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Περιεχόμενα
‑ 8 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων (ΕΚΔ) της
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
‑ «50 χρόνια από το θάνατο του
Γεωργίου Παπανικολάου». Επετειακό Έτος UNESCO 2012.
(σελ. 1)

Τα Νέα της Σχολής
‑ Σε επίτιμο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγορεύτηκε ο Δημήτριος
Δημητριάδης Καθηγητής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Νοτίου Καλοφόρνιας..
‑ Εκδήλωση προς τιμή των Συλλεκτών που συμμετείχαν στην
Έκθεση «Η Θεσσαλονίκη των
Συλλεκτών. Ιστορίες της
πόλης».
‑ «Sex and the University». Ημερίδα με θέμα τη Σεξουαλική
Υγεία.
(σελ. 2)

Τα Νέα της Διοίκησης
‑ O Πρύτανης του Α.Π.Θ.: Η Παιδεία πρώτη προτεραιότητα
στην κρίση.
‑ Πιστοποίηση του Παραρτήματος Διπλώματος (Diploma Supplement Label) από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το
Α.Π.Θ.
‑ Παρουσίαση της εφαρμογής
«ΑΜΘ Mobile» για χρήση σε
Android και iOS κινητές συσκευές με θέμα το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
‑ Ημερίδα παρουσίασης της πορείας των διδακτορικών ερευνών.
‑ Έκθεση από το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών με τίτλο: «Αποτυπώματα: Η Βυζαντινή
Θεσσαλονίκη σε φωτογραφίες
και σχέδια της Βρετανικής Σχολής Αθηνών 1888-1910.
‑ Η έρευνα και η καινοτομία οδηγούν στην ανάπτυξη.
‑ Το συμβολικό Νόμπελ Ειρήνης
στον Καθηγητή του Α.Π.Θ.
Μωυσή Σιδηρόπουλο.
‑ Ενημέρωση από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου: Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου
Α.Π.Θ.
(σελ. 3)

Εκπαιδευτικά
‑ Προκήρυξη Προγραμμάτων
Γλωσσικής Κατάρτισης.
‑ Πρακτική Άσκηση και Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας
στην Ελλάδα καιτ ο Εξωτερικό.
‑ Προκήρυξη Προγράμματος Επιμόρφωσης «Δημιουργική
Γραφή».
(σελ. 4)

Στήλη του Φοιτητή
‑ Περίοδος Αξιολόγησης μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου.
‑ Χριστουγεννιάτικο Bazaar στήριξης από την Επιστημονική
Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας-Παράρτημα Θεσσαλονίκης.
‑ Θάνατος: Αφορμή για αναγέννηση.
‑ Δωρεάν για τους φοιτητές και
με 50% μειωμένο εισιτήριο για
τα μέλη ΔΕΠ και τους εργαζόμενους στο Α.Π.Θ., η είσοδος
στις συναυλίες της Κ.Ο.Θ.
‑ Πρόσκληση παρουσίασης
στρατευσίμων κλάσης 2016.
(σελ. 4)

(Φωτορεπορτάζ:
Γιάννης Τσουφλίδης)
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8 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας
του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων (ΕΚΔ) της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Συμπληρώνονται φέτος 8 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων (ΕΚΔ) της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Η πρώτη-πιλοτική του λειτουργία ξεκινάει την ακαδημαϊκή χρονιά 2004-2005 με
την εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής παράλληλα με την τρίμηνη κλινική άσκηση στην
Παθολογία.
Την άνοιξη του 2005 το ΕΚΔ εντάχθηκε στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
της Ιατρικής Σχολής ως «επιλεγόμενο μάθημα Γ΄ εξαμήνου».
Την πρώτη ομάδα συντονιστών του αποτέλεσαν οι Καθηγητές της Ιατρικής
Σχολής Α.Π.Θ. κ. Νικόλαος Ντόμπρος και κ. Αλέξιος Μπένος, η Προϊσταμένη του
Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ κα Αφροδίτη Φαϊτατζίδου
και ο Επιστημονικός Συνεργάτης κ. Εμμανουήλ Σμυρνάκης. Από την πρώτη στιγμή
το ΕΚΔ στηρίχτηκε σε μία διεπιστημονική ομάδα εκπαιδευτών αποτελούμενη
κυρίως από ιατρούς και νοσηλευτές, η πλειοψηφία των οποίων συμμετέχει σε εθελοντική βάση.

Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2006-2007, πέραν της διεπιστημονικής ομάδας εκπαιδευτών, τη λειτουργία του ΕΚΔ υποστηρίζει ομάδα Εκπαιδευμένων Φοιτητών
(Βοηθοί ΕΚΔ).
Η μεγάλη υποστήριξη του ΕΚΔ από τους Βοηθούς Φοιτητές συνέβαλε στην
ανάπτυξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2009-2010 του «Προγράμματος Εκπαίδευσης
Φοιτητών σε Κλινικές Δεξιότητες από Εκπαιδευμένους Φοιτητές». Πρόκειται
για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης μεταξύ ομότιμων (peer assisted learning) που δίνει
τη δυνατότητα στους φοιτητές που συμμετέχουν να αναπτύξουν ακόμα πιο προχωρημένες δεξιότητες όπως είναι οι δεξιότητες διδασκαλίας σε μικρή ομάδα, παροχής
ανατροφοδότησης, αλλά και συμμετοχής στην αξιολόγηση συμφοιτητών τους.
Στο Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων οι φοιτητές εκπαιδεύονται με συστηματικό
τρόπο, από τα πρώτα έτη σπουδών, σε βασικές κλινικές δεξιότητες, σε ένα «προστατευμένο» περιβάλλον, με τη χρήση εκπαιδευτικών προπλασμάτων, πριν την
επαφή με πραγματικούς ασθενείς.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο όταν έρχεται ο καιρός να εξετάσουν πραγματικούς ασθενείς, είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη για τους
ίδιους και μειώνοντας τις πιθανότητες για ιατρικά λάθη στους ασθενείς τους.
Είναι αντιληπτό πως για τη συνέχιση όλων αυτών των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, πέραν της όρεξης και της αγάπης των εκπαιδευτών, που εργάζονται σε
εθελοντική βάση, και των βοηθών φοιτητών, απαιτούνται χρήματα για την ανανέωση των προπλασμάτων και την εξασφάλιση των αναγκαίων αναλωσίμων (σύριγγες, γάζες, καθετήρες, ράμματα, κ.λπ.).
Η δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει το δημόσιο Πανεπιστήμιο μας
αναγκάζει αυτή τη χρονική στιγμή να ζητήσουμε τη στήριξη όλων σας.
Η ανάγκη μείωσης του χάσματος μεταξύ συνθηκών προσομοίωσης και

