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ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΔΡAΕΙ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΕΤΝΩΝ


Νέα ηζηνζειίδα ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ ΓΠΘ.

Η λέα ηζηνζειίδα ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ ΓΠΘ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
http://rescom.duth.gr



Ηκεξνκελίεο ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ΓΠΘ έσο 30/6/2017.

Η Δπηηξνπή Δξεπλώλ ζηε ζπλεδξίαζε κε αξηζκό 372/14.12.2016 απνθάζηζε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα έσο ηηο 30/6/2017, λα νξίζεη
ηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο ζπλεδξηάζεσλ:
14/6/2017, 30/6/2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ


Hκεξίδα κε ζέκα «Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία ηεο Αγνξάο» (Κνκνηελή, 5/4/2017)

Η Konrad Adenauer Stiftung θαη ην Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, κε ηελ
ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, δηνξγάλσζαλ εκεξίδα κε ζέκα: «Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηελ
Κνηλσληθή Οηθνλνκία ηεο Αγνξάο». Η εκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σεηάξηε 5 Απξηιίνπ 2017, ζηελ Αίζνπζα «Γεώξγηνο
Παπιίδεο», ζηελ Κνκνηελή.
Πεξηζζόηεξα



πγραξεηήξηα επηζηνιή Πξύηαλε πξνο θ.αξξή

Ο Πξύηαλεο ηνπ ΓΠΘ, θ. Αζαλάζηνο Καξακπίλεο, κε ηδηαίηεξε ραξά πιεξνθνξεζήθε ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εθηόμεπζε ηνπ
δνξπθόξνπ DUTHSat, ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο πξσηνβνπιίαο QB20 γηα ηελ εμεξεύλεζε ηεο αηκόζθαηξαο ηνπ δηαζηήκαηνο θαη
ζπλεράξε ηνλ ππεύζπλν, Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηνπ ΓΠΘ, θ.
Θεόδσξν αξξή.
Πεξηζζόηεξα



Γηεζλέο πλέδξην από ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ ΓΠΘ (Κνκνηελή, 28-29/4/2017)

Σν Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο δηνξγάλσζε Γηεζλέο πλέδξην ππό ηνλ ηίηιν
«Investigating the Translation Process in Humanistic Latin Translations of Greek Texts» («Γηεξεπλώληαο ηε κεηαθξαζηηθή
δηαδηθαζία ζε ιαηηληθέο κεηαθξάζεηο ειιεληθώλ θεηκέλσλ ηεο πεξηόδνπ ηνπ Οπκαληζκνύ»). Σν ζπλέδξην πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ
Αίζνπζα Δθδειώζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Κνκνηελήο, ηελ Παξαζθεπή 28 θαη ην άββαην 29 Απξηιίνπ 2017, κε ηε
ζπκκεηνρή επηζηεκόλσλ δηεζλνύο θύξνπο από ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό (Η.Π.Α., Καλαδάο, Αγγιία, Γαιιία, Ιηαιία, Απζηξία,
Πνξηνγαιία).
Πεξηζζόηεξα



4ν Γηεζλέο Θεξηλό ρνιείν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 2017 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΠΘ (Ξάλζε, 3-12/5/2017)

Σν 4ν Γηεζλέο Θεξηλό ρνιείν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο, ην νπνίν ζπλδηνξγαλώζεθε από ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο θαη ην
Nottingham Trent University ηεο Αγγιίαο δηεμήρζε κε απόιπηε επηηπρία από 3 έσο 12 Ματνπ 2017 ζηελ Ξάλζε, έρνληαο ιάβεη πνιύ
ζεηηθά ζρόιηα από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηόζν γηα ηε ζεκαηνινγία θαη ηε δηνξγάλσζε, όζν θαη γηα ηηο θαηλνύξηεο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ Σκήκαηνο ησλ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΓΠΘ ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε Κηκκεξίσλ, όπνπ θαη θηινμελήζεθε.
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Σν ζρνιείν επηθεληξώζεθε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηνπο ηξόπνπο εθθίλεζεο/επέθηαζεο κηαο λενθπνύο (start
up) επηρείξεζεο ζε δηεζλείο αγνξέο. ην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ επθαηξία λα εξγαζηνύλ γηα ηελ αλάπηπμε
ζηξαηεγηθώλ δηεζλνπνίεζεο γηα λενθπείο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε όιε ηελ επηθξάηεηα.
Πεξηζζόηεξα



