ΕΡΕΤΝΑ &
ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΣΕΤΧΟ 06
Μάρτιοσ 2016

Ενθμερωτικό θλεκτρονικό δελτίο τθσ Επιτροπισ Ερευνών του Δθμοκριτείου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ

ΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΗ
Σο παρόν ζντυπο χωρίηεται ςε τζςςερισ βαςικζσ ενότθτεσ:

Δράςεισ Επιτροπισ Ερευνών, όπου ο αναγνώςτθσ μπορεί να βρει
πλθροφορίεσ ςχετικζσ με δράςεισ, πρωτοβουλίεσ, ενζργειεσ κ.λπ., τθσ
Επιτροπισ Ερευνών του Δ.Π.Θ.

Ζρευνα, με πλθροφορίεσ ςχετικζσ με προγράμματα, ερευνθτικά
αποτελζςματα, διακρίςεισ κ.ά., τθσ ερευνθτικισ κοινότθτασ του Δ.Π.Θ.

Ανακοινώςεισ, με χρθςτικζσ πλθροφορίεσ - ενθμερώςεισ τθσ ερευνθτικισ
κοινότθτασ γφρω από τθ λειτουργία τθσ Επιτροπισ Ερευνών, αναηιτθςθ
ςυνεργαςιών κ.ά.

υμμετοχι ςε εκδθλώςεισ, θμερίδεσ κ.ά., που προγραμματίηονται να
γίνουν ςτο προςεχζσ διάςτθμα.
υντακτικι Επιτροπι
Επιμζλεια φλθσ: Παντελισ Ν. Μπότςαρθσ
Επιμζλεια ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Δάφνθσ, Μαρίνα Τςαλκατίδου
Αρκρογραφία: Π. Ν. Μπότςαρθσ, Ι. Δάφνθσ, Χ. Τςακίρθ
Γραφικά: Γ. Λυμπεράκθσ

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΔΡAΕΙ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΕΤΝΩΝ






Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηνπ ΔΛΚΔ ΓΠΘ, έλαο ρξφλνο επηηπρεκέλεο θπθινθνξίαο κε έμη (6) ηεχρε!................................ 5
Λεηηνπξγία Σειεθσληθνχ Κέληξνπ ηνπ ΔΛΚΔ - ΓΠΘ (1/3/2016) .................................................................................... 5
Οδεγφο Πνιηηηθήο Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο ηνπ ΓΠΘ ...................................................................................................... 5
ΔΛΚΔ ΓΠΘ - Πηζηνπνηεηηθφ - ISO 9001:2008 .................................................................................................................. 5
Καζνξηζκφο εκεξνκεληψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ ΓΠΘ γηα Ηαλνπάξηνπ έσο Ηνχλην ηνπ 2016 .... 5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

Παξνπζίαζε ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ Οξνινγίαο ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο .......................................... 6

1ν Διιεληθφ πκπφζην Φαξκαθνεπηδεκηνινγίαο, Αιεμαλδξνχπνιε 18-20/03/2016. ..................................................... 6

Δθδήισζε «πκβνπιέο γηα επηηπρεκέλεο πξνηάζεηο ζηνλ Οξίδνληα 2020 - Αξηζηεία ζηελ Δπηζηήκε» ηνπ ΔΚΣ
Αζήλα, 15/03/2016 .......................................................................................................................................................................... 6

Αζαλάζηνο Καξακπίλεο, πξχηαλεο ΓΠΘ «Ζ εμσηεξηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη κηα έθζεζε
πνπ βγάδεη πάξα πνιχ κπξνζηά ην Γεκνθξίηεην» ....................................................................................................................... 6

πλεξγαζία ηνπ ΓΠΘ κε θξαηηθά ξσζηθά παλεπηζηήκηα ................................................................................................... 7

Βξάβεπζε Πξνγξάκκαηνο πλεξγαζίαο ΓΠΘ κε ηνπο "Μχινπο Θξάθεο"...................................................................... 7

FSAE Democritus Racing Team (Formu Society of Automotive Engineers) ................................................................ 7

Ηδξπκαηηθφ απνζεηήξην ηνπ Γ ΠΘ - Γηάρπζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ κέζνπ απνζεηεξίνπ. ................................. 7

Ζκεξίδα ελεκέξσζεο (Info Day) ζην πιαίζην ηνπ Γηαθξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο BALKAN MED 2014-2020 ............. 8

7ν Καξδηνινγηθφ πλέδξην Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο απφ ηελ θιηληθή ηνπ ΓΠΘ, Αιεμαλδξνχπνιε, 1921/02/2016 ....................................................................................................................................................................................... 8

Δλεκεξσηηθφ θπιιάδην ΔΛΚΔ ΓΠΘ γηα εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο - Φεβξνπάξηνο 2016 ............................................... 8

Δπξσπατθή Δβδνκάδα Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Startup Europe Week) Ξάλζε, 10/02/2016 ............................................. 8

Ζιεθηξνληθφ Πεξηνδηθφ "Έξεπλα ζηελ Δθπαίδεπζε"......................................................................................................... 8

πκκεηνρή ηνπ ΓΠΘ ζηελ 26ε Γηεζλή Έθζεζε AGROTICA......................................................................................... 9

Ζκεξίδα ζην Αξζάθεην θαη παξνπζία ηνπ Γ.Π.Θ. κε ζέκα ηελ Έλλνηα ηνπ Ήξσα ζηελ αξραηφηεηα θαη ηε
δηαρξνληθή ηεο εμέιημε. Θεζζαινλίθε, 23/01/2016 ..................................................................................................................... 9