πραγματικού κλινικού περιβάλλοντος οδήγησε την ακαδημαϊκή χρονιά 2010-2011
στην πιλοτική εφαρμογή του «Προγράμματος Σύνδεσης του ΕΚΔ με τις Πραγματικές Συνθήκες». Στο πρόγραμμα αυτό οι εκπαιδευτές του ΕΚΔ επιβλέπουν
στο χώρο εργασίας τους, τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την
εκπαίδευση στο ΕΚΔ κατά την πρακτική κλινικών δεξιοτήτων σε πραγματικούς
ασθενείς.
Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012 το ΕΚΔ άνοιξε προς το σύνολο των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής με την «Ανοικτή του Λειτουργία». Κατά τη διάρκεια
του εαρινού εξαμήνου δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να επιλέξουν κλινικά
φροντιστήρια με θέμα επιλεγμένες κλινικές δεξιότητες, με βάση το έτος σπουδών
τους, αλλά και τις δικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες.
Το ΕΚΔ αρχικά φιλοξενήθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και από την
ακαδημαϊκή χρονιά 2005-2006 στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ σε
ώρες πέραν της κανονικής λειτουργίας τους. Μέχρι σήμερα δεν έχει δικό του αυτόνομο χώρο στέγασης.
Μία από τις βασικές καινοτομίες του ΕΚΔ ήταν η διοργάνωση εξέτασης OSCE
για την αξιολόγηση των φοιτητών που εκπαιδεύτηκαν στις κλινικές δεξιότητες από
την πρώτη στιγμή – την πιλοτική φάση λειτουργίας του ΕΚΔ. Η πρακτική εξέταση
OSCE αποτελεί τη βασική μέθοδο που χρησιμοποιείται στην εξέταση των φοιτητών
στο επιλεγόμενο μάθημα, αλλά επίσης αποτελεί το μέσο αξιολόγησης των φοιτητών
σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Από το 2005 μέχρι σήμερα το Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων έχει διοργανώσει
εξετάσεις OSCE στην Ιατρική Σχολή πάνω από 20 φορές.
Κόντρα στο αρνητικό κλίμα των ημερών και παρά τα πολύ σημαντικά οικονομικά

προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το δημόσιο Πανεπιστήμιο στη χώρα μας, το
Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. συνεχίζει να αναπτύσσεται, χάρη στη θερμή υποστήριξη της Διοίκησης της Ιατρικής Σχολής, των
μελών ΔΕΠ, των επιστημονικών συνεργατών, αλλά και των ίδιων των φοιτητών, με
στόχο την όσο το δυνατόν αρτιότερη εκπαίδευση στις κλινικές δεξιότητες της
επόμενης γενιάς ιατρών.

Οι Συντονιστές του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων
Εμμανουήλ Σμυρνάκης, Λέκτορας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Μαρία Μοιρασγεντή, Νοσηλεύτρια ΜΕΘΑ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
Κωνσταντίνος Τούφας, Προϊστάμενος ΜΗΝ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
Αλέξης Μπένος, Καθηγητής Υγιεινής, Κοινωνικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας
Κέντρο Κλινικών Δεξιοτήτων
Ιστοσελίδα: primarycare.web.auth.gr

«50 Χρόνια από το θάνατο του Γεωργίου Παπανικολάου»
Επετειακό Έτος UNESCO 2012
Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και το Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια, σε συνεργασία με την Ιατρική και την Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργάνωσαν
την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου και ώρες 18.00 με 20.00, στο ξενοδοχείο Makedonia
Palace, τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του ιατρού και ερευνητή Γεωργίου Παπανικολάου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας
Λυκουρέντζος, ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου, εκπρόσωποι
της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και εκπρόσωποι από Νοσοκομεία, Αντικαρκινικές Ενώσεις, Συλλόγους και ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής προσφοράς.
«Ένα ανεκτίμητο όπλο για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας εξακολουθεί να παραμένει, μέχρι σήμερα, το Τεστ Παπανικολάου, καθώς έχει σώσει τη ζωή εκατομμυρίων γυναικών σε όλο τον κόσμο»
υποστήριξε ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής και Διευθυντής της Α’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ., Καθηγητής Βασίλειος Ταρλατζής
και επισήμανε «Το Τεστ Παπανικολάου αποτελεί μια εξαιρετικά απλή και ανώδυνη
μέθοδο για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και των προκαρκινικών βλαβών, ούτως ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά
αυτή η πολύ συχνή νεοπλασία της γυναίκας. Επιπλέον, η μέθοδος βρήκε εφαρμογή
στην κυτταρολογική εξέταση και άλλων βλαβών του σώματος. Τέλος, οι γνώσεις
που αποκτήθηκαν οδήγησαν στις σημερινές εξελίξεις, που είναι η ανακάλυψη του
εμβολίου που προφυλάσσει εκατομμύρια γυναίκες από τον καρκίνο του τραχήλου
της μήτρας».
H Παιδαγωγική Σχολή ―μια από τις Σχολές όπου φοιτά μεγάλο ποσοστό φοιτητριών― συμμετέχει συνεχίζοντας τον κύκλο εκδηλώσεων της για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου. «Ο Γ. Παπανικολάου
ήταν ένας από τους σημαντικότερους πρωτοπόρους της Ιατρικής σε παγκόσμιο επίπεδο» υποστήριξε η Κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.,

Καθηγήτρια Δήμητρα Κογκίδου και επισήμανε «Η γνώση
είναι το πρώτο βήμα αντιμετώπισης. Θέλουμε κάθε γυναίκα
από νεαρή ηλικία, να γνωρίζει
για τον καρκίνο, τις ενδείξεις
και τα συμπτώματά του και
βεβαίως για τις μεθόδους έγκαιρης διάγνωσής του. Θέλουμε
κάθε γυναίκα να καταπολεμήσει
τους φόβους και τις προκαταλήψεις της και να ενσωματώσει
στην καθημερινότητά της τον
τακτικό προληπτικό έλεγχο που
μπορεί να της σώσει τη ζωή».
Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο των εκδηλώσεων για το Επετειακό Έτος Παπανικολάου της UNESCO. Το 2012, κατόπιν πρότασης της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής
για την UNESCO, ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Εκπαίδευση, τις Επιστήμες, τον
Πολιτισμό και την Επικοινωνία δέχτηκε να συμπεριλάβει στις επετείους της UNESCO
την επέτειο των 50 χρόνων από το θάνατο του Έλληνα ιατρού, βιολόγου και
ερευνητή, Γεωργίου Παπανικολάου (1883-1962), ώστε να εορταστεί παγκοσμίως η
προσφορά του σπουδαίου Κυμαίου επιστήμονα στην ανθρωπότητα.
Την εκδήλωση έκλεισε η Χορωδία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, υπό
τη διεύθυνση του Μαέστρου Νικόλαου Χρυσοχόου και τη συνοδεία στο πιάνο της
Βιολέττας Ερμείδου.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.unesco-hellas.gr/ και
http://www.unesco-hellas.gr/en/years_of_pap.html
Γραφείο Τύπου Α.Π.Θ.

