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Το παρόν έντυπο χωρίζεται σε τέσσερις βασικές ενότητες:

Δράσεις Επιτροπής Ερευνών, όπου ο αναγνώστης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικές με δράσεις, πρωτοβουλίες, ενέργειες κ.λπ., της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ.
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Ανακοινώσεις, με χρηστικές πληροφορίες - ενημερώσεις της ερευνητικής
κοινότητας γύρω από τη λειτουργία της Επιτροπής Ερευνών, αναζήτηση συνεργασιών κ.ά.

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά., που προγραμματίζονται να γίνουν στο προσεχές διάστημα.
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Γραφικά: Γ. Λυμπεράκης
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΡAΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
 Πρόσκληση σε Μέλη ΔΕΠ για προβολή αποτελεσμάτων, ειδήσεων κ.λπ.
Η Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΔΠΘ καλεί τα μέλη ΔΕΠ του ΔΠΘ που ενδιαφέρονται να προβάλλουν ερευνητικά αποτελέσματα,
εκδηλώσεις και ειδήσεις που αφορούν στην έρευνα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία,
στέλνοντας τον τίτλο της παρουσίασής τους καθώς και μια μικρή περιγραφή 150 λέξεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση
rc@duth.gr. Επίσης, τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια σχετικά με την έκδοση του newsletter μπορούν να αποσταλούν στην
προηγούμενη ηλεκτρονική διεύθυνση.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Ιωάννης Δάφνης, τηλ. 25410 79413

 Ημερομηνίες Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ για ΟκτώβριοΔεκέμβριο 2015.
Καθορισμός ημερομηνιών συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών ΔΠΘ, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015
Περισσότερα

 Σειρά διαλέξεων υπό τον τίτλο "Ακαδημία Π.Ε. Έβρου" από καθηγητές των Σχολών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Σειρά διαλέξεων από καθηγητές των Σχολών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που εδρεύουν στην Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου υπό τον τίτλο «Ακαδημία Π.Ε. Έβρου» ανακοίνωσε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 στο ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ ο
Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς, παρουσία των Κοσμητόρων των Σχολών Επιστημών Υγείας, κ. Πλουμή
Πασαδάκη, Επιστημών Αγωγής κ. Γεωργίου Παπαγεωργίου, και Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας κ. Σπυρίδωνα Κουτρούμπα.
Η συνεργασία αυτή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης - Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με τις Σχολές του
ΔΠΘ έχει ως στόχο τη Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση των πολιτών και τη διασύνδεση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με τους πολίτες.
Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη των πολιτών για τη "Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση", η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης - Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, προγραμμάτισε και θα υλοποιήσει μια σειρά από διαλέξεις την περίοδο
2015-2016.
Πληροφορίες για τις εγγραφές των ενδιαφερομένων που ξεκίνησαν στις 26 Οκτωβρίου θα βρείτε εδώ. Οι διαλέξεις σε κάθε
μία θεματική ενότητα είναι 21, θα ξεκινήσουν στις 11/11/2015 και θα ολοκληρωθούν στις 20/4/2016.
Περισσότερα

 Ολοκληρωμένη Βάση Δεδομένων Διαχείρισης Φύλλων ΧρονοχρέωσηςTimesheets.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΔΠΘ, χρησιμοποιεί την Ολοκληρωμένη Βάση Δεδομένων Διαχείρισης
Φύλλων Χρονοχρέωσης - Timesheets, Intraworks σύμφωνα με τους κανόνες την Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 Συνέδριο "Successful R&I in Europe 2015 – 7th European Networking Event", (Dusseldorf, 5-6/11/2015).
Ανακοινώνεται η διεξαγωγή του Συνεδρίου Successful R&I in Europe 2015 – 7th European Networking Event που θα
διεξαχθεί στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας στις 5 & 6 Νοεμβρίου με κύριο στόχο τη δικτύωση και την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.
Περισσότερα

 Πρόγραμμα αμφίδρομης επικοινωνίας της Δευτεροβάθμιας με την Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση - Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του ΔΠΘ
(Αλεξανδρούπολη, 30-31/10/2015)
Το τµήµα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του ΔΠΘ, σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04 Θράκης, υλοποίησε
για δεύτερη χρονιά ένα πρόγραμμα αμφίδρομης επικοινωνίας της Δευτεροβάθμιας με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην
περιοχή της Θράκης με τίτλο: “Μοριακή Βιολογία και Γενετική: Εξελίξεις και διδακτικές εφαρμογές” και διάρκεια 60 ωρών, που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (του κλάδου ΠΕ04) oι οποίοι διδάσκουν το μάθημα της Βιολογίας σε σχολικές
μονάδες της Θράκης.
Φέτος η φυσική παρουσία των εκπαιδευτικών ΠΕ04, στο χώρο του Τμήματος ΜΒΓ, θα περιορίστηκε σε ένα διήμερο (3031/10/15), καθώς προστέθηκε μια εξ αποστάσεως ενότητα ασύγχρονης εκπαίδευσής τους από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
ΜΒΓ μέσω των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs).
Περισσότερα

 Ανθρωπιστικό ενδιαφέρον από το ΔΠΘ Εθελοντές στη Σάμο για το προσφυγικό πρόβλημα (Σάμος, 18-23/10/2015).
Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ απέστειλε έξι φοιτητές και φοιτήτριες για την εβδομάδα 18-23 Οκτωβρίου για προσφορά εθελοντικής εργασίας, προκειμένου να υποστηρίξουν τις υπηρεσίες του Δήμου
Σάμου στη διαχείριση των προσφυγικών ροών.
Περισσότερα

 Σεμινάριο με τίτλο “Η συμβολή των υβριδικών συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ηλιακή, βιοαέριο και γεωθερμία) στην πράσινη επιχειρηματικότητα” (Ξάνθη, 16/10/2015).
Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Προώθηση της χρήσης γεωθερμικών πηγών μέσω της ανάπτυξης οδηγιών για την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας» με ακρωνύμιο «ENERGEIA», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου
2015, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ στην Ξάνθη, με μεγάλη επιτυχία επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο “Η συμβολή των υβριδικών συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ηλιακή, βιοαέριο και
γεωθερμία) στην πράσινη επιχειρηματικότητα”.
Περισσότερα

 1o Διεθνές Συνέδριο για τις Μεταφορές και 15o Ειδικό Συνέδριο της Ελληνικής
Εταιρίας Επιχειρησιακής Έρευνας, ΔΠΘ (Αλεξανδρούπολη, 15-16/10/2015).
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκηςσε συνεργασία με την Ελληνική
Εταιρία Επιχειρησιακής Έρευνας (ΕΕΕΕ) διοργάνωσαν το 1ο Διεθνές Συνέδριο στις Συνδυασμένες μεταφορές με
τίτλο " Intermodal Transports: Innovations in Planning, Management, Business Development & Decision Making", το
οποίο θα πραγματοποιήθηκε 15 και 16 Οκτωβρίου 2015 στη Αλεξανδρούπολη.

Μέσα στη σημερινή οικονομική συγκυρία, τις ανακατατάξεις στο διεθνές εμπόριο, το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο για
επενδύσεις σε υποδομές και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, σκοπός του συνεδρίου ήταν να αναδειχθούν οι εξελίξεις και οι τάσεις στην αγορά μεταφορών, προσδοκώντας να συνδεθεί το παραγόμενο έργο από τους ερευνητικούς
φορείς με τις ανάγκες της αγοράς. Σημειώνεται, ότι σημαντικός αριθμός οργανισμών, εταιριών, ερευνητικών και επαγγελματικών φορέων συμμετείχαν και υποστήριξαν το συνέδριο, ενώ βήμα δόθηκε στην παρουσίαση εργασιών από
νέους ερευνητές και καλών πρακτικών από οργανισμούς και επιχειρήσεις.
Περισσότερα

 Ο Κόμβος Euraxess τώρα και στην ΠΑΜΘ - Λειτουργία του Κόμβου Euraxess
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών - Euraxess είναι ένα δίκτυο υπηρεσιών που παρέχει εργαλεία αναζήτησης
ευκαιριών σταδιοδρομίας στον τομέα της έρευνας, καθώς και δωρεάν προσωποποιημένη υποστήριξη για την κινητικότητα
των ερευνητών.
Με περισσότερους από 200 κόμβους σε 40 Ευρωπαϊκές χώρες, το Euraxess Services στηρίζει ενεργά την καθιέρωση της
Ευρώπης ως ιδανικού χώρου για επιστημονική έρευνα με πρωτοφανείς ευκαιρίες, όχι μόνο για τους ερευνητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης, αλλά και για τους επιστημονικούς οργανισμούς
που αναζητούν ταλέντα από όλον τον κόσμο.
Όλοι οι κόμβοι μπορούν να βοηθήσουν εσάς και την οικογένειά σας σε θέματα μετακίνησης και παραμονής σε μια ξένη
χώρα. Αυτή η δωρεάν εξατομικευμένη υπηρεσία θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε ζητήματα όπως διαμονή, θεώρηση
παραμονής (visa), μαθήματα ξένων γλωσσών, εξεύρεση σχολείων για τα παιδιά σας, κοινωνική ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λειτουργεί για ερευνητές ο κόμβος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, και ενημερώνει τον δικτυακό τόπο http://euraxess.duth.gr/ όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για προσκλήσεις
συνεργασίας και θέσεις εργασίας για ερευνητές όλων των επιπέδων σε όλον τον κόσμο, καθώς επίσης και να υποβάλετε
ηλεκτρονικά τα ερωτήματά σας.
Περισσότερα

 Ημερίδα Αποτελεσμάτων της Πράξης Δ.Α.ΣΤΑ. - ΔΠΘ.
Στις 14 Οκτωβρίου 2015, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, στην Ξάνθη,
πραγματοποιήθηκε ημερίδα με σκοπό την προβολή στη τοπική κοινωνία των αποτελεσμάτων της Δομής Απασχόλησης
& Σταδιοδρομίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Ο Πρύτανης του ΔΠΘ, Καθηγητής Αθανάσιος Καραμπίνης, απηύθυνε έναν χαιρετισμό της εκδήλωσης σημειώνοντας μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του ΔΠΘ για την ομαλή λειτουργία και
την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου.
Περισσότερα

 Επετειακό Διεθνές Συνέδριο για τα 20 χρόνια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή, 9-11/10/2015).
Στην Κομοτηνή 9-11 Οκτωβρίου 2015, το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ, διοργάνωσε με αφορμή την επέτειο των 20 χρόνων λειτουργίας του, Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Ταυτότητες: γλώσσα και λογοτεχνία." Επίσης, ως παράλληλη εκδήλωση το Θεατρικό Εργαστήρι Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσίασε στις 10 Οκτωβρίου 2015 στο Δ ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Κομοτηνή τη θεατρική παραγωγή "Νερά της Κύπρου, της Συρίας, και της Αιγύπτου" (http://www.typos.com.cy/cat/6/article/17348).
Περισσότερα

 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “A Scientific Network for Earthquake, Landslide and
Flood Hazard Prevention” (Ξάνθη, 06/10/2015)
Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου “A Scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood Hazard
Prevention”, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος “Black Sea Basin Joint Operational Program 2007-2013” και από εθνικούς πόρους μέσω του ΕΣΠΑ, διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ, ενημερωτικό/εκπαιδευτικό σεμινάριο
στην Ξάνθη, στις 6 Οκτωβρίου 2015 με στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου.
Εναρμονισμένες μεθοδολογίες προτείνονται για την εκτίμηση της επικινδυνότητας από σεισμούς, κατολισθήσεις και
πλημμύρες με στόχο τη δυνατότητα χάραξης τεκμηριωμένης στρατηγικής σχεδιασμού και ανάπτυξης αλλά και την
πρόταση σχεδιασμού τυπικών μέτρων πρόληψης. Οι προτεινόμενες μεθοδολογίες έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά στις ευρύτερες περιοχές Σερρών και Κομοτηνής με θετικά αποτελέσματα και η εφαρμογή τους βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά
στη χρήση “δωρεάν” ή “ελεύθερου” λογισμικού.
Όλες οι παρουσιάσεις των ομιλητών βρίσκονται στην ιστοσελίδα του έργου: www.scinetnathaz.net
Περισσότερα

 Σεμινάρια " Communication skills in American entrepreneurial ecosystem” και
“Business and entrepreneurship communication skills through public speaking"
(Ξάνθη, 5-9/10/2015).
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ξάνθης διοργάνωσαν Σεμινάριο με τίτλο “Business and entrepreneurship communication
skills”, στις 5-9 Οκτωβρίου 2015, στην Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ στην Ξάνθη. Τα σεμινάρια, τα οποία πραγματοποιήθηκαν από τον Αμερικανό Καθηγητή Charles Halls, αφορούσαν τις δυο θεματικές:
”Communication skills in American entrepreneurial ecosystem” και “Business and entrepreneurship communication
skills through public speaking” και για τη συμμετοχή απαιτείτο καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η συμμετοχή αφορούσε κυρίως προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και ν ε ο αποφοιτήσαντες.
Περισσότερα

 Θεματικό Εργαστήριο Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (Καβάλα, 23/09/ 2015).
Στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στον Πολυχώρο «Μπάτης», στην Καβάλα, Θεματικό Εργαστήριο για τις Αλυσίδες Αξίας των Χημικών & Πολυμερών Υλικών, και της Παραγωγής Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού. Η επισκόπηση και τα συμπεράσματα, καθώς και οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης, είναι διαθέσιμες
στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ Π-ΑΜΘ:
http://eydamth.gr/component/content/article.html?id=639.

 Ημερίδα για το αρχαίο DNA, Αρχαιολογικό μουσείο Θεσ/νίκης (30/07/2015).
Η περιοδική έκθεση καθώς και η σχετική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου 2015, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, με τίτλο "Αρχαίο DNA παράθυρο στο παρελθόν και το μέλλον" αποτελούν μέρος ενός ερευνητικού
προγράμματος με τίτλο «Από τους νεολιθικούς αγρότες στις πρώτες αστικές κοινωνίες: η προέλευση των ανακτορικών
πολιτισμών του Αιγαίου από γενετική άποψη» της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ και μ ε Δ ιαχειριστική Αρχή τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Το έργο υλοποιείται από το Εργαστήριο Ανθρωπολογίας, του Τμήματος Ιστορίας Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με επιστημονικά υπεύθυνη την Επίκουρη Κ αθηγήτρια
Φυσικής Ανθρωπολογίας κα Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου. Σκοπός του έργου είναι να ανασυσταθεί η βιολογική ιστορία των πληθυσμών του ελλαδικού χώρου από το πέρασμα της Νεολιθικής στην εποχή του Χαλκού χρησιμοποιώντας
μεθόδους αρχαίου DNA και σύγχρονες στατιστικές μεθόδους.
Περισσότερα

 Διοργάνωση του Ευρωπαϊκού συνεδρίου SymBioSE 2015 από φοιτητές της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη, 23-31/07/2015).
To SymBioSE (Symposium of Biology Students in Europe) είναι το ετήσιο, αυτοχρηματοδοτούμενο συμπόσιο φοιτητών
Βιολογίας στην Ευρώπη. Ως θεσμός ιδρύθηκε το 1996 από μέλη της γερμανικής φοιτητικής κοινότητας και είχε ως κύριο σκοπό να ενώσει όλους τους φοιτητές Βιολογίας της Ευρώπης επιτρέποντας την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών
που αφορούσαν φοιτητικά ζητήματα. Από την ίδρυσή του το 1996, το SymBioSE έχει διεξαχθεί στις εξής 15 ευρωπαϊκές χώρες: Γερμανία (1997), Πορτογαλία (1998), Ολλανδία (1999), Σκωτία (2000), Ισπανία (2001), Γερμανία (2002),
Νορβιγία (2003), Κροατία (2004), Φινλανδία (2005), Ιταλία (2006), Λετονία (2007), Πορτογαλία (2008), Ρωσία (2009),
Τουρκία (2010), Ελβετία (2011), Ουγγαρία (2012), Αγγλία (2013), [Ουκρανία (2014) - ακυρώθηκε]. Το SymBioSE 2015,
μετά από πρωτοβουλία των φοιτητριών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Γαρεφαλάκη Βασιλικής και

Μπουράκη Γενοβέφας, διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη μεταξύ
23 και 31 Ιουλίου 2015. Οι δραστηριότητες του συμποσίου φιλοξενήθηκαν στους χώρους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου. Στο SymBioSE συμμετείχαν 63 φοιτητές Βιολογίας όλων των επιπέδων σπουδών προερχόμενοι από Πανεπιστήμια 17 διαφορετικών χωρών και 24 εθελοντές από την Ελλάδα. Οι τρείς βασικοί στόχοι του SymBioSE είναι:
- Να διευρύνει τους γνωστικούς ορίζοντες των συμμετεχόντων μέσω ομιλιών και εκπαιδευτικών εκδρομών.
- Να προάγει την ανταλλαγή πληροφορίας σχετικά με τα επίκαιρα πανεπιστημιακά και φοιτητικά ζητήματα και
- Να συνδέσει τους συμμετέχοντες μέσω συνομιλιών και πολιτισμικών ανταλλαγών.
Περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ
 Ανακοίνωση Προγραμματισμένων Εκδηλώσεων για Μελλοντικές Προκηρύξεις
του Ορίζοντα 2020
Ανακοίνωση σχετικά με τις Προγραμματισμένες Εκδηλώσεις από τα Εθνικά Σημεία Επαφής σχετικά με τις Μελλοντικές Προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020.
Περισσότερα

 Ανάρτηση των Προγραμμάτων Εργασίας 2016-2017 του Ορίζοντα 2020 στο
Paρticipant Portal
Ενημέρωση σχετικά με την ανάρτηση των νέων Προγραμμάτων Εργασίας για τη διετία 2016-2017 του Προγράμματος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ορίζοντας 2020.
Περισσότερα

 25 Χρόνια Interreg
Η καλοκαιρινή ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Panorama στα αγγλικά είναι αφιερωμένη στα 25 χρόνια του
προγράμματος Interreg με μια επισκόπηση των 20 πιο επιτυχημένων έργων του, καθώς και στο πρόγραμμα ειδικών
επετειακών εκδηλώσεων περιλαμβάνεται η συνέντευξη με την Iskra Mihaylova, ευρωβουλευτή, πρόεδρο της επιτροπής
REGI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπρόσθετα περιλαμβάνεται συμβολή της πολιτικής συνοχής στη χρηματοδότηση των δομικών στοιχείων της πρόσφατα αναγγελθείσας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, από την ευρυζωνική συνδεσιμότητα στα ανοιχτά δεδομένα (Open Data) και τις υπηρεσίες της ηλε-διακυβέρνησης. Επίσης υπάρχει ένθετο αφιέρωμα με
όλα τα προγράμματα του Interreg. Στον σύνδεσμο, θα βρείτε όλα τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει το ΔΠΘ.
Περισσότερα

 Σημαντική διάκριση του Ερευνητικού Προγράμματος ARDAFORECAST, όπου
συμμετείχε το ΔΠΘ.
Η Ελλάδα και η Βουλγαρία συνεργάστηκαν στα πλαίσια του «Ευρωπαϊκού προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας 2007-2013» σε ένα κοινό έργο με τίτλο «Εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης
πλημμυρών στην υδρολογική λεκάνη του ποταμού Άρδα για τη μείωση του κινδύνου στη διασυνοριακή ζώνη –
ARDAFORECAST», προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού το πλημμυρικό πρόβλημα. Πρόκειται για ένα σύνθετο σύστημα, που ενσωματώνει επιστημονική έρευνα και περίπλοκα μοντέλα προσομοίωσης φυσικών διαδικασιών
(μετεωρολογικών, υδρολογικών και υδραυλικών), και που λαμβάνει υπόψη του μια σειρά από παραμέτρους (συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής διάστασης του θέματος).
Οι κύριες δράσεις του είναι οι ακόλουθες: α) πρόβλεψη βροχόπτωσης, β) εκτίμηση απορροής με βάση την πρόβλεψη
βροχόπτωσης, γ) ανάπτυξη ειδικού λογισμικού διαχείρισης φραγμάτων και αποφυγής πλημμυρών, δ) διόδευση πλημμυρικού κύματος και χάρτες πλημμυρισμού, ε) σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και προστασία από τις πλημμύρες –
πολιτική προστασία, στ) σύστημα υδρομετεωρολογικών πληροφοριών, ζ) εγκατάσταση πρόσθετων υδρομετρικών και
μετεωρολογικών σταθμών.
Από την πλευρά της Βουλγαρίας συμμετείχαν το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Υδρολογίας (ΝΙΜΗ) και η Διεύθυνση Λεκάνης Απορροής Ανατολικού Αιγαίου, ενώ από την Ελληνική πλευρά συμμετείχε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
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(http://arda.hydro.bg/index.php?glaven=data).
Επιστημονικός Υπεύθυνος από το ΔΠΘ ήταν ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Νικόλαος Κωτσοβίνος και στην υλοποίηση του
προγράμματος συμμετείχαν καθηγητές, ερευνητές και υποψήφιοι διδάκτορες του ΔΠΘ κυρίως από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Το πρόγραμμα είχε συνολικό προϋπολογισμό 823.220,50 € και υλοποιήθηκε με επιτυχία το χρονικό
διάστημα 2012 – 2014.
Το ARDAFORECAST ήταν ένα από τα 28 έργα που επέλεξε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από όλα τα προγράμματα(όχι μόνο από τα INTERREG), ως παράδειγμα για το πως οι Ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιούνται για τους Ευρωπαίους πολίτες.

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/projects/bulgaria/ardaforecast-a-reliable-flood-warning-system-developedfor- the-cross-border-arda-river
Το γεγονός αυτό αποτελεί διάκριση και για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό καθώς και για το ΔΠΘ. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας συνεχάρει τους εταίρους (Βούλγαρους και Έλληνες) του ARDAFORECAST και τους απένειμε στις 13/10/2015 στη Σόφια, βραβείο για την επιτυχή
υλοποίηση του έργου.
Περισσότερα

 Έγκριση Διακρατικού Προγράμματος "Βαλκανίων-Μεσογείου" (Balkan Mediterranean) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
Η Επιτροπή, για πρώτη φορά, εγκρίνει ένα πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας για την Βαλκανική και την Μεσογειακή
ζώνη.
Το πρώτο πρόγραμμα Διακρατικής συνεργασίας της ΕΕ που καλύπτει την Βαλκανική χερσόνησο και την Ανατολική Μεσόγειο, στοχεύει να φέρει μαζί τις τρεις χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο) και τις δύο υποψήφιες χώρες (Αλβανία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), εστιάζοντας σε δύο προτεραιότητες: την ενίσχυση

της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονομίας μέσω της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, καθώς και την
προστασία του περιβάλλοντος.
Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος θα ενισχύσουν την επιχειρηματική, κοινωνική και ψηφιακή
καινοτομία, τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης, και θα επιτρέψουν την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των περιφερειών. Οι επενδύσεις στο πλαίσιο της δεύτερης προτεραιότητας θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη χρήση των πόρων και τη διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων
και της Μεσογείου.
Περισσότερα

 Κομισιόν: Ενέκρινε πρόγραμμα 54 εκατ. συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου
Το διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου, ύψους 54 εκατομμυρίων ευρώ, ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν για την περίοδο 2014 - 2020.
Περισσότερα

 Ανεύρεση Δυνητικών Εταίρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg MED
2014-2020.
Σάς ενημερώνουμε ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020 και συγκεκριμένα στην
Ενότητα "MED Community" (http://interreg-med.eu/en/med-community/), παρουσιάζονται πλήθος προτάσεων από δυνητικούς εταίρους, από το σύνολο των συμμετεχουσών χωρών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ανά Θεματική Ενότητα/Άξονα
Προτεραιότητας. Σκοπός της Ενότητας "MED Community" αποτελεί η δημιουργία ενός φόρουμ ανταλλαγής ιδεών που
αφορούν δυνητικές προτάσεις καθώς και ανεύρεσης εταίρων.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg MED
2014-2020 θα παραμείνει ανοικτή από 1 Σεπτεμβρίου - 2 Νοεμβρίου 2015.
Παρακαλούμε όσοι επιθυμείτε να υποβάλετε πρόταση, να έρθετε σε επαφή με το Τμήμα Ανάπτυξης και Προγραμματισμού του ΕΛΚΕ ΔΠΘ, προκειμένου να σας δοθούν αναλυτικότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής.

 Το Πρόγραμμα MED της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
Το Πρόγραμμα MED της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο επίσημο site του Προγράμματος (http://interreg-med.eu/en/first-call-for-project-proposals/) μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο
και λοιπές πληροφορίες που αφορούν το Πρόγραμμα.
Σύμφωνα με το προγραμματικό έγγραφο, η Ελλάδα είναι εξ' ολοκλήρου επιλέξιμη. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 10
χώρες της Ε.Ε. καθώς και τις χώρες Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Αλβανία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών συμμετοχών είναι 265 εκ €. Το ποσοστό χρηματοδότησης
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέρχεται μέχρι το 85%. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος θα είναι ανοικτή από 1 Σεπτεμβρίου-2 Νοεμβρίου 2015.

 Πρόσκληση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) σε επιστήμονες να χρησιμοποιήσουν τον πρώτο ελληνικό υπερυπολογιστή υψηλών επιδόσεων ARIS.
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) απευθύνει επίσημη πρόκληση για πρώτη φορά στους επιστήμονες και ερευνητές της Ελλάδας να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στον πρώτο ελληνικό υπερυπολογιστή.
Περισσότερα

 URBACT III: 21 Προτάσεις δημιουργίας δικτύων σχεδιασμού δράσης του προγράμματος URBACT αναζητούν πόλεις εταίρους για τη διεύρυνση του εταιρικού
τους σχήματος
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία δικτύων σχεδιασμού δράσης (action planning networks) στο πλαίσιο του νέου προγράμματος URBACT III.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος που συνεδρίασε στις 11 Σεπτεμβρίου 2015 ενέκρινε τη δημιουργία 21
δικτύων, τα οποία καλούνται να διευρύνουν το συνεργατικό τους σχήμα, να αναπτύξουν αναλυτικότερα την ιδέα τους
και να υποβάλουν εντός εξαμήνου την πλήρη πρόταση για την υλοποίηση της πρότασής τους.

Περισσότερα

 Τελετή απονομής βραβείου στον κ. Βαρβούνη από Ίδρυμα Κωνσταντίνου και
Μαρίας Ζημάλη (Σάμος, 08/08/2015)
Το Σάββατο 8 Αυγούστου και ώρα 19.00, το Ίδρυμα Κωνσταντίνου και Μαρίας Ζημάλη τίμησε, στη Σάμο, τον καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ κ. Μ. Γ. Βαρβούνη για το σύνολο του έργου του περί Σάμου,
με το βραβείο "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ", κάτι που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την ακαδημαϊκή κοινότητα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 Συμμετοχή του ΔΠΘ στην 23η Έκθεση "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2015"
Παρακαλούνται, τα μέλη ΔΕΠ του ΔΠΘ, που ενδιαφέρονται να προβάλλουν ερευνητικά αποτελέσματα, στα πλαίσια της
23η Έκθεσης "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2015", να στείλουν το "υλικό" κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική
μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση rc@duth.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Ιωάννης Δάφνης, τηλ. 25410 79413
Περισσότερα