πλέδξην κε ζέκα: «Η παηδηθή ειηθία ζε ηαξαγκέλνπο θαηξνύο - Μεηαθηλήζεηο παηδηώλ από ηε Βόξεηα Διιάδα ζηελ Καηνρή
θαη ηνλ Δκθύιην» (Αιεμαλδξνύπνιε, 5-7/5/2017)

Σν Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ην Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία, ηεο ρνιήο
Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ ΓΠΘ, δηνξγάλσζαλ Δπηζηεκνληθό πλέδξην κε ζέκα: «Η παηδηθή ειηθία ζε ηαξαγκέλνπο θαηξνύο Μεηαθηλήζεηο παηδηώλ από ηε Βόξεηα Διιάδα ζηελ Καηνρή θαη ηνλ Δκθύιην».
Σν ζπλέδξην πξαγκαηνπνηήζεθε 5-7 Μαΐνπ 2017, ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε.
Πεξηζζόηεξα



3ν Δπξσπατθό Δαξηλό ρνιείν Πλεπκνληθήο Δκβνιήο (ηζσλία, 9-14/5/2017)

Σν 3ν Δπξσπατθό Δαξηλό ρνιείν Πλεπκνληθήο Δκβνιήο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ηζσλία ηεο Υαιθηδηθήο, από ηηο 9 έσο ηηο 14
Ματνπ 2017, κε ηε ζπκκεηνρή 20 ρσξώλ. Σν ρνιείν ζπλδηνξγαλώζεθε από ην Κέληξν Θξόκβσζεο θαη Αηκόζηαζεο ηνπ
Παλεπηζηεκηαθνύ Κέληξνπ Mainz ηεο Γεξκαλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηεκηαθό Κέληξν ηνπ Leiden ηεο Οιιαλδίαο ππό ηελ
αηγίδα ηνπ ΓΠΘ.
Πεξηζζόηεξα



Μεηάιιην ηνπ ΓΠΘ ζηελ Japan Tobacco International (Κνκνηελή, 16/5/2017)

Σελ Σξίηε, 16 Μαΐνπ 2017 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κνκνηελή ε ηειεηή απνλνκήο ηνπ Μεηαιιίνπ ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θξάθεο ζηελ Δηαηξεία Japan Tobacco International, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη
Θξάθεο.
Πεξηζζόηεξα



Δπίζθεςε επίζεκεο αληηπξνζσπείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ploiesti ηεο Ρνπκαλίαο ζην ΓΠΘ

Καηά ην δηήκεξν 18 θαη 19 Μαΐνπ 2017, επηζθέθηεθε ην ΓΠΘ επίζεκε αληηπξνζσπεία ηνπ PETROLEUM-GAS University of
Ploiesti ηεο Ρνπκαλίαο, κε ην νπνίν έρεη ππνγξαθεί ζύκθσλν ζπλεξγαζίαο ην πξνεγνύκελν θαινθαίξη. Η αληηπξνζσπεία απνηειείην
από ηνλ Πξύηαλε Καζεγεηή θ. Pascu Mihai Coloja θαη ηξεηο Καζεγεηέο, εθ ησλ νπνίσλ ν Καζεγεηήο θ. Dragos Gabriel Zisopol
είλαη κέινο ηνπ Ρνπκαληθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη Πξόεδξνο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Ρνπκαλίαο, κε ηελ νπνία ην ΓΠΘ έρεη επίζεο ελεξγή
ζπλεξγαζία κέζσ ζρεηηθήο πκθσλίαο.
Πεξηζζόηεξα