Τα νέα της Σχολής
Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγορεύτηκε ο Δημήτριος Δημητριάδης, Καθηγητής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Νοτίου Καλιφόρνιας
Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγορεύτηκε ο κύριος Δημήτριος Δημητριάδης, Καθηγητής Χειρουργικής και Διευθυντής του Τμήματος Τραύματος, Επείγουσας Χειρουργικής
και Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Νοτίου Καλιφόρνιας (Keck
School of Medicine, University of Southern California, USC) στο Los Angeles των ΗΠΑ.
Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε
στις 27.11.2012, στην Αίθουσα Τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Το πρόγραμμα της τελετής:
‑ Προσφώνηση από τον Πρόεδρο της Ιατρικής
Σχολής, Καθηγητή κ. Βασίλειο Κ. Ταρλατζή.
‑ Προσφώνηση από τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, Καθηγητή
κ. Ιωάννη Α. Μυλόπουλο.
‑ Έπαινος του τιμώμενου (Laudatio) από τον
διατ. Καθηγητή κ. Θωμά Γερασιμίδη.
‑ Επίδοση Διασήμων και Αναγόρευση από τον
Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητή κ.
Βασίλειο Κ. Ταρλατζή
‑ Αντιφώνηση και ομιλία από τον τιμώμενο καθηγητή κ. Δημήτριο Δημητριάδη, με θέμα:
«Το τραύμα στον 21ο αιώνα: Συστήματα και κέντρα τραύματος/Trauma in the 21st Century:
Trauma Systems and Treatment Centers».
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, MD, PhD, FACS
Καθηγητή Χειρουργικής και Διευθυντή του Τμήματος Τραύματος, Επείγουσας Χειρουργικής και Μονάδος Εντατικής Θεραπείας, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νοτίου Καλιφόρνιας (Keck
School of Medicine, University of Southern California, USC), στο Los Angeles.
Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Καθηγητής Χειρουργικής και Διευθυντής του Τμήματος Τραύματος, Επείγουσας Χειρουργικής και Μονάδος Εντατικής Θεραπείας, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νοτίου Καλιφόρνιας (Keck School of Medicine, University of Southern California, USC),
στο Los Angeles, κατάγεται από την Κύπρο.
Το 1976 αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε και ολοκλήρωσε
την ειδικότητα της Χειρουργικής στο Νοσοκομείο του Baragwanath, του Πανεπιστήμιου του Witwatersrand, στο Johannesburg της Νοτίου Αφρικής, και το 1985 ανακηρύχθηκε διδάκτορας του ιδίου
Πανεπιστημίου.
Όσον αφορά την Ακαδημαϊκή του καριέρα:
Το διάστημα 1985-1991 ήταν Διευθυντής του Χειρουργικού Τμήματος και της Μονάδας Εγκαυμάτων
του Νοσοκομείου του Baragwanath.
Την ακαδημαϊκή χρονιά 1991-1992 εκλέχθηκε Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Witwatersrand
και Πρόεδρος του Τομέα της Χειρουργικής στο Νοσοκομείο του Baragwanath, το οποίο είναι το μεγαλύτερο Ακαδημαϊκό Κέντρο Τραύματος παγκοσμίως (3700 κλίνες). Ανέπτυξε μια μεγάλη και
σύγχρονη μονάδα εγκαυμάτων, με 40 και πλέον κλίνες, ένα ερευνητικό εργαστήριο καλλιέργειας κερατινοκυττάρων, με δυνατότητα λειτουργίας ως τράπεζα χοιρείου δέρματος και μια νέα, καλά
εξοπλισμένη, με 12 κλίνες, μονάδα αναζωογόνησης τραυματιών.
Το 1992 μετά από διεθνή προκήρυξη εκλέχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Νοτίου Καλιφόρνιας (USC)
ως Διευθυντής του προγράμματος Τραύματος και Εντατικής Χειρουργικής Φροντίδας (Trauma and
Surgical Critical Care Program) στο Ιατρικό Κέντρο της κομητείας του Los Angeles (LAC+USC Medical
Center), του μεγαλυτέρου κέντρου τραύματος στις ΗΠΑ. Από τη θέση αυτή, στην οποία παραμένει
ως σήμερα, καλλιέργησε ένα πνεύμα ομαδικής εργασίας, σεβασμού και συναδελφικότητας, με την
έρευνα και την εκπαίδευση να είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι του προγράμματος. Αυτό οδήγησε σε
βελτίωση των αποτελεσμάτων και της έρευνας, τόσο στην κλινική πράξη, όσο και στις βασικές επιστήμες, με αποτέλεσμα τη μείωση της θνητότητας από το τραύμα, κάτι που τονίσθηκε ιδιαίτερα από
τον τύπο και τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Los Angeles. Το εν λόγω κέντρο, μέχρι σήμερα,
αποτελεί ένα από τα κορυφαία κέντρα κλινικής έρευνας στις ΗΠΑ, έχει περισσότερες δημοσιεύσεις
από κάθε άλλο κέντρο στις ΗΠΑ ή στο κόσμο, ενώ ο υποδειγματικός τρόπος διδασκαλίας, αναγνωρίσθηκε κατ’ επανάληψη από το Πανεπιστήμιο της Νοτίου Καλιφόρνιας και έχει αποδώσει μεγάλο
αριθμό αποφοίτων του προγράμματος, οι οποίοι διαπρέπουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στο πεδίο
του τραύματος και της εντατικής φροντίδας. Το Πανεπιστήμιο της Νοτίου Καλιφόρνιας, αναγνωρίζοντας
αυτή την μεγάλη προσπάθεια του κ. Δημητριάδη, του απένειμε 23 βραβεία, καθώς και το βραβείο
του “Μέγα Δάσκαλου” (Master Teacher).
Επιπλέον, συνεχίζοντας το εκπαιδευτικό του έργο, εγκαθίδρυσε το πρόγραμμα εκπαίδευσης στο
τραύμα του Αμερικανικού Ναυτικού, στο Κέντρο Τραύματος του LAC + USC Medical Center, το οποίο
σήμερα βρίσκεται στο 10ο χρόνο λειτουργίας του και μέχρι στιγμής έχει εκπαιδεύσει περισσότερα
από 2000 μέλη του Αμερικανικού Ναυτικού. Για το λόγο αυτό τιμήθηκε από το Αμερικανικό Ναυτικό
το 2002 και το 2010.
Έχει επιτελέσει μέλος πολυαρίθμων εθνικών επιτροπών, όπως:
• Πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της Επιτροπής Τραύματος και Μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής Τραύματος του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών. Με τις ιδιότητες αυτές διεύθυνε
και οργάνωσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ετήσιου κλινικού συνεδρίου, καθώς και άλλων εκπαιδευτικών συνεδριάσεων του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών και συνέβαλε ουσιαστικά
στη συγγραφή των δημοσιευμένων οδηγιών για την πιστοποίηση των Κέντρων Τραύματος.
• Διετέλεσε Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου των Χειρουργών της Καλιφόρνιας, καθώς και
μέλος πολυαρίθμων επιτροπών του Αμερικανικού Κολλεγίου των Χειρουργών (ACS) και του Αμερικανικού Συλλόγου της Χειρουργικής Τραύματος (AAST).
• Είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με τα προϊόντα αίματος του Αμερικανικού
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (FDA), ο οποίος αποφασίζει την έγκριση οποιουδήποτε νέου
φαρμάκου ή εξέτασης, άμεσα ή έμμεσα συσχετιζόμενου με τις μεταγγίσεις αίματος και με τις
ασθένειες που μεταδίδονται με το αίμα ή τα παράγωγα του.
Ο κ. Δημητριάδης είναι ο χειρουργός με τις περισσότερες δημοσιεύσεις μεταξύ των χειρουργών
τραύματος στις ΗΠΑ, καθώς έχει 475 πλήρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 8
βιβλία, 1 Άτλαντα τραύματος, 85 κεφάλαια σε βιβλία, 210 παρουσιάσεις σε συνέδρια τραύματος, 320
ομιλίες ως προσκεκλημένος καθηγητής (σε 30 χώρες και πολυάριθμα αμερικανικά πανεπιστήμια), ενώ
είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής πολυαρίθμων επιστημονικών περιοδικών.
Με τη συνολικά μεγάλη προσφορά του στην εκπαίδευση και στην αντιμετώπιση του τραύματος
Εκλέχθηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Επίτιμο μέλος της ΑΟΑ, Επίτιμο μέλος
σε χειρουργικές εταιρείες σε 10 διαφορετικές χώρες, Foundation Professor του Αυστραλιανού Κολλεγίου των Χειρουργών, Visiting Professor του Βασιλικού Κολλεγίου των Χειρουργών της Αγγλίας,
του Κολλεγίου των Χειρουργών της Ταϊλάνδης, των Φιλιππίνων, του Μεξικού, της Βραζιλίας, του Κολλεγίου της Χειρουργικής της Ισπανίας και Visiting Theodore Kocher Professor στην Ελβετία.
Τιμήθηκε το 2011 από το Αμερικανικό Κολλέγιο των Χειρουργών και ανακηρύχτηκε ομιλητής
Scudder του κλινικού συνεδρίου ACS. Τιμήθηκε επανειλημμένως από την κομητεία του Los Angeles
και παρουσιάστηκε στο Discovery Channel και στο CBS News.
Εν κατακλείδι, ο Καθηγητής Δημήτριος Δημητριάδης διευθύνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα τραύματος στις ΗΠΑ και έχει συνεισφέρει σημαντικά στο πεδίο του τραύματος και χειρουργικής εντατικής
φροντίδας με την εισαγωγή νέων μεθόδων και αντιλήψεων στην αντιμετώπιση του σοβαρού
τραύματος. Έχει πολύ μεγάλο ερευνητικό έργο, παίζει μείζονα ρόλο στην εκπαίδευση σχετικά με το
τραύμα, τόσο εθνικά όσο και διεθνώς. Οργάνωσε ένα διεθνές πρόγραμμα ερευνητικών υποτροφιών,
μέσω του οποίου ιατροί από όλο τον κόσμο έρχονται στο Los Angeles για εκπαίδευση και έρευνα στις
αρχές της σύγχρονης φροντίδας του τραύματος.
Παρά τη μακρόχρονη απουσία του από τη γενέθλια χώρα του διατηρεί στενούς δεσμούς, τόσο με