Απνηειέζκαηα ηεο εθδήισζεο ηεο Μνλάδαο Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Γ.Α.ΣΑ. ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. ......................................................................................................................................... 9

ΕΡΕΤΝΑ

Τπνγξαθή πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ ΔΛ.Γ.Ο. - Γήκεηξα θαη ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θξάθεο. ............................................................................................................................................................................................ 9

"Δπαλαπξνζθιήζεηο" ζε ππφηξνθνπο ηεο Γεξκαληθήο Τπεξεζίαο Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ (DAAD). .................. 9

Υξεκαηνδφηεζε πξσηφηππσλ νκαδηθψλ πξνηάζεσλ απφ ην Ίδξπκα Volkswagen. ...................................................... 10

Γηαπεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα Interreg Europe - Πξνδεκνζίεπζε 2εο Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ .............. 10

Γηεζλήο Γηάθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο................................................................................................................................................................. 10

πλερήο πκκεηνρή θαη δηαθξίζεηο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ 10ε Μαζεκαηηθή Οιπκπηάδα. ..... 10

Γηεπθξίληζε ππνβνιήο πξφηαζεο αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ην δηαζπλνξηαθφ πξφγξακκα Δπξσπατθήο
Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα- Βνπιγαξία 2014-2020». ...................................................................................................... 10

Καλφλαο ππνβνιήο πξφηαζεο πνπ αθνξά ηελ πξψηε πξφζθιεζε γηα ην δηαθξαηηθφ Πξφγξακκα «Balkan MED»
ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020. ............................................................................................................................... 11

Πξψηε Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο «Αδξηαηηθή- Ηφληνο»
(ADRION) ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020. .......................................................................................................... 11

Υξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ απφ ην Dr Scholl Foundation. .................................................................................... 11

3



Αλνηρηή Πξφζθιεζε FORGE: Νένο Κχθινο Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ γηα ηε Γεκηνπξγία Γηαδηθηπαθψλ Μαζεκάησλ.
11

1ε Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ ζην Πιαίζην ηνπ λένπ Γηαζπλνξηαθνχ Πξνγξάκκαηνο "Διιάδα- Αιβαλία
2014-2020"..................................................................................................................................................................................... 12

Γηα πξψηε θνξά βάζε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ Δζληθή Οκάδα ράξε ζηνλ θαζεγεηή Οξζνπαηδηθήο ηνπ ΓΠΘ
Γηψξγν Γθνδφιηα. .......................................................................................................................................................................... 12

Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή επηζηεκνληθψλ άξζξσλ ζην πεξηνδηθφ Jökkul. .............................................................. 12

Πξνθήξπμε 31 Τπνηξνθηψλ γηα Μεηαδηδαθηνξηθή Έξεπλα θαη 80 εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ Διιάδα απφ
ην ΗΚΤ ............................................................................................................................................................................................ 12

 ΤΜΜΕΣΟΧΗ  Ε ΕΚΔΗΛΩΕΙ




Has



Ζκεξίδα ελεκέξσζεο γηα ην πξφγξακκα Erasmus+ Καβάια, 30/06/2016. .................................................................. 13
πλέδξην κε ηίηιν "SafeEvros 2016" Αιεμαλδξνχπνιε, 22/06/2016............................................................................. 13
3ν πλέδξην Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ηεο Ηαηξηθήο Γ.Π.Θ. Αιεμαλδξνχπνιε, 8-10/04/2016.................................. 13
Γειηίν Σχπνπ ηνπ Σκήκαηνο ΚΓΠΔ γηα ηελ Ζκεξίδα πνπ δηνξγαλψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Kadir
ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Κνκνηελή, 31/03/2016. ............................................................................................................. 13
Δθδήισζε ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΓΔΣ) Αζήλα, 29/03/2016. .......................................... 13
«Θέκηδνο δηαιέμεηο» απφ ηελ Π.Δ. Έβξνπ κε ρνιέο ηνπ ΓΠΘ. ................................................................................. 13

4

ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΔΡAΕΙ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΕΤΝΩΝ


Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηνπ ΔΛΚΔ ΓΠΘ, έλαο ρξφλνο επηηπρεκέλεο θπθινθνξίαο κε έμη (6) ηεχρε!

Αγαπεηνί αλαγλψζηεο, ην ειεθηξνληθφ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ ΓΠΘ γηνξηάδεη ζήκεξα κε ην
παξφλ ηεχρνο έλαλ ρξφλν ζπλερνχο θπθινθνξίαο ηνπ, απαξηζκψληαο ήδε έμη (6) ηεχρε. Σν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν έρεη
σο βαζηθφ ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφ ηεηαο ηνπ ΓΠΘ, θαζψο θαη ηελ θαιχηεξε δ ηάρπζε
θαη επηθνηλσλία ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ.
Ζ ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ Γειηίνπ επραξηζηεί φινπο εζάο πνπ κε ηα ζπλερή ζρφιηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ζαο βνεζάηε
ζηελ βειηίσζε ηεο χιεο ηνπ, ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ γηα ηελ ζπλερή ηνπο πξνζπ άζεηα θαη εχρεηαη λα ηα εθαηνζηήζεη!
Πεξηζζφηεξα



Λεηηνπξγία Σειεθσληθνχ Κέληξνπ ηνπ ΔΛΚΔ - ΓΠΘ (1/3/2016)