2ν Διιεληθό πκπόζην Φαξκαθνεπηδεκηνινγίαο (Αιεμαλδξνύπνιε, 19-21/5/2017)

Μεηά ηελ πνιύ επηηπρεκέλε πξώηε δηνξγάλσζε ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην, ελόο νινθαίλνπξηνπ ζεζκνύ, ην 2ν Διιεληθό πκπόζην
Φαξκαθνεπηδεκηνινγίαο, άλνημε μαλά ηηο πύιεο ηνπ ζε όινπο ηνπο πγεηνλνκηθνύο, αιιά θαη ζην επξύ θνηλό, ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε
από 19 έσο 21 Ματνπ 2017.
Η θεηηλή δηνξγάλσζε έγηλε θαη πάιη από ηνλ Φαξκαθεπηηθό ύιινγν Έβξνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Δξγαζηήξηα Τγηεηλήο θαη
Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Φαξκαθνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Ιαηξηθήο ηνπ ΓΠΘ.
Πεξηζζόηεξα



25o Δπεηεηαθό Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ (Κνκνηελή 19-21/5/2017)

Σν 25ν ΓΦΑΑ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηηο 19 έσο ηηο 21 Μαΐνπ 2017 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΦΑΑ εληόο ηεο
Παλεπηζηεκηνύπνιεο ηνπ ΓΠΘ ζηελ Κνκνηελή. Σν ΓΦΑΑ γηόξηαζε 25 ρξόληα ζπλερνύο παξνπζίαο θαη θηινμέλεζε δπν αθόκα
δηεζλείο δηνξγαλώζεηο: ην 1ν Γηεζλέο πκπόζην: «Λεηηνπξγηθή δηαρείξηζε ηξαπκαηηζκέλσλ αζθνύκελσλ & αζιεηώλ» θαη ηελ 1ε
Γηεζλή ζπλάληεζε: «Αζιεηηζκόο & Αλαπεξία».
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ηόρνη ηνπ ζπλεδξίνπ, όπσο θαη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, ήηαλ ε πξνβνιή ησλ ζρεηηθώλ κε ηνλ αζιεηηζκό εξεπλεηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ, ε παξνπζίαζε ησλ λέσλ επηζηεκνληθώλ επηηεπγκάησλ ζην ρώξν ηεο επηζηήκεο ηνπ αζιεηηζκνύ, ε δεκηνπξγία
επλντθώλ ζπλζεθώλ αιιειεπίδξαζεο, ζπδήηεζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο ησλ ζπλέδξσλ ίδησλ ή δηαθνξεηηθώλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ, ε
δηάδνζε επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ θαη ηερλνγλσζίαο ζρεηηθήο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε δεκνζηνπνίεζε λέσλ εξεπλεηηθώλ
απνηειεζκάησλ κέζσ ησλ εθδόζεσλ ηνπ πλεδξίνπ.
Πεξηζζόηεξα



Παξαρώξεζε ζην ΓΠΘ κέξνπο ησλ θηεξίσλ θαη ππνδνκώλ ηνπ «Γαζηθνύ Υσξηνύ Διαηηάο» ζηε Γξάκα.