την Ελλάδα όσο και με την Κύπρο, αφού πάνω από 100 Έλληνες ιατροί εκπαιδεύτηκαν στο πρόγραμμα που διευθύνει στο Κέντρο του. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει υποστηρίξει ετήσια συνέδρια
στην Κύπρο και στην Ελλάδα σε θέματα τραύματος. Επί του παρόντος συνεργάζεται με την κυπριακή
κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας, για να εγκαταστήσει ένα μοντέρνο σύστημα αντιμετώπισης
τραύματος στη Κύπρο.

Εκδήλωση προς τιμή των Συλλεκτών που συμμετείχαν
στην Έκθεση «Η Θεσσαλονίκη των Συλλεκτών.
Ιστορίες της πόλης»
Εκδήλωση προς τιμήν των διοργανωτών της έκθεσης «Η Θεσσαλονίκη των συλλεκτών.
Ιστορίες της πόλης», που έγινε με τη συνεργασία του Α.Π.Θ. και του Μουσείου Βυζαντινού
Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, και των 15 συλλεκτών που προσέφεραν αφιλοκερδώς τις συλλογές τους,
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.
Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Γιάννης Μυλόπουλος, ευχαρίστησε θερμά τους συλλέκτες για την ανιδιοτελή προσφορά των πολύτιμων εκθεμάτων από τις συλλογές τους και τόνισε πως το Πανεπιστήμιο,
ως θεσμός που συμμετέχει στα κοινά, συνεργάζεται και υποστηρίζει πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες που προάγουν, αλλά και παράγουν πολιτισμό και παιδεία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η
προγραμματισμένη, στο άμεσο μέλλον, έκδοση του καταλόγου-λευκώματος της έκθεσης έχει ενταχθεί
στο πρόγραμμα των Εκδόσεων Α.Π.Θ./AUTh Press και ότι το Α.Π.Θ., πάντα σε συνεργασία με το
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, προγραμματίζει τιμητική εκδήλωση την ημέρα που
θα παρουσιασθεί ο τόμος, όταν ολοκληρωθεί η έκδοσή του.
Όπως ανέφερε ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., «είναι απόλυτα συμβατό με την αποστολή ενός Πανεπιστημίου το γεγονός ότι το Α.Π.Θ. επέλεξε να εκπροσωπηθεί η συμμετοχή του για τα 100 χρόνια από
την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, μέσα από μια πρωτοποριακή και καινοτομική θεώρηση της
ιστορίας της. Η έκθεση, που βασίστηκε στην παρουσίαση σημαντικών ιστορικών στιγμών της πόλης
μέσα από τη σύνθεση επιμέρους συλλεκτικών αντικειμένων, αποτελεί μια διαφορετική οπτική γωνία
για το πώς οι προσωπικές επιλογές συνθέτουν την συλλογική ιστορική μνήμη».
Την ιδέα της έκθεσης, που φιλοξενήθηκε στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος»
του Μουσείου, από 21/9 έως 8/12/2012, είχε ο συλλέκτης καθηγητής Ιατρικής του Α.Π.Θ. Αλέξανδρος
Γαρύφαλλος, που «παρέσυρε» και τους υπόλοιπους συλλέκτες να συμμετάσχουν. Η διοργάνωση,
που αποτέλεσε κεντρική εκδήλωση του Πανεπιστημίου για τον εορτασμό «Θεσσαλονίκη 1912-2012»,
είχε μεγάλη επιτυχία, όπως έδειξε ο σημαντικός αριθμός επισκεπτών, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η προσέλευση του κοινού ήταν αθρόα όχι μόνο κατά την ημέρα των εγκαινίων, αλλά και καθόλη τη διάρκειά της, καθώς επίσης και στον προγραμματισμό ομαδικών ξεναγήσεων
και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Από την πλευρά τους, οι συλλέκτες ευχαρίστησαν τις πρυτανικές αρχές επισημαίνοντας πως “το
Α.Π.Θ. ήταν το μόνο που πίστεψε σε εμάς και αυτό το εκτιμάμε απεριόριστα”.
Να σημειωθεί ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με την Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων για φιλοξενία της έκθεσης στην Αθήνα.
Γραφείο Πρυτανείας Α.Π.Θ.

«Sex and the University»
Ημερίδα με θέμα τη Σεξουαλική Υγεία
Το παράρτημα Θεσσαλονίκης της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας,
παραμένοντας πιστό στους εκπαιδευτικούς του στόχους για συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών πάνω σε ιατρικά και κοινωνικά θέματα, διοργάνωσε επιστημονική εκδήλωση με θέμα τη Σεξουαλική Υγεία και τίτλο
“Sex and the UniverCity” την Τρίτη
4.12.2012 στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.
και ώρα 17:00.
Tην Hμερίδα παρακολούθησαν 2.500 άτομα
μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και μη,
ενώ διανεμήθηκαν προφυλακτικά και ενημερωτικό
υλικό.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν με ομιλίες επί
του θέματος οι:
Δρ. Θάνος Ασκητής-Επίτιμος ομιλητής,
Νευρολόγος Ψυχίατρος Διδάκτωρ Καθηγητής του
Πανεπιστημίου Αθηνών
Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, Αναπληρωτής
Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής, της
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. και Πρόεδρος Φιλοπτώχου
Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης
Για την παρούσα εκδήλωση ο Δρ. Θάνος
Ασκητής δηλώνει: «Έμεινα ενθουσιασμένος από
την ομιλία της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα SEX and Univercity, όπου πραγματικά 2.500 νέοι άνθρωποι
έδωσαν την παρουσία τους αλλά και την ωριμότητα τους κάνοντας το κλίμα ζεστό και ενδιαφέρον.
Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές για την
προσπάθεια που κατέβαλαν και τη διάθεση τους.
Μπράβο σε όλο αυτό το αξιοθαύμαστο κοινό
που λάμπρυνε το Α.Π.Θ. και με έκανε να αισθανθώ
μοναδικά και σημαντικά. Σας ευχαριστώ όλους
και τον καθένα ξεχωριστά!
Η σεξουαλικότητα ως έκφραση και ως λειτουργία αποτελεί την κορυφαία ψυχοσωματική
συμπεριφορά, που διαμέσου της επικεντρώνει
και συνδέει τα δύο φύλλα. Η σεξουαλική δραστηριότητα αποτελεί δείκτη ψυχικής και σωματικής
υγείας, που όχι μόνο σηματοδοτεί την αναπαραγωγική διαδικασία αλλά αναπτύσσει καθοριστικά
τις διαπροσωπικές σχέσεις και την ανθρώπινη
ευτυχία.»
Ο πρόεδρος του παραρτήματος Θεσσαλονίκης
της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. κος Κωνσταντίνος Π. Ιμπριάλος συμπληρώνει: «Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες στην Ημερίδα και φυσικά τον κ. Θάνο Ασκητή, που αποδέχθηκε την πρότασή μας να
πραγματοποιήσει την εξαιρετική αυτή ομιλία. Η μαζική συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας
στην Ημερίδα αποδεικνύει την αναγκαιότητα συνέχισης δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης όλων
των αναπτυσσόμενων ιατροκοινωνικών προβλημάτων»
Η εκδήλωση τέλεσε υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 6981.113262, e-mail: kostasimprialos@hotmail.com
Κωνσταντίνος Π. Ιμπριάλος
Πρόεδρος Παραρτήματος Θεσ/νίκης ΕΕΦΙΕ

Τα νέα της Διοίκησης
Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ.: Η Παιδεία πρώτη προτεραιότητα
στην κρίση
Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος, συμμετείχε στις 12.11.2012 το
απόγευμα στην τελετή βράβευσης των αριστούχων αποφοίτων Λυκείου των νομών Θεσσαλονίκης,
Σερρών και Χαλκιδικής με τον υψηλότερο γενικό βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
για τη σχολική περίοδο 2011-2012, που διοργάνωσε η Eurobank για 10η συνεχή χρονιά, στο Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης.
Ο Πρύτανης συνεχάρη τους πρωτοετείς πια φοιτητές για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις, αλλά και
τον όμιλο Eurobank για την πρωτοβουλία της επιβράβευσης των άριστων, καθώς: σε μια εποχή ηθικής κρίσης, όπου τα πρότυπα και οι
αξίες καταρρέουν, είναι σημαντικό να
επιβραβεύονται όσοι προσπαθούν και
επιτυγχάνουν στον πνευματικό στίβο.
Ο όμιλος Eurobank επέλεξε τον
ευαίσθητο και πληγωμένο τομέα της
παιδείας, ο οποίος έχει ανάγκη τη συμπαράσταση της κοινωνίας και τη φροντίδα της πολιτείας, σήμερα περισσότερο
παρά ποτέ.
Η Eurobank επανέφερε το διαχρονικό και βαθιά ελληνικό θεσμό της χορηγίας, ο οποίος είναι κρίσιμης σημασίας, ιδιαίτερα σε δύσκολες εποχές
σαν τη σημερινή, αναδεικνύοντας τους
διακριτούς ρόλους και τη συνέργεια με την οποία μπορούν να λειτουργήσουν ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, προκειμένου να συμβάλουν στην κοινωνική πρόοδο.
Τέλος, ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο ρόλο της Παιδείας, στη σημερινή εποχή
της οικονομίας και της κοινωνίας της γνώσης. «Η Παιδεία είναι η μόνη επένδυση, η οποία μπορεί να
οδηγήσει στην ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Δυστυχώς η πολιτική λιτότητας που εφαρμόζεται
και στον τομέα αυτόν ανατροφοδοτεί την ύφεση και εμποδίζει τις όποιες προοπτικές ανάκαμψης».

Γραφείο Πρυτανείας Α.Π.Θ.

Πιστοποίηση του Παραρτήματος Διπλώματος (Diploma Supplement Label) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Α.Π.Θ.
LABEL-ARISTOTELEIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS378322-IC-1-2012-1-GR-ERASMUS-DSL
Το Α.Π.Θ. έλαβε την πιστοποίηση με την πρώτη υποβολή της αίτησής του προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Η επιτυχία αυτή προήλθε μετά από συνεργασία της Αντιπρυτανείας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Προσωπικού με τους Κοσμήτορες, τους Προέδρους και τις Γραμματείες των Μονοτμηματικών Σχολών/Τμημάτων του Ιδρύματος, της Διατμηματικής Επιτροπής με αποκλειστική αρμοδιότητα την επιμέλεια για την άμεση εφαρμογή του Παραρτήματος Διπλώματος (Diploma Supplement) στο Α.Π.Θ.,
της Επιτροπής και του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
Με την απόκτηση της Πιστοποίησης του Παραρτήματος Διπλώματος το Α.Π.Θ. κάνει ακόμη ένα
βήμα στη διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και τη διεθνοποίηση του.
Πληροφορίες-επικοινωνία: eurep-dept@auth.gr.

Παρουσίαση της εφαρμογής «ΑΜΘ Mobile» για χρήση
σε Android και iOS κινητές συσκευές με θέμα το Αρχαιολογικό
Μουσείο Θεσσαλονίκης
Το Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, υλοποίησε μια εφαρμογή για κινητές συσκευές με στόχο την προβολή του Μουσείου και των εκθεμάτων
του, καθώς και τη διευκόλυνση πρόσβασης στο Μουσείο.
H εφαρμογή υλοποιήθηκε εθελοντικά από ομάδα φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ.
και είναι ήδη διαθέσιμη η έκδοση Android από :
https://play.google.com/store/apps/details?id=csd.android.museum&feature=search_result#?t=W251
bGwsMSwxLDEsImNzZC5hbmRyb2lkLm11c2V1bSJd.
Η παρουσίαση της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου, στις 12:00, στην
αίθουσα «Μ. Ανδρόνικος» του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες επικοινωνίας: avakali@csd.auth.gr.
Γραφείο Τύπου Α.Π.Θ.

Ημερίδα παρουσίασης της πορείας
των διδακτορικών ερευνών
Στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης
διδακτορικής έρευνας ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ-Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», τη Δευτέρα 10
Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 9.30, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Α.Π.Θ.
Στην Ημερίδα παρουσιάσθηκαν αποτελέσματα των διδακτορικών ερευνών.
Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή για το κοινό.
Γραφείο Τύπου Α.Π.Θ.

Έκθεση από το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών με τίτλο
“Αποτυπώματα: Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη σε φωτογραφίες και
σχέδια της Βρετανικής Σχολής Αθηνών 1888-1910”
Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης συμμετέχοντας
στον εορτασμό για τα 100 χρόνια από την ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος διοργάνωσε έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Αποτυπώματα: Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη σε φωτογραφίες
και σχέδια της Βρετανικής Σχολής Αθηνών 1888-1910».
Στην έκθεση παρουσιάζονται ανέκδοτες, κυρίως, φωτογραφίες και σχέδια των μνημείων της πόλης από το αρχείο της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα 18881910 και δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τη μορφή των μνημείων στα τέλη του 19ου και στις
αρχές του 20ου αι. αποτυπώνοντας ταυτόχρονα άγνωστες όψεις της πόλης.
Η έκθεση φιλοξενείται στον 5ο όροφο του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Θεσσαλονίκης, εγκαινιάστηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2012 στις 7μμ. και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου
2013.
Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012, στις 20: 30, διάλεξη
των Αμαλίας Γ. Κακίση και Δήμητρας Κωτούλα με τίτλο: Βyzantium and British architects: recording
Thessalonike 1888-1910 στην αίθουσα διαλέξεων του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου του
Δήμου Θεσσαλονίκης (4ος όροφος).
Πληροφορίες επικοινωνίας: emma@kbe.auth.gr, http://www.kbe.auth.gr/fekthesi.html.

Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών

Η έρευνα και η καινοτομία οδηγούν στην ανάπτυξη
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκθεση του Α.Π.Θ. που διοργάνωσε η Επιτροπή Ερευνών
«Το Α.Π.Θ. στο ΝΟΗΣΙΣ: Συνάντηση Καινοτομίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού», που φιλοξενήθηκε
το τριήμερο 18-20 Ιανουαρίου στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ.
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά ερευνητικές δράσεις και καινοτόμα
προϊόντα που έχουν δημιουργήσει ερευνητές του Πανεπιστημίου και ταυτόχρονα να γνωρίσουν τις
υπηρεσίες, καθώς επίσης τις κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες ομάδων του Ιδρύματος.
Στην έκθεση, που οργανώθηκε και στήθηκε εξ ολοκλήρου από το ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου, ήταν προσκεκλημένοι επίσης οι παραγωγικοί φορείς της πόλης, οι οποίοι χαιρέτησαν την
εκδήλωση και ξεναγήθηκαν από τους ίδιους τους εκθέτες. Παράλληλα με το κοινό της πόλης, την
έκθεση επισκέφθηκαν περίπου 3.000 μαθητές από δεκάδες σχολεία.
Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Γιάννης Μυλόπουλος, τόνισε ότι η έκθεση αναδεικνύει το
πραγματικό πρόσωπο του Α.Π.Θ., αυτό της
παραγωγής και μετάδοσης της επιστημονικής
γνώσης και της προώθησης της καινοτομίας,
με πολλαπλά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.
Ανέφερε ενδεικτικά ότι το 2012 οι ερευνητικές
δραστηριότητες έφεραν εισροές υπερδιπλάσιες του κρατικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, δημιουργώντας ταυτόχρονα,
στην εποχή της ανεργίας μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. «Οι ερευνητικές δραστηριότητες στο Α.Π.Θ. φέρνουν αποτελέσματα,
όπως προκύπτει από την αύξηση των ερευνητικών έργων. Η πολιτική αναδιανομής υπέρ των νέων
ερευνητικών ομάδων που εφαρμόζει η Επιτροπή Ερευνών δείχνει το δρόμο για την αντιμετώπιση της
κρίσης μέσα από την υποστήριξη του νέου ερευνητικού δυναμικού», δήλωσε.
Στο πλαίσιο της έκθεσης διοργανώθηκε το Σάββατο 19.1.2013 Ημερίδα με θέμα: «Ο σχεδιασμός
ερευνητικών δομών ενόψει του HORIZON 2020 και η ερευνητική προοπτική του Α.Π.Θ.», στην οποία
συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Γενικός Γραμματέας
Έρευνας και Τεχνολογίας, Βασίλης Μάγκλαρης, ο εκπρόσωπος πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δρ Νίκος Καστρινός, η προϊσταμένη του τμήματος
Στρατηγικής και Ανάπτυξης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης δρ. Εύη Σαχίνη και ο Πρόεδρος του
ΕΚΕΤΑ, Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος. Το Α.Π.Θ. εκπροσώπησε ο καθηγητής του Τμήματος Χημείας
Δημήτρης Κυριακίδης και τη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που ακολούθησε αμέσως μετά συντόνισε
η Αντιπρύτανις Έρευνας και πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Σοφία Κουίδου-Ανδρέου. Στη διάρκεια
της συζήτησης ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. απευθυνόμενος στον κ. Μάγκλαρη ανέφερε ότι το Α.Π.Θ.
παράγει επιστημονική γνώση, ερευνητικά και καινοτομικά προϊόντα που μπορούν να αξιοποιηθούν
προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης.

Γραφείο Πρυτανείας Α.Π.Θ.

Το συμβολικό Νόμπελ Ειρήνης στον καθηγητή του Α.Π.Θ.,
Μωυσή Σιδηρόπουλο
Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης (αντίτυπο) έλαβε
ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
του Α.Π.Θ., καθηγητής Μωυσής Σιδηρόπουλος,
σε ειδική επίσημη τελετή που οργανώθηκε στις
12 Δεκεμβρίου 2012, στην έδρα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Ο Μωυσής Σιδηρόπουλος είναι ένας από τους
20 ευρωπαίους πολίτες που επιλέχθηκαν από το
ΕΚ για να παραλάβουν συμβολικά το “Βραβείο
Νόμπελ Ειρήνης” από τα χέρια του Πρόεδρου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σούλτζ,
παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και του ασκούντος
την Προεδρία της ΕΕ, Ανδρέα Δ. Μαυρογιάννη υφυπουργού της Κύπρου για Ευρωπαϊκά θέματα.
Η επιλογή του Μ. Σιδηρόπουλου δε έγινε τυχαία. Ο κ. Σιδηρόπουλος προτάθηκε από το Γραφείο
Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΕΚ, στο Στρασβούργου, λόγω της θέσης του ως Πρόεδρου
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., του ερευνητικού και συγγραφικού του έργου σε
θέματα ευρωπαϊκών και οικονομικών πολιτικών και τέλος ως συνιδρυτή και διευθυντή του Observatoire
des Politiques Economiques Europeénnes (OPEΕ) του Πανεπιστημίου Στρασβούργου.
Σε περιόδους κρίσης και όχι μόνο οικονομικής, είναι σημαντικό τόσο για το Α.Π.Θ. και την πανεπιστημιακή κοινότητα γενικά αλλά και για τη χώρα μας να τιμάται μέσω ενός ευρωπαίου και Έλληνα
πολίτη η χώρα μας και το Α.Π.Θ.

Γραφείο Τύπου Α.Π.Θ.

Ενημέρωση από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου:
Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου Α.Π.Θ.
Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
Σας ενημερώνουμε για την δυνατότητα ελέγχου των στοιχείων σας στην Πανεπιστημιακή
Υπηρεσία Καταλόγου Α.Π.Θ. (ΠΥΚΑ). Η ΠΥΚΑ είναι το μητρώο προσωπικού και φοιτητών του Α.Π.Θ.
Συγκεντρώνει την πιο πρόσφατη ενημέρωση, ώστε να διευκολύνει τις διοικητικές υπηρεσίες στην
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των μελών του Α.Π.Θ.
Μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία σας, όπως είναι καταχωρημένα στην ΠΥΚΑ, χρησιμοποιώντας
τον ιδρυματικό σας λογαριασμό για πιστοποίηση πρόσβασης. Αν διαπιστώσετε κάποιο λάθος ή
έλλειψη, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για διόρθωση μέσω του ίδιου web περιβάλλοντος. Το αίτημά
σας θα προωθηθεί αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία (κατά περίπτωση). Σημειώνεται ότι οι διορθώσεις
δεν γίνονται στην ίδια την ΠΥΚΑ, η οποία θα ενημερωθεί μόνο μετά τη διόρθωση στα πληροφοριακά
συστήματα της πηγής.
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ειδικά στα μέλη ΔΕΠ να αναζητούν και φοιτητές του τμήματός τους.
Τα δεδομένα της ΠΥΚΑ αξιοποιούνται από:
‑ τον κεντρικό ιστοχώρο του Α.Π.Θ.
‑ τις Γραμματείες των Σχολών και Τμημάτων για ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας φοιτητών
και καθηγητών
‑ το σύστημα απόκτησης και το σύστημα διαχείρισης ιδρυματικών λογαριασμών
‑ την Πανεπιστημιακή Καταστήνωση για επιβεβαίωση της πανεπιστημιακής ιδιότητας
‑ το Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων για επιβεβαίωση της πανεπιστημιακής ιδιότητας
‑ τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) για επιβεβαίωση της ιδιότητας
φοιτητών του Α.Π.Θ.
Για οποιαδήποτε σχόλια, απορίες ή προβλήματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΛΔ.
Πληροφορίες-επικοινωνία: support@auth.gr.

Με εκτίμηση,
Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου Α.Π.Θ.

Εκπαιδευτικά
Προκήρυξη Προγραμμάτων Γλωσσικής Κατάρτισης
Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος
2012-2013 τέσσερα (4) προγράμματα Γλωσσικής Κατάρτισης:
(1) Επικοινωνιακές δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα για την ανεύρεση εργασίας ‑ COMMUNICATION
SKILLS for JOB-HUNTING.
Αντικείμενο του Σεμιναρίου είναι η διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα των τεχνικών και γλωσσικών
δομών που είναι απαραίτητες για την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό.
(2) Επικοινωνιακές δεξιότητες στη γερμανική γλώσσα για την ανεύρεση εργασίας-Deutsch für
den Beruf: Auf zur Jobsuche.
Αντικείμενο του Σεμιναρίου είναι η διδασκαλία στη γερμανική γλώσσα των τεχνικών και γλωσσικών
δομών που είναι απαραίτητες για την αναζήτηση εργασίας σε γερμανόφωνα περιβάλλοντα (Γερμανία,
Αυστρία, Ελβετία) ή σε πολυεθνικές εταιρίας ανά τον κόσμο.
(3) Προετοιμασία για συμμετοχή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, Επιστημονικά Προγράμματα και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού-Preparing for admission in post-graduate programs,
research projects and research centers abroad
Το Σεμινάριο, το οποίο διεξάγεται στα αγγλικά, έχει στόχο να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να
κάνουν με επιτυχία αίτηση για συμμετοχή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, Επιστημονικά
Προγράμματα και Ερευνητικά Κέντρα.
(4) Συγκριτική διαχείριση νομικών κειμένων (εξώδικες δηλώσεις, συμβάσεις, καταστατικά εταιριών,
δικαστικές αποφάσεις) του ελληνικού και του αγγλικού νομικού συστήματος-Comparative analysis for
professional use of legal texts (extrajudicial notices, contracts, articles of association, court judgments) of the Greek and English legal systems.
Αντικείμενο του Σεμιναρίου, το οποίο διεξάγεται στα αγγλικά είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των δικηγόρων ή αποφοίτων Νομικών Σχολών που συνεργάζονται με φορείς/εταιρίες στο εξωτερικό
ή/και ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο εξωτερικό.
Στους συμμετέχοντες στα παραπάνω προγράμματα, θα χορηγηθούν: (α) Βεβαίωση συμμετοχής,
(β) Πιστοποιητικό κατάρτισης (στα Ελληνικά και Αγγλικά ή Γερμανικά).
Πληροφορίες: http://www.glossika.gr και diaviou.auth.gr.
Αιτήσεις για προγράμματα γίνονται δεκτές από 7/1/2013 έως 25/1/2013 και μόνον ηλεκτρονικά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης
Στ. Ανδρέου, Καθηγητής

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος
Α. Κοιλιάρη, Καθηγήτρια

Πρακτική Άσκηση και Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας
στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν στις 5.12.2012 και ώρα 12:00 Ενημερωτικό
εκδήλωση με θέμα “Πρακτική Άσκηση και Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας στην Ελλάδα και το
Εξωτερικό”, στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Κ.Ε.Δ.Ε.Α), (3ης
Σεπτεμβρίου).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτων σύνδεσμο:
https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=1&id=363.

Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας

Προκήρυξη Προγράμματος Επιμόρφωσης
«Δημιουργική Γραφή»
Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος
2012-2013 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Δημιουργική Γραφή».
Το Σεμινάριο, διάρκειας 36 ωρών, διαρθρώνεται σε 2 θεματικές ενότητες τις οποίες ο σπουδαστής/τρια θα παρακολουθήσει διαδοχικά. Οι θεματικές ενότητες αυτές είναι:
Πρώτη Ενότητα: Ποιήσεις. Δεύτερη Ενότητα: Αφηγήσεις βραχείας φόρμας
Tα Σεμινάρια της «Δημιουργικής Γραφής» στοχεύουν στην απελευθέρωση των δημιουργικών ικανοτήτων και της φαντασίας που δικαιωματικά το κάθε άτομο διαθέτει και στην ανάπτυξη των ατομικών συγγραφικών δεξιοτήτων.
Στους συμμετέχοντες σε αυτό το Πρόγραμμα, θα χορηγηθούν: (α) Βεβαίωση συμμετοχής, (β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 17.12.2012 έως 20.1.2013.
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις στην ιστοσελίδα της Δομής Διά Βίου Μάθησης του
Α.Π.Θ.: diaviou.auth.gr. Πληροφορίες-επικοινωνία:e-mail: dontsiou@ad.auth.gr.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης
Στ. Ανδρέου, Καθηγητής

Ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος του Προγράμματος
Α. Καρακίτσιος, Καθηγητής

Στήλη του Φοιτητή
Περίοδος Αξιολόγησης μαθημάτων
χειμερινού εξαμήνου
Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές,
Έφτασε και πάλι η ώρα να αξιολογήσετε τα μαθήματα και τους διδάσκοντές σας!
Με τις δεδομένες δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες υπό τις οποίες προσπαθεί να
λειτουργήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε όλα τα επίπεδα, είναι πολύ σημαντικό
να έχουμε τη γνώμη σας και να συμβάλετε και εσείς από την πλευρά σας στη βελτίωση της
ποιότητας της εκπαίδευσής σας.
Στο σύνδεσμο Ηλεκτρονική Αξιολόγηση της ιστοσελίδας της ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) μπορείτε να δείτε την περίοδο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής αξιολόγησης
στη Σχολή/στο Τμήμα σας.
Τη συγκεκριμένη αυτήν περίοδο, και πάλι στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. μέσω του συνδέσμου
Είσοδος, χρησιμοποιώντας τον πανεπιστημιακό σας λογαριασμό μπορείτε να αξιολογήσετε τα
μαθήματα που παρακολουθείτε σε αυτό το εξάμηνο, καθώς και τους αντίστοιχους διδάσκοντες.
Στο σύνδεσμο Οδηγίες χρήσης θα βρείτε τις απαραίτητες διευκρινίσεις για τη διαδικασία της
αξιολόγησης.
Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί έτσι, ώστε να
διασφαλίζεται η ανωνυμία σας και να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των απαντήσεών
σας από κανέναν.
Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, παρακαλούμε να αφιερώσετε και λίγο χρόνο για
τη απάντηση ορισμένων ερωτήσεων σχετικά με τη συνολική διαδικασία, διότι μας ενδιαφέρει η
συνεχής βελτίωσή της. Οι παρατηρήσεις που κάνατε τα προηγούμενα εξάμηνα έχουν ήδη
ληφθεί ―κατά το δυνατό― υπόψη. Τα αποτελέσματα αυτού του ερωτηματολογίου
είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Τέλος, θεωρούμε ιδιαίτερης σημασίας το να έχετε γνώση των αξιολογήσεών σας. Έτσι,
στο σύνδεσμο ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής
αξιολόγησης των δύο προηγούμενων εξαμήνων, ανά μονοτμηματική Σχολή/Τμήμα.
Πληροφορίες-επικοινωνία: MO.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ., e-mail: modip@auth.gr.
Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις σπουδές σας.

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

Χριστουγεννιάτικο Bazaar στήριξης
από την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας ‑
Παράτημα Θεσσαλονίκης
Η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας-Παράτημα Θεσσαλονίκης συνεργάστηκε
για πρώτη φορά με το Σύλλογο Φίλων του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων
Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Α.Π.Α.Θ.) «Ο Άγιος Δημήτριος» με σκοπό τη διοργάνωση τριήμερου Χριστουγεννιάτικου Bazaar Στήριξης.
Με αυτήν την πράξη, η Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.-Παράτημα Θεσσαλονίκης και όλοι οι συμμετέχοντες
εθελοντές φοιτητές στήριξαν έμπρακτα την προσπάθεια του Ιδρύματος για περίθαλψη, φροντίδα,
ασφάλεια, εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη των παιδιών με νοητική υστέρηση με ή χωρίς άλλες
αναπηρίες.
Το Bazaar διενεργήθηκε στις 4, 5, 6 Δεκεμβρίου 2012 (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη), από τις 11:00
έως τις 14:00, στη Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ.
Το κοινό ήταν ευπρόσδεκτο για να γνωρίσει τη δραστηριότητα του Ιδρύματος, να
ευαισθητοποιηθεί γύρω από αυτό το ευαίσθητο ιατροκοινωνικό ζήτημα και προσέφερε όπως και
όσο μπορούσε.
Πληροφορίες: kostasi@eefie.org.gr.

Θάνατος: Αφορμή για αναγέννηση
Στο Συνέδριο με τίτλο «Στοχασμός του Θανάτου: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις», το
οποίο διοργανώθηκε από φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την
αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Λέκτορα Φιλοσοφίας του
Πανεπιστημίου μας, Επαμεινώνδα Βαμπούλη, ο
Πρύτανης του Α.Π.Θ., Γιάννης Μυλόπουλος, έκανε
την ακόλουθη δήλωση:
«Επίκαιρο όσο ποτέ το θέμα του Συνεδρίου,
καθώς ζούμε σε μία εποχή κατάρρευσης των πάντων, όπου έχει χαθεί η δημιουργικότητα και η
ελπίδα. Όμως, ακριβώς επειδή το τέλμα στο οποίο
βρίσκεται η χώρα μας παραπέμπει σε θάνατο, γι΄
αυτό μπορεί να συνδεθεί με την ελπίδα της αναγέννησης. Μιας αναγέννησης στην οποία η νέα γενιά,
με όχημα την Παιδεία, μπορεί και πρέπει να πρωταγωνιστήσει. Χαιρετίζω λοιπόν τις φοιτήτριες και
τους φοιτητές μας που μέσα από πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή αντιστέκονται στην κρίση και
επιμένουν για την ανατροπή της».

Γραφείο Πρυτανείας Α.Π.Θ.

Δωρεάν για τους φοιτητές και με 50% μειωμένο εισιτήριο
για τα μέλη ΔΕΠ και τους εργαζόμενους στο Α.Π.Θ.,
η είσοδος στις συναυλίες της Κ.Ο.Θ.
Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
Μετά από συμφωνία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την Κρατική Ορχήστρα
Θεσσαλονίκης, μεγάλο μέρος των παραστάσεων της Κ.Ο.Θ. γίνεται πλέον στην Αίθουσα Τελετών του
Α.Π.Θ.
Σύμφωνα με την ίδια συμφωνία είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η
είσοδος για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες θα είναι δωρεάν, μετά την επίδειξη της φοιτητικής
ταυτότητας, ενώ για τα μέλη ΔΕΠ και τους εργαζομένους στο Α.Π.Θ. θα ισχύει μειωμένο εισιτήριο
κατά 50%.
Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012, τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία και ξεκίνησε με τη συναυλία «Η
ενάτη για τα εκατό» Θεσσαλονίκη: 100 χρόνια ελεύθερη, η οποία έλαβε χώρα στις 21:00,
στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

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

Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων κλάσης 2016
Με την απόφαση Φ.437/1/42405/Σ.16830/3.12.12 της Στρατολογικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης,
καλούνται οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2016 (έτος γέννησης 1995) και οι οποίοι διαμένουν στους
Δήμους: Θεσσαλονίκης, Κορδελιού-Ευόσμου, Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά, ΑμπελοκήπωνΜενεμένης, Πυλαίας-Χορτιάτη, Χαλκηδόνας, Δέλτα, Ωραιοκάστρου, Θερμαϊκού, Βόλβης, Καλαμαριάς και Λαγκαδά, να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) στη Στρατολογική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης (Στρ/δο Κώττα, πρώην 424 ΓΣΝΕ, Εγνατίας 158) ή στα κατά τόπους ΚΕΠ, από 2 Ιανουαρίου μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2013.
Τμήμα Σπουδών Α.Π.Θ.
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