Απφ ηελ 1ε Μαξηίνπ 2016, ιεηηνπξγεί ζηνλ ΔΛΚΔ ΓΠΘ ηειεθσληθφ θέληξν, κε θεληξηθέο ηειεθσληθέο γξακκέο ζε Ξάλζε,
Κνκνηελή θαη Αιεμαλδξνχπνιε θαη ερεηηθφ κήλπκα πνπ θαηεπζχλεη ηνλ θαινχληα ζηα ηκήκαηα ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΔΛΚΔ ΓΠΘ.
---------------------------------Ξάλζε
25410 79440 (εζση. 71440)
---------------------------------Κνκνηελή
25310 30100 (εζση. 74100)
---------------------------------Αιεμαλδξνχπνιε
25510 39400 (εζση. 77400)
----------------------------------



Οδεγφο Πνιηηηθήο Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο ηνπ ΓΠΘ

Κνηλνπνηήζεθε ν επηθαηξνπνηεκέλνο θαη εγθεθξηκέλνο απφ ηε χγθιεην ηνπ ΓΠΘ, "Οδεγφο Πνιηηηθήο
Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο ΓΠΘ".
Πεξηζζφηεξα



ΔΛΚΔ ΓΠΘ - Πηζηνπνηεηηθφ - ISO 9001:2008

Πεξηζζφηεξα



Καζνξηζκφο εκεξνκεληψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ ΓΠΘ γηα Ηαλνπάξηνπ έσο Ηνχλην ηνπ
2016

Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ζηε ζπλεδξίαζε κε αξηζκφ 351/21.12.2015 απνθάζηζε λα νξίζεη ηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο
πξαγκαηνπνίεζεο ζπλεδξηάζεσλ γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2016 (1/1/2016-30/6/2016):
13/1/2016, 27/1/2016, 10/2/2016, 24/2/2016, 9/3/2016, 23/3/2016,
6/4/2016, 20/4/2016, 11/5/2016, 25/5/2016, 8/6/2016, 22/6/2016.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ


Παξνπζίαζε ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ Οξνινγίαο ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Γηα λα εμαζθαιίζεη ην ζπληνληζκφ ηεο ειιεληθήο νξνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλέιαβε πξσηνβνπιία γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ελφο δηθηχνπ νξνινγηθήο ππνζηήξημεο ησλ
Τπεξεζηψλ Διιεληθήο Μεηάθξαζεο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ
κεηαθξαζηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε Διιάδα θαη Κχπξν.
Με ην Γίθηπν, νη ειιελφθσλνη κεηαθξαζηέο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έξρνληαη ζε επαθή κε
επηζηήκνλεο φισλ ησλ θιάδσλ αιιά θαη ππαιιήινπο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε Διιάδα θαη Κχπξν πνπ ελδηαθέξνληαη λα
ππνζηεξίμνπλ ηε ζσζηή ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο Τπεξεζίαο Δπείγνπζαο
Απφδνζεο ξσλ γηα επηκέξνπο ηνκείο φπσο ηα Οηθνλνκηθά, ε Σερλνινγία, ε Υεκεία, νη Φπζηθνί πφξνη, θαη ην Γίθαην.
Με ηελ Τπ‟αξηζκφλ 23/10-3-2016 απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, εγθξίζεθε ε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο
ζην Διιεληθφ Γίθηπν Οξνινγίαο. ε ζπλεξγαζία κε ην Europe Direct Ξάλζεο θαη ην Γξαθείν Αζελψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Μεηάθξαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο δηνξγαλψλνληαη παξνπζηάζεηο ηνπ Γηθηχνπ ζε Καζεγεηέο, Τπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο,
Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ & ΔΔΓΗΠ ηνπ ΓΠΘ ζηηο 21 θαη 22 Μαξηίνπ 2016 σο εμήο:
21 Μαξηίνπ ζηηο 13:00 ζε Αίζνπζα Βηβιηνζήθεο ηεο Ηαηξηθήο ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε
21 Μαξηίνπ ζηηο 17:00 ζε Αίζνπζα Βηβιηνζήθεο ηνπ Σ.Δ.Φ.Α.Α .ζηελ Κνκνηελή
22 Μαξηίνπ ζηηο 13:00 ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ζηε Ξάλζε.
Πεξηζζφηεξα



1ν Διιεληθφ πκπφζην Φαξκαθνεπηδεκηνινγίαο, Αιεμαλδξνχπνιε 18-20/03/2016.

Με ηε ζπκκεηνρή δηαθεθξηκέλσλ νκηιεηψλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην 1ν Διιεληθφ πκπφζην
Φαξκαθνεπηδεκηνινγίαο, ζηηο 18-20 Μαξηίνπ, ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε.
Σν πκπφζην πνπ δηνξγαλψλεη ν Φαξκαθεπηηθφο χιινγνο Έβξνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Δξγαζηήξηα Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο
Πεξηβάιινληνο θαη Φαξκαθνινγίαο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, εγθαηληάδεη έλαλ λέν ζεζκφ ζηνλ ρψξν ησλ
θαξκαθεπηηθψλ ζπλεδξίσλ.
Πεξηζζφηεξα



Δθδήισζε «πκβνπιέο γηα επηηπρεκέλεο πξνηάζεηο ζηνλ Οξίδνληα 2020 - Αξηζηεία ζηελ Δπηζηήκε» ηνπ
ΔΚΣ Αζήλα, 15/03/2016

Σν Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο (ΔΚΣ), Δζληθφ εκείν Δπαθήο γηα ηνλ Οξίδνληα 2020 (Πξφγξακκα Πιαίζην Έξεπλαο θαη
Καηλνηνκίαο ηεο ΔΔ) δηνξγάλσζε πλάληεζε Δξγαζίαο γηα ηα πξνγξάκκαηα Future and Emerging Technologies (FET) θαη
Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA), πξνγξάκκαηα ηνπ Ππιψλα Αξηζηείαο ηνπ Οξίδνληα 2020, ζηηο 15 Μαξηίνπ 2016
ζηελ Αζήλα.
ηελ εθδήισζε, εθπξφζσπνη ηνπ Δζληθνχ εκείνπ Δπαθήο παξνπζηάζαλε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ
πξνηάζεσλ. Αμηνινγεηέο θαη επηηπρεκέλνη ππνςήθηνη ησλ πξνγξακκάησλ παξνπζηάζαλε ρξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα ηελ
πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή αληαγσληζηηθψλ πξνηάζεσλ.
Πεξηζζφηεξα



Αζαλάζηνο Καξακπίλεο, πξχηαλεο ΓΠΘ «Ζ εμσηεξηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
είλαη κηα έθζεζε πνπ βγάδεη πάξα πνιχ κπξνζηά ην Γεκνθξίηεην»

Ο πξχηαλεο ηνπ ΓΠΘ Αζαλάζηνο Καξακπίλεο πνπ θηινμελήζεθε ελ πξψηνηο ζην «ξάδην Παξαηεξεηήο» εθζέηεη ζηε ζπδήηεζε
πνπ αθνινπζεί, ηηο ζθέςεηο ηνπ γηα ην κέιινλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θξάθεο.
Πεξηζζφηεξα
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πλεξγαζία ηνπ ΓΠΘ κε θξαηηθά ξσζηθά παλεπηζηήκηα

Με ηελ ππνγξαθή δχν Μλεκνλίσλ πλεξγαζίαο ζθξαγίζηεθε θαη επίζεκα ε ζπλεξγαζία ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θξάθεο κε δχν θξαηηθά παλεπηζηήκηα ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο. Με αθνξκή ηελ αδειθνπνίεζε ηνπ Γήκνπ ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο
κε ην Γήκν Βίκπνξγθζθη ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο, ην Γ.Π.Θ απνδέρηεθε ηελ πξφηαζε γηα ηελ ππνγξαθή ησλ Μλεκνλίσλ
ζπλεξγαζίαο κε ην Κξαηηθφ Παηδαγσγηθφ Παλεπηζηήκην Herzen, έλα απφ ηα παιαηφηεξα θαη κεγαιχηεξα παλεπηζηήκηα ηεο Ρσζίαο,
γλσζηφ γηα ηα εθπαηδεπηηθά θαη επηζηεκνληθά ηνπ επηηεχγκαηα, θαζψο θαη κε ην Κξαηηθφ Παηδηαηξηθφ Ηαηξηθφ Παλεπηζηήκην ηεο
Αγίαο Πεηξνχπνιεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, ελψ παξάιιεια ε αληηπξνζσπεία ηνπ ΓΠΘ επηζθέθηεθε
θαη ην Σκήκα Βπδαληηλήο θαη Νενειιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο.
Ζ πξφηαζε απηή απνηειεί ηδηαίηεξε ηηκή γηα ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, κία κνλαδηθή επθαηξία παξνπζίαζήο ηνπ ζε
κηα ρψξα κε παξάδνζε αηψλσλ ζηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, θαη έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ
γηα δηεζλνπνίεζε θαη εθζπγρξνληζκφ" αλέθεξε -κεηαμχ άιισλ- ζηελ ηνπνζέηεζε, θαηά ηελ εηζήγεζή ηνπ, ν Πξχηαλεο ηνπ ΓΠΘ,
Καζεγεηήο θ. Αζαλάζηνο Καξακπίλεο.
Πεξηζζφηεξα



Βξάβεπζε Πξνγξάκκαηνο πλεξγαζίαο ΓΠΘ κε ηνπο "Μχινπο Θξάθεο"

Ζ εηαηξεία «ΜΤΛΟΗ ΘΡΑΚΖ – Η. ΟΤΕΟΤΝΟΠΟΤΛΟ ΑΔ» βξαβεχηεθε απφ ηα Bravo Sustainability Awards γηα ην
θαηλνηφκν Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα πκβνιαηαθήο Γεσξγίαο, ην νπνίν πινπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΠΘ. Ζ βξάβεπζε
δεκνζηεχζεθε πξφζθαηα ζηνλ ηνπηθφ ηχπν (Δθεκεξίδα ΓΝΩΜΖ)
http://www.gnomionline.gr/index.php/14-2014-07-22-08-24-47/2952-2016-03-17-12-40-33
ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο καιαθνχ ζίηνπ θαη αξρέγνλσλ εηδψλ ζηηαξηνχ (ζηηάξη
δίθνθθν, κνλφθνθθν, ζπέιηα) κε ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αεηθνξία ησλ γεσξγηθψλ ζπζηεκάησλ. Σν
γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ ξφιν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη φρη
κφλν.
ηελ νκάδα ηνπ έξγνπ ζπκκεηείραλ ην Δξγαζηήξην Γεσξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΓΠΘ (Καζεγεηήο
πχξνο Κνπηξνχκπαο, Δπηζη. Τπεχζπλνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Υξήζηνο Γακαιάο, Γξ. ηδέξεο Φσηηάδεο, ΔΗΓΗΠ) θαη ν
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Βαζίιεηνο Αλησληάδεο απφ ην Δξγαζηήξην Δδαθνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Γεσπνλίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο
θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο.



FSAE Democritus Racing Team (Formu Society of Automotive Engineers)

FORMULA SAE, πξφθεηηαη γηα έλαλ παγθφζκην δηαγσληζκφ θνηηεηψλ πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ SAE (Society of
Automotive Engineers) θαη ηελ IMECHE (Institution of Mechanical Engineers) ν νπνίνο μεθίλεζε ην 1978 ζηελ Ακεξηθή. Ζ
Formula SAE δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο θνηηεηέο λα εμαζθήζνπλ θαη λα εμειίμνπλ ηηο κεραλνινγηθέο, επηρεηξεκαηηθέο θαη
νξγαλσηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Ζ ηδέα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ην ζελάξην χπαξμεο κίαο θαληαζηηθήο εηαηξίαο θαηαζθεπήο πνπ
αλαζέηεη ζε κία νκάδα ζρεδηαζκνχ ηελ θαηαζθεπή ελφο κνλνζέζηνπ ηχπνπ formula αγψλσλ ηαρχηεηαο. Σν φρεκα απηφ
εμεηάδεηαη ηφζν ζηα ζηαηηθά φζν θαη ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, αιιά θαη σο πξντφλ θαηαζθεπήο θαη πψιεζεο. Ζ
ζπκκεηνρή θαη νη εμεηάζεηο απαηηνχλ ηελ ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ θαη πεξηνξηζκψλ, ελψ πνιιέο είλαη νη εηαηξίεο πνπ
εληζρχνπλ ηα γεγνλφηα κε ρνξεγίεο ρξεκαηηθέο ή κε (αλαιψζηκα, αλζξψπηλν δπλακηθφ θιπ.).
Ζ νκάδα Democritus Racing Team (DRT) ηδξχζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2010 απφ ην ηκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη
Γηνίθεζεο ηνπ ΓΠΘ ζηελ πφιε ηεο Ξάλζεο, ελψ αλαζπζηάζεθε ηνλ ρεηκψλα ηνπ 2015. Ζ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ιεηηνπξγεί απφ
ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016.
Απνηειείηαη απφ πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ ηνπο δηαθξίλεη ην πάζνο θαη κεξάθη κε ζηφρν ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ζηνπο Γηεζλείο αγψλεο Formula SAE Series.
Πεξηζζφηεξα



Ηδξπκαηηθφ απνζεηήξην ηνπ Γ ΠΘ - Γηάρπζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ κέζνπ απνζεηεξίνπ.

ηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ
Καηλνηνκία «Οξίδνληαο 2020», φιεο νη δεκνζηεχζεηο ζα πξέπεη λα είλαη αλνηθηά πξνζβάζηκεο κέζσ ηνπ Ηδξπκαηηθνχ
Απνζεηεξίνπ.
Σν Ηδξπκαηηθφ Απνζεηήξην, ην νπνίν πινπνηήζεθε κε ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Διιεληθνχ
Κξάηνπο, είλαη ε ππνδνκή ηνπ Γ.Π.Θ. γηα ηε ζπγθέληξσζε, νξγάλσζε, δηαρείξηζε, δηαηήξεζε θαη πξνβνιή ηεο πλεπκαηηθήο
παξαγσγήο ηνπ Ηδξχκαηνο. θνπφο ηνπ είλαη λα δηαθπιάζζεη θαη λα θάλεη πξνζηηφ φιν ην πλεπκαηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ
Ηδξχκαηνο, ζπκβάιινληαο ζηε δηάδνζε ηεο γλψζεο. Σν πιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη φρη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο.
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χκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε απφ ηνλ Δθπξφζσπν ηνπ ΓΠΘ ζηνλ ΔΑΒ Καζεγεηή θ. Η. Καξαθπιιίδε, νη εξγαζίεο αλάξηεζεο ησλ
εξγαζηψλ/δεκνζηεχζεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζήκεξα κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο
http://83.212.168.214/jspui
Ζ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξπκαηηθνχ Απνζεηεξίνπ ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, είλαη:
http://repo.lib.duth.gr/jspui/
ε νπνία φκσο αθφκε δελ ιεηηνπξγεί.
Πεξηζζφηεξα



Ζκεξίδα ελεκέξσζεο (Info Day) ζην πιαίζην ηνπ Γηαθξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο BALKAN MED 2014-2020

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ηφρνπ "Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία" θαη νη εζληθέο αξρέο
ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα πλεξγαζίαο BalkanMed ζπλδηνξγάλσζαλ εκεξίδεο πιεξνθφξεζεο ζην πιαίζην ηεο
1εο Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ Έξγσλ ηνπ δηαθξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο BalkanMed 2014-2020.
Ο ζηφρνο ησλ εθδειψζεσλ απηψλ είλαη λα παξνπζηάζνπλ ην πξφγξακκα BalkanMed, ηελ 1ε Πξφζθιεζε Τπνβνιήο
Πξνηάζεσλ Έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη λα απαληήζνπλ ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο. Οη εκεξίδεο ελεκέξσζεο (Info Days)
είλαη επίζεο κηα εμαηξεηηθή επθαηξία αλαδήηεζεο δπλεηηθψλ εηαίξσλ θαη αληαιιαγήο ηδεψλ. ηελ Διιάδα, πξαγκαηνπνηήζεθε
εκεξίδα ελεκέξσζεο ηελ Σξίηε 23 Φεβξνπαξίνπ ζηα Σξίθαια.
Πεξηζζφηεξα



7ν Καξδηνινγηθφ πλέδξην Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο απφ ηελ θιηληθή ηνπ ΓΠΘ,
Αιεμαλδξνχπνιε, 19-21/02/2016

Πξαγκαηνπνηήζεθε ην 7ν Καξδηνινγηθφ πλέδξην Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο πνπ δηνξγάλσζε ε Καξδηνινγηθή
Κιηληθή ηνπ ΓΠΘ θαη ε θαξδηνινγηθή Δηαηξεία Βνξείνπ Διιάδαο ππφ ηελ Αηγίδα ηεο Διιεληθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο.
Σν ζπλέδξην δηεμήρζε απφ ηηο 19 έσο θαη ηηο 21 Φεβξνπαξίνπ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε.
Πεξηζζφηεξα



Δλεκεξσηηθφ θπιιάδην ΔΛΚΔ ΓΠΘ γηα εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο - Φεβξνπάξηνο 2016

Δπηζπλάπηνληαη ηα "Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα - Δξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο, Φεβξνπάξηνο 2016" πξνο ελεκέξσζε ησλ Μειψλ ΓΔΠ
ησλ Σκεκάησλ ηνπ ΓΠΘ ζρεηηθά κε δηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο.
Πεξηζζφηεξα



Δπξσπατθή Δβδνκάδα Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Startup Europe Week) Ξάλζε, 10/02/2016

Ζ Δπξσπατθή Δβδνκάδα Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο „STARTUP EUROPE WEEK‟ δηνξγαλψζεθε κε κεγάιε ζπκκεηνρή κε ηελ
ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απφ 1-5 Φεβξνπαξίνπ ζε 40 ρψξεο θαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 200 πφιεηο ζε φιε ηελ
Δπξψπε.
ηε Ξάλζε νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο δξάζεηο ηεο Κνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο „Startup
Europe‟, θαζψο θαη γηα ην Δλσζηαθφ, ην Δζληθφ θαη ην Πεξηθεξεηαθφ νηθνζχζηεκα επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο,
αλαδεηθλχνληαο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο θνξέσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε λενθπή επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Πεξηζζφηεξα



Ζιεθηξνληθφ Πεξηνδηθφ "Έξεπλα ζηελ Δθπαίδεπζε"

Σν Δξγαζηήξην Παηδαγσγηθήο Έξεπλαο θαη Δθπαηδεπηηθψλ Πξαθηηθψλ ηνπ ΣΔΔΠΖ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο
εγθαηληάδεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ην Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο. ην εμήο ην πεξηνδηθφ "Έξεπλα ζηελ Δθπαίδεπζε" ζα
ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθψλ επηζηεκνληθψλ εθδφζεσλ ePublishing ηνπ ΔΚΣ. ηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν
ππάξρεη ε λέα καο δηεχζπλζε.
Πεξηζζφηεξα
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πκκεηνρή ηνπ ΓΠΘ ζηελ 26ε Γηεζλή Έθζεζε AGROTICA

ηελ 26 Γηεζλή έθζεζε Γεσξγηθψλ Μεραλεκάησλ, Δμνπιηζκνχ θαη Δθνδίσλ, ζπκκεηείρε ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην
Θξάθεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 28 έσο 31 Ηαλνπαξίνπ 2016 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γηεζλνχο Δθζεζηαθνχ Κέληξνπ ηεο
ΓΔΘ-HELEXPO ζηελ Θεζζαινλίθε.
πγθεθξηκέλα ην παξφλ έδσζε ην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο
Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο.
θνπφο ηεο ζπκκεηνρήο ήηαλ ηφζν ε παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία πινπνηνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε
θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, φζν θαη ε πξνβνιή ζην επξχ θνηλφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξηψλ κεηαπηπρηαθψλ
πξνγξακκάησλ ηνπ Σκήκαηνο.
Πεξηζζφηεξα



Ζκεξίδα ζην Αξζάθεην θαη παξνπζία ηνπ Γ.Π.Θ. κε ζέκα ηελ Έλλνηα ηνπ Ήξσα ζηελ αξραηφηεηα θαη ηε
δηαρξνληθή ηεο εμέιημε. Θεζζαινλίθε, 23/01/2016

Με ηδηαίηεξε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ε Δπηκνξθσηηθή Ζκεξίδα, γηα ηελ έλλνηα ηνπ Ήξσα ζηελ αξραηφηεηα θαη ηε
δηαρξνληθή ηεο εμέιημε, πνπ δηνξγάλσζε ε Φηιεθπαηδεπηηθή Δηαηξεία ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Διιεληθψλ πνπδψλ ηνχ
Παλεπηζηεκίνπ Harvard ην άββαην 23 Ηαλνπαξίνπ 2016 ζηα Αξζάθεηα ρνιεία Θεζζαινλίθεο.
Σν Γεκνθξίηεην παλεπηζηήκην εθπξνζψπεζε ε θ. Φιψξα Μαλαθίδνπ, θαζεγήηξηα Αξραίαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ζην ΓΠΘ
Πεξηζζφηεξα



Απνηειέζκαηα ηεο εθδήισζεο ηεο Μνλάδαο Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Γ.Α.ΣΑ. ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο.

Σελ Σξίηε 19 Ηαλνπαξίνπ 2016 πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ε εθδήισζε κε ηίηιν «Σερλνινγίεο CERN, επηρεηξεκαηηθέο
επθαηξίεο», πνπ δηνξγάλσζαλ ε Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Γνκήο Απαζρφιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο ηνπ
Γ.Π.Θ. θαη ε Σερλφπνιε Θεζζαινλίθεο.
ην πιαίζην ηεο εθδήισζεο νη ελδηαθεξφκελνη πνπ παξεπξέζεζαλ ελεκεξψζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Business Incubator
Cetner ζηε Θεζζαινλίθε, κηαο λέαο ζεξκνθνηηίδαο κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ ηερλνινγηψλ πνπ έρνπλ
αλαπηπρζεί απφ ην CERN, γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ λενθπείο επηρεηξεκαηίεο.
Ο Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο ηεο Μνλάδαο Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Γ.Α.ΣΑ, ΓΠΘ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο
θ. Παληειήο Ν. Μπφηζαξεο θαη ν Πξφεδξνο ηεο Σερλφπνιεο Θεζζαινλίθεο θ. Αλαζηάζηνο Σδήθαο, ππέγξαςαλ κλεκφλην
ζπλεξγαζίαο γηα ηελ κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο απφ ην CERN ζηελ επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ηνπ
Γ.Π.Θ.
Πεξηζζφηεξα

ΕΡΕΤΝΑ


Τπνγξαθή πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ ΔΛ.Γ.Ο. - Γήκεηξα θαη ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θξάθεο.

Με ππνγξαθή ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΩΡΓΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ – ΓΖΜΖΣΡΑ, (ΔΛ.Γ.Ο.
- ΓΖΜΖΣΡΑ) θαη ηνπ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΡΑΚΖ ζθξαγίζηεθε θαη επίζεκα ε ζπλεξγαζία ησλ δχν
θνξέσλ. χκθσλα κε απηή, ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο εξεπλεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ Σκεκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ
ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο απφ θνηλνχ κε ηνλ ΔΛ.ΓΟ. – ΓΖΜΖΣΡΑ ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ
εμνπιηζκφ ηνπ Κέληξνπ ΓΖΜΖΣΡΑ Οξεζηηάδαο.
Πεξηζζφηεξα



"Δπαλαπξνζθιήζεηο" ζε ππφηξνθνπο ηεο Γεξκαληθήο Τπεξεζίαο Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ (DAAD).

Ζ Γεξκαληθή Τπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ (DAAD) ρνξεγεί ππνηξνθίεο άλσ ησλ 6 κελψλ ζε φζεο θαη φζνπο είραλ
ιάβεη ππνηξνθία ηεο. Ζ αίηεζε «επαλαπξφζθιεζεο» κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε αλαγλσξηζκέλν γεξκαληθφ αλψηαην ή αλψηεξν
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εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ή εμσπαλεπηζηεκηαθφ εξεπλεηηθφ ίδξπκα. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ ηζηνξία θαη ηηο έξεπλεο γηα ην Γεχηεξν
Παγθφζκην Πφιεκν.
Πεξηζζφηεξα



Υξεκαηνδφηεζε πξσηφηππσλ νκαδηθψλ πξνηάζεσλ απφ ην Ίδξπκα Volkswagen.

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε πξσηφηππσλ νκαδηθψλ πξνηάζεσλ απφ ην Ίδξπκα Volkswagen.
Πεξηζζφηεξα



Γηαπεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα Interreg Europe - Πξνδεκνζίεπζε 2εο Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ

Ζ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Interreg Europe έρεη εγθξίλεη ηνπο φξνπο πνπ αθνξνχλ ζηε δεχηεξε
πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ. Ζ 2ε πξφζθιεζε ζα είλαη αλνηθηή απφ ηηο 5 Απξηιίνπ έσο ηηο 13 Μαΐνπ
2016.
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνηάζεσλ: 13/05/2016 ψξα 12:00 (ψξα Γαιιίαο)
Σξφπνο ππνβνιήο πξφηαζεο: Ζιεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.iolf.eu
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πιηθφ ηεο πξφζθιεζεο είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/



Γηεζλήο Γηάθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο.

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ R8 Meeting ζην Μνλαθφ 18-22 Μαξηίνπ 2016, αλαθνηλψζεθε φηη ην θνηηεηηθφ παξάξηεκα
ηεο IEEE Industry Applications Society ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ
ΓΠΘ έιαβε ην βξαβείν: "2015 The Region 8 Student Branch Chapter of the Year Award"
Πεξηζζφηεξα
Απφ ηνλ ίδην θνξέα απελεκήζε επίζεο ην βξαβείν "2015 ΗEEE Outstanding Branch Counselor and Branch Chapter
Advisor Award (Region 8)"ζηνλ θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ
ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θ. Αζαλάζην Καξιή.
Πεξηζζφηεξα



πλερήο πκκεηνρή θαη δηαθξίζεηο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ 10ε Μαζεκαηηθή Οιπκπηάδα.

Έλα αθφκε Υάιθηλν Μεηάιιην ηνπ θνηηεηή Σνπξαηδίδε Παχινπ, ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, πξνζηίζεηαη ζηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ κεηαιιίσλ πνπ θεξδίδεη ζπλερψο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε
Πνιπηερληθή ρνιή.
Ζ Οιπκπηάδα Μαζεκαηηθψλ SEEMOUS 2016 South-Eastern European Mathematical Olympiad for University Students
(SEEMOUS 2016) δηεμήρζε γηα δέθαηε ζπλερή ρξνληά, απφ 1-6 Μαξηίνπ 2016, ζηελ Κχπξν, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Κχπξνπ, κε ζπλδηνξγαλσηέο ηελ Μαζεκαηηθή Δηαηξεία ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ην Σκήκα
Μαζεκαηηθψλ θαη ηαηηζηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ θαη ηελ Κππξηαθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία.
Ζ Πνιπηερληθή ρνιή ηνπ ΓΠΘ έιαβε κέξνο κε απνζηνιή επηά θνηηεηψλ.
Πεξηζζφηεξα



Γηεπθξίληζε ππνβνιήο πξφηαζεο αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ην δηαζπλνξηαθφ πξφγξακκα
Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα- Βνπιγαξία 2014-2020».

Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ επηζπλαπηφκελνπ νδεγνχ (ζει.10) ηεο δεχηεξεο
πξφζθιεζεο ηνπ δηαζπλνξηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο "Διιάδα-Βνπιγαξία 2014-2020" ππάξρεη ν
θάησζη πεξηνξηζκφο:
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Κάζε Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ δηθαηνχηαη λα ζπκκεηάζρεη κφλν ζε κηα (1) ππνβνιή πξφηαζεο αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα,
είηε σο επηθεθαιήο εηαίξνο είηε σο απιφο εηαίξνο. Πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Δηδηθνχ
Λνγαξηαζκνχ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη δελ έρεη
ππνβιεζεί άιιε πξφηαζε πνπ λα αθνξά ζηελ ίδηα επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα. Τπελζπκίδεηαη φηη ε 2ε πξφζθιεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζα είλαη αλνηρηή έσο ηηο 22 Απξηιίνπ. Δπίζεκα έληππα θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κπνξείηε λα
βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο:
Πεξηζζφηεξα



Καλφλαο ππνβνιήο πξφηαζεο πνπ αθνξά ηελ πξψηε πξφζθιεζε γηα ην δηαθξαηηθφ Πξφγξακκα «Balkan
MED» ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020.

Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ επηζπλαπηφκελνπ νδεγνχ (ζει.11) ηεο πξψηεο
πξφζθιεζεο ηνπ δηαθξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο «Βαιθαληθήο-Μεζνγείνπ» (Balkan-Mediterranean) ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ
2014-2020 ππάξρεη ν θάησζη πεξηνξηζκφο: Κάζε Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη ην κέγηζην δχν (2)
πξνηάζεηο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηθεθαιήο εηαίξνπ (Lead Partner). Πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζηελ Γξακκαηεία ηνπ
ΔΛΚΔ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έγθξηζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη απνηειεί κία απφ
ηηο 2 δπλεηηθέο πξνηάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σκήκαηνο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηθεθαιήο εηαίξνπ.
Πεξηζζφηεξα



Πξψηε Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο «ΑδξηαηηθήΗφληνο» (ADRION) ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020.

Ζ 1ε Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020 δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα, φπσο
επηζπλάπηεηαη ζε ζπλεκκέλν αξρείν: Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1: Innovative and Smart region Δηδηθφο ηφρνο 1.1: Support the
development of a regional innovation system for the Adriatic-Ionian area. Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2: Sustainable region Δηδηθφο
ηφρνο 2.1: Promote the sustainable valorisation and preservation of natural and cultural assets as growth assets in the AdriaticIonian area Δηδηθφο ηφρνο 2.2: Enhance the capacity in transnationally tackling environmental vulnerability, fragmentation and
the safeguarding of ecosystem services in the Adriatic-Ionian area. Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 3: Connected region Δηδηθφο ηφρνο
3.1: Enhance capacity for integrated transport and mobility services and multimodality in the Adriatic Ionian area. Μέγηζηε
δηάξθεηα θάζε δπλεηηθνχ έξγνπ: 24 κήλεο. πλνιηθή ζπλεηζθνξά ΔΔ γηα ηελ πξψηε πξφζθιεζε: 33.149.023,20 €. Διάρηζηε
ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ΔΔ θάζε δπλεηηθνχ έξγνπ: 800.000,00 €. Μέγηζηε ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ΔΔ θάζε δπλεηηθνχ έξγνπ:
1.500.000,00 €. Διάρηζηνο αξηζκφο εηαίξσλ: 3 απφ 3 ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθά θξάηε, ηνπιάρηζηνλ έλαο εθ ησλ νπνίσλ πξέπεη
λα πξνέξρεηαη απφ ρψξα ΔΔ. Ο επηθεθαιήο εηαίξνο ηεο πξφηαζεο ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ρψξα ΔΔ. Μέγηζηνο αξηζκφο
εηαίξσλ: 10 (ελδεηθηηθφο αξηζκφο). Δπηιέμηκνη Γηθαηνχρνη: Γεκφζηνη θνξείο (εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο αξρέο), Ννκηθά
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ(φπσο π.ρ. Παλεπηζηήκηα), νξγαληζκνί ηδησηηθνχ δηθαίνπ, δηεζλείο νξγαληζκνί. Πξνζεζκία ππνβνιήο:
01.02.2016 - 25.03.2016
Πεξηζζφηεξα



Υξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ απφ ην Dr Scholl Foundation.

Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ απφ ην Ίδξπκα Dr Scholl.
Πεξηζζφηεξα



Αλνηρηή Πξφζθιