την έρευνά τους στο
Α.Π.Θ. Επισημαίνεται, ότι, στην κατηγορία των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών εντάσσονται και
άτομα που έχουν εκλεγεί ως Μέλη ΔΕΠ στο Α.Π.Θ., αλλά ακόμη δεν έχουν διοριστεί.
Τις παραπάνω προκηρύξεις μπορείτε να τις κατεβάσετε από τους ακόλουθους συνδέσμους:
http://www.rc.auth.gr/Documents/Static/Files/invitation_scholarships_2012.pdf
http://www.rc.auth.gr/Documents/Static/Files/invitation_postdoc_scholarships_2012.pdf.
Η υποβολή υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους Υποψήφιους Διδάκτορες μπορεί
να γίνει ακολουθώντας τον σύνδεσμο http://scholarships.rc.auth.gr/ και από τους ενδιαφερόμενους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές από το σύνδεσμο
http://postdocscholarships.rc.auth.gr/, Επικοινωνία: 2310-998428.
Γραφείο Τύπου Α.Π.Θ.

Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ)
Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
Σας ενημερώνουμε ότι, περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) μπορείτε να βρείτε την ιστοσελίδα http://kedek.rc.auth.gr/

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού για το ΚΕΔΕΚ
Αντιπρύτανις
Καθηγήτρια Σ. Κουίδου-Ανδρέου

Στήλη του Φοιτητή
Ανοιχτή γραμμή εξυπηρέτησης φοιτητών
Οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φρόντισαν να
λειτουργήσει και φέτος Ανοιχτή Γραμμή Εξυπηρέτησης, προκειμένου οι πρωτοετείς φοιτητές
και φοιτήτριες του Ιδρύματος να βοηθηθούν στην αναζήτηση και εύρεση στέγης.
Για το σκοπό αυτό είναι στη διάθεση των ιδιοκτητών διαμερισμάτων η ιστοσελίδα του Τμήματος
Σπουδών http://dps.web.auth.gr, στην οποία καταχωρούνται τα ακίνητα που διαθέτουν προς ενοικίαση,
αρκεί να επικοινωνήσουν με τις τηλεφωνικές γραμμές του Τμήματος, 2310-991372, 2310-991373,
2310-995142, 2310-994168, 2310-996743, δίνοντας τα απαραίτητα στοιχεία.
Στην ίδια ιστοσελίδα και τις παραπάνω τηλεφωνικές γραμμές, μπορούν να επικοινωνούν και
οι φοιτητές/φοιτήτριες για να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα διαμερίσματα.
Επίσης, σε όλη τη διάρκεια των εγγραφών θα λειτουργούν στους χώρους των γραμματειών,
στο Τμήμα Σπουδών και στο κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», περίπτερα από τα οποία θα
διατίθενται ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες σε ό,τι αφορά στις εγγραφές των φοιτητών/τριών,
τη σίτιση, τη στέγαση κ.ά.
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και των επιτυχόντων θα λειτουργούν οι τηλεφωνικές γραμμές 2310-994000 και 2310-996000, για πληροφορίες σε ό,τι αφορά στις προθεσμίες και τα δικαιολογητικά εγγραφών.
Γραφείο Τύπου Α.Π.Θ.

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
Aπό τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για
έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας.
Η νέα ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, και ασφάλειας έναντι
πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η
φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου
(Πάσο). Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σημείo παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε
φοιτητής κατά την υποβολή της αίτησής του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού
Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει
θέση απλής ταυτότητας.
Διεύθυνση για πληροφορίες και αίτηση έκδοσης: http://academicid.minedu.gov.gr.

Το κουτί της Πανδώρας «θα ανοίξουν» Φοιτητές
Πανεπιστημίων Βαλκανικών χωρών
«Το κουτί της Πανδώρας» είναι το θέμα της Έκθεσης TRANSFORM που διοργανώνει το Τμήμα
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ. και θα πραγματοποιηθεί σε 4 σημεία της πόλης.
Στην Έκθεση θα συμμετάσχουν οι Σχολές Καλών Τεχνών των Πανεπιστημίων των Βαλκανικών
χωρών και συγκεκριμένα του Βελιγραδίου, του Βουκουρεστίου, του Ζάγκρεμπ, της Κωνσταντινούπολης, της Λουμπιάνα, των Σκοπίων, της Σόφιας και των Τιράνων. Ύστερα από ιδιαίτερη
πρόσκληση, στην Έκθεση θα συμμετάσχει το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, που εδρεύει στη Φλώρινα, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε
άμεση επαφή με το Βαλκανικό χώρο.
Το θέμα της φετινής έκθεσης είναι το Κουτί της Πανδώρας. Οι φοιτητές των παραπάνω πανεπιστημίων θα παρουσιάσουν τα έργα τους εμπνευσμένοι από τον αρχαιολογικό μύθο του
κουτιού της Πανδώρας. Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 20.00, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του Α.Π.Θ.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια στους παρακάτω εκθεσιακούς χώρους.
Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 20.00, στο Κέντρο Χαρακτικής Ήλιος του Δήμου Νεάπολης,
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 20.00, στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 20.00, στο «Remezzo Palace» του Δήμου Καλαμαριάς.
Ο σκοπός της διοργάνωσης Transform είναι τόσο καλλιτεχνικός όσο και εκπαιδευτικός.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ.,
Καθηγητή Ξενοφώντα Σαχίνη, «Η διοργάνωση δίνει την ευκαιρία της συνέργιας και του
συντονισμού των Βαλκανικών ΑΕΙ Τέχνης, με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού τόπου
συναντήσεων οι οποίες προάγουν την παραγωγή εικαστικής σκέψης τόσο στο καλλιτεχνικό όσο
και στο εκπαιδευτικό επίπεδο, αλλά ακόμα και στο πολιτικό καθώς η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,
που στις μέρες μας φαίνεται να είναι πολύ μακριά, σφυρηλατείται από τέτοιες εκδηλώσεις».
Η Έκθεση των Ακαδημιών και Σχολών Καλών Τεχνών των πρωτευουσών των Βαλκανικών
Κρατών πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Η ετήσια συνάντηση δημιουργεί συνθήκες για στενότερη
συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς, με αφορμή τη διοργάνωση της Έκθεσης,
νέες συμφωνίες κινητικότητας φοιτητών και Καθηγητών, Erasmus μεταξύ του Α.Π.Θ. και των
Σχολών Καλών Τεχνών των χωρών που συμμετάσχουν, είναι σε εξέλιξη. Η φετινή εκδήλωση
εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης.
Η διάρκεια της Έκθεσης θα είναι έως και τις 23 Σεπτεμβρίου 2012.
Γραφείο Τύπου Α.Π.Θ.
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