Υάξε ζηηο ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ ΓΠΘ, έπεηηα από πνιύκελεο θαζπζηεξήζεηο, ππνγξάθεθε ε απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή
Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, θ. σθξάηε Φάκειινπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία παξαρσξείηαη ζην ΓΠΘ κέξνο ησλ θηεξίσλ
θαη ππνδνκώλ ηνπ Οηθηζηηθνύ πγθξνηήκαηνο Δξγνηαμίνπ Διαηηάο Γξάκαο (ΟΔΔΓ), γλσζηό σο «Γαζηθό Υσξηό Διαηηάο».
Ο Αλαπιεξσηήο Πξύηαλεο Οηθνλνκηθώλ ηνπ ΓΠΘ θ. Φώηηνο Μάξεο κίιεζε γηα ην ζέκα ηεο παξαρώξεζεο κέξνο ησλ θηεξίσλ θαη
ησλ ππνδνκώλ ηνπ ΟΔΔΓ, ζην ΓΠΘ πνπ έρεη σο ζθνπό ηελ θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο, θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο, ησλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ πνπ εδξεύεη
ζηελ Οξεζηηάδα (ε πξαθηηθή άζθεζε γίλεηαη θαηά ηνπ θαινθαηξηλνύο κήλεο ρσξηζκέλε ζε δύν πεξηόδνπο κε 22 εκέξεο κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ 6νπ εμακήλνπ θνίηεζεο θαη επηπιένλ 22 εκέξεο θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 8νπ εμακήλνπ θνίηεζεο).
Πεξηζζόηεξα



Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «Ο ηνκέαο ηεο Δλέξγεηαο ζε θίλεζε: Πηπρέο ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο Ηιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο ζηελ Διιάδα» (Κνκνηελή, 26/5/2017)

Η Ννκηθή ρνιή, ν Σνκέαο Γηεζλώλ πνπδώλ θαη ην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Γηεζλέο θαη Δπξσπατθό Γίθαην ηεο
Δλέξγεηαο», κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ρνδόπεο, δηνξγάλσζαλ γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά ζηελ
Κνκνηελή, ηελ Παξαζθεπή 26 Μαΐνπ 2017, εκεξίδα ζε ελεξγεηαθά ζέκαηα. Δηδηθόηεξα ε θεηηλή εκεξίδα, ζηελ νπνία έιαβαλ
κέξνο δηαθεθξηκέλνη επηζηήκνλεο από όιε ηελ Διιάδα, εζηίαζε ζηα επίθαηξα δεηήκαηα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο παξαγσγήο θαη
εκπνξίαο ηεο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηελ Διιάδα. Σν επηηπρεκέλν αλσηέξσ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
εηήζηα εκεξίδα, πνπ δηνξγαλώλεηαη ζην πιαίζηό ηνπ, θαζηζηνύλ ηελ Κνκνηελή έλα αμηόινγν εξεπλεηηθό θέληξν ζηα ζέκαηα
Δλέξγεηαο.
Πεξηζζόηεξα



Γηεζλέο πλέδξην «Αξραίν Γξάκα, Γίθαην θαη Πνιηηηθή» (Θεζζαινλίθε, 25-26/5 & Κνκνηελή, 27/5/2017)

Οη Ννκηθέο ρνιέο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ζε
ζύκπξαμε κε ην Κξαηηθό Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδνο, δηνξγάλσζαλ Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: «Αξραίν Γξάκα, Γίθαην θαη
Πνιηηηθή».
Οη εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ έιαβαλ ρώξα ζηε Θεζζαινλίθε από ηηο 25 έσο ηηο 26 Μαΐνπ θαη ζηελ Κνκνηελή ζηηο 27 Μαΐνπ 2017.
Πεξηζζόηεξα

ΕΡΕΤΝΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΕΡΕΤΝΑ
 Γειηίν Σύπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ΔΠΑ 2007-2013
«Έθιεηζε κε κεγάιε επηηπρία ην ΔΠΑ 2007-2013: ε Διιάδα πξώηε ζε απνξξόθεζε ζε όιε ηελ Δπξώπε»
ηηο 31 Μαξηίνπ 2017 απεζηάιε από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε ηειηθή έθζεζε νινθιήξσζεο
ηνπ ζπλόινπ ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, κε ηελ νπνία θιείλεη θαη ηππηθά ε πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο 2007-2013.
Δπηβεβαηώζεθε πιένλ θαη επηζήκσο ε κεγάιε επηηπρία ηεο ρώξαο καο, θαζώο ε Διιάδα απνξξόθεζε πιήξσο ηνπο δηαζέζηκνπο
θνηλνηηθνύο πόξνπο ηνπ ΔΠΑ πεηπραίλνληαο ην πςειόηεξν πνζνζηό απνξξόθεζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (νη ζρεηηθνί
πίλαθεο εδώ)
Πεξηζζόηεξα
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Νέεο Πξνζθιήζεηο γηα Δξεπλεηηθέο Πξνηάζεηο αλά ρνιή/Σκήκα γηα ην ΓΠΘ

ηνπο αθόινπζνπο ζύλδεζκνπο κπνξείηε λα βξείηε ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ησλ Νέσλ Πξνζθιήζεσλ γηα Δξεπλεηηθέο Πξνηάζεηο
αλά ρνιή/Σκήκα:
http://old1.rescom.duth.gr/anakoinwseis/genikes-anakoinwseis/fylladia-ereynitikon-proskliseon-07042017
http://rescom.duth.gr/el/θπιιάδηα-εξεπλεηηθώλ-πξνζθιήζεσλ-12-05-2017



Δθηόμεπζε ησλ πξώησλ ειιεληθώλ κηθξνδνξπθόξσλ (Φιόξηληα, 18/04/2017)

Φνξησκέλνη ζην ζθάθνο αλεθνδηαζκνύ Cygnus, νη πξώηνη δύν ειιεληθνί κηθξνδνξπθόξνη εθηνμεύηεθαλ ηελ Σξίηε από ηε Φιόξηληα
κε πξννξηζκό ηνλ Γηεζλή Γηαζηεκηθό ηαζκό, από όπνπ ζα απειεπζεξσζνύλ αξγόηεξα γηα λα κειεηήζνπλ κηα ειάρηζηα κειεηεκέλε
δώλε ηεο αηκόζθαηξαο.Οη ειιεληθνί DUTHSat θαη UPSat είλαη δύν από ηνπο 26 κηθξνδνξπθόξνπο πνπ εηνηκάζηεθαλ εγθαίξσο γηα
ηελ απνζηνιή ηνπ Cygnus.
Ο δεύηεξνο ειιεληθόο Cubesat αλαπηύρζεθε ζην ΓΠΘ από κεραληθνύο, δηδάθηνξεο, κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο, αιιά θαη
πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο, κε επηθεθαιήο ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο ΗΜ&ΜΤ ηνπ ΓΠΘ, θ. Θεόδσξν αξξή.
Πεξηζζόηεξα



1ε Πεξηθεξεηαθή Μαζεηηάδα ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΠΘ.

Σελ Σξίηε, 2 Μαΐνπ 2017, παξάιιεια κε ηελ έλαξμε ησλ Διεπζεξίσλ Κνκνηελήο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αθή ηεο θιόγαο γηα ηελ
1ε Πεξηθεξεηαθή Μαζεηηάδα ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ.
Η 1ε Πεξηθεξεηαθή Μαζεηεηάδα Αζιεηηζκνύ θαη Πνιηηηζκνύ, δηεμήρζε ηελ Σεηάξηε, 3 θαη Πέκπηε, 4 Μαΐνπ ζηελ Κνκνηελή,
ζην ρώξν ηεο ΔΦΑΑ ηνπ ΓΠΘ θαη ηελ Παξαζθεπή 5 Μαΐνπ ζηελ Καιακίηζα Καβάιαο. Οη καζεηέο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ
είραλ ηελ δπλαηόηεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Μαζεηηάδαο Αζιεηηζκνύ θαη Πνιηηηζκνύ λα γλσξίζνπλ Οιπκπηαθά
θαη Παξανιπκπηαθά αζιήκαηα, ελώ παξάιιεια δηνξγαλώζεθαλ πνιηηηζηηθέο θαη άιιεο δξάζεηο. Λεπηνκέξεηεο γηα ηε
δηνξγάλσζε παξνπζίαζε ε θνζκήηνξαο ηνπ ΣΔΦΑΑ Κνκνηελήο Μαξία Μηραινπνύινπ, αθνύ ζην ρώξν ηνπ ηκήκαηνο δηεμήρζε
ην ζύλνιν ησλ αζιεκάησλ.
πλέληεπμε Κνζκήηνξα ηνπ ΣΔΦΑΑ Κνκνηελήο εδώ
Πεξηζζόηεξα



Μειέηε γηα ηελ ίδξπζε λέσλ Σκεκάησλ ζην ΓΠΘ

Σε ζύληαμε κειέηεο βησζηκόηεηαο γηα ηελ ίδξπζε έμη λέσλ Σκεκάησλ, ζε όιε ηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ, αιιά θαη ηελ
επαλεπηθαηξνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ θαθέισλ γηα ηελ ίδξπζε ηεο Φπζηθνκαζεηηθήο ρνιήο ηνπ απνθάζηζε ζε πξόζθαηε
ζπλεδξίαζε ηεο ε ύγθιεηνο ηνπ ΓΠΘ. πγθεθξηκέλα ε κειέηε βησζηκόηεηαο αθνξά ζηελ ίδξπζε δύν Σκεκάησλ ζηελ
Κνκνηελή, ηξηώλ ζηνλ Έβξν θαη ελόο ζηελ Ξάλζε, ελώ ε Φπζηθνκαζεκαηηθή ρνιή, ν θάθεινο γηα ηελ ίδξπζε ηεο νπνίαο έρεη
ήδε θαηαηεζεί ζην ΤΠΔΠΘ, αθνξά ζε δύν Σκήκαηα, ζε Καβάια θαη Γξάκα.
Πεξηζζόηεξα



Η πην «πξάζηλε» Παλεπηζηεκηνύπνιε ζηελ Διιάδα, ζηελ Ξάλζε

Σν πην «πξάζηλν» campus Παλεπηζηεκίνπ ζηελ Διιάδα, βξίζθεηαη θαη επίζεκα από ην ηέινο Απξηιίνπ ηνπ 2017 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε ησλ Κηκκεξίσλ Ξάλζεο θαη αλήθεη ζην ΓΠΘ .
Απηό αλαθνηλώζεθε ζε εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα ζην ακθηζέαηξν «Καξαζενδσξή» ζηελ
Παλεπηζηεκηνύπνιε ησλ Κηκκεξίσλ, κε αθνξκή ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ REUNI. Σν ΓΠΘ μεθίλεζε ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ απηνύ από ην 2015 θαη ην νινθιήξσζε ζηηο 30 Απξηιίνπ ηνπ 2017.
Πεξηζζόηεξα
Απηόλνκνο Φσηνβνιηατθόο ηαζκόο
Δγθαηάζηαζε Ηιηαθνύ Φύθηε
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Φνηηεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ ηεο Ξάλζεο θαηαζθεπάδνπλ έλα πξαγκαηηθό κνλνζέζην ηύπνπ «Formula 1»

Σν πάζνο ηνπο γηα γλώζε «κεηνπζηώλνπλ» νη θνηηεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ Ξάλζεο, θαηαζθεπάδνληαο έλα πξαγκαηηθό κνλνζέζην
αγσληζηηθό απηνθίλεην ηύπνπ Formula 1 γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο αγώλεο Formula SAE. ην project ζπκκεηέρνπλ απηήλ ηε
ζηηγκή 32 θνηηεηέο ηνπ ΓΠΘ.
Πξόθεηηαη γηα ηελ νκάδα Democritus Racing Team (DRT) πνπ ηδξύζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2015, ζηελ πιεηνςεθία ηεο από
θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, ελώ πιένλ απνηειείηαη θαη από θνηηεηέο δηαθόξσλ Σκεκάησλ
ηνπ ΓΠΘ, κε ππεύζπλν ηνλ Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο , θ. Αληώλε Γαζηεξάην.
Πεξηζζόηεξα



Δκθάληζε ηεο Υνξεπηηθήο Οκάδαο Φνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Οξεζηηάδαο ηνπ ΓΠΘ ζηνλ Πξόεδξν ηεο
Γεκνθξαηίαο

Οινθιεξώζεθε ε επίζθεςε ηεο Υνξεπηηθήο Οκάδαο Φνηηεηώλ Οξεζηηάδαο(ΥΟΦΟ) ζην Πξνεδξηθό Μέγαξν. Αληηπξνζσπεία 25
θνηηεηώλ ηεο ΥΟΦΟ κε επηθεθαιήο ηνλ Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ ΓΠΘ, είρε ηελ ηηκή λα
εκθαληζηεί ελώπηνλ ηνπ Πξόεδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη λα μελαγεζεί ζην Πξνεδξηθό Μέγαξν.
Η ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25 Μαΐνπ 2017 κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, θ. Πξνθόπε
Παπιόπνπινπ, θαηά ηελ πξόζθαηε επίζθεςε ηνπ ζηελ Οξεζηηάδα.

Πεξηζζόηεξα



«Γεκόθξηηνο»: Η λέα, παξαγσγηθόηεξε θαη αλζεθηηθόηεξε πνηθηιία θαθήο πνπ δεκηνύξγεζε ην ΓΠΘ

Σε γελεηηθή βειηίσζε κηαο πνηθηιίαο θαθήο πνπ θαιιηεξγνύληαλ ζε πεξηνρή ηνπ Έβξνπ πέηπρε ην ηκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
ηνπ ΓΠΘ, ώζηε απηή λα είλαη αλζεθηηθόηεξε απέλαληη ζηηο ηώζεηο αιιά θαη πην παξαγσγηθή. Μάιηζηα ε ελ ιόγσ λέα πνηθηιία
έρεη θαηαρσξεζεί ήδε ζηνλ Δζληθό θαηάινγν πνηθηιηώλ κε ηδηνθηήηε ην Παλεπηζηήκην.
Πεξηζζόηεξα

ΕΚΔΗΛΩΕΙ - ΤΝΕΔΡΙΑ - ΕΜΙΝΑΡΙΑ


4ν Γηεζλέο πλέδξην γηα ηα πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ γηα ηελ Αληηκεηώπηζε θαη Γηαρείξηζε Κξίζεσλ ζηηο
Μεζνγεηαθέο Υώξεο - ISCRAM-med 2017 (Ξάλζε, 18-20/10/2017)

Σν 4ν Γηεζλέο πλέδξην ISCRAM-med ζα δηεμαρζεί 18-20/10/2017 ζην ΓΠΘ, ζηε Ξάλζε. Γηνξγαλώλεηαη ζηηο κεζνγεηαθέο
ρώξεο θαη ελαιιάζζεηαη κεηαμύ ηνπ βνξξά θαη ηνπ λόηνπ ηεο Μεζνγείνπ. Σν ζπλέδξην ζηνρεύεη λα πξνζθέξεη έλα δηεζλέο
θόξνπκ γηα ηνπο ηνπηθνύο θαη δηεζλείο εξεπλεηέο, ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο δηακνξθσηέο πνιηηηθήο. ηνρεύεη επίζεο λα
πξνζθέξεη κηα εμαηξεηηθή επθαηξία λα αληηκεησπίζεη θαη λα ζπδεηήζεη λέεο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ
Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ θαη Σερλνινγηώλ γηα ηελ Αληηκεηώπηζε θαη Γηαρείξηζε Κξίζεσλ.
Πεξηζζόηεξα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΑ ΝΕΑ


Σν ΦΔΚ κε ην λέν κηζζνιόγην ησλ κειώλ ΓΔΠ, εθπαηδεπηηθώλ ΣΔΙ θαη Δξεπλεηώλ όπσο ςεθίζηεθε ζηε Βνπιή

Γεκνζηεύζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο ην λέν κηζζνιόγην ησλ κειώλ ΓΔΠ, εθπαηδεπηηθώλ ΣΔΙ θαη Δξεπλεηώλ, ην
νπνίν ςεθίζηεθε ζηε Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο.
Πεξηζζόηεξα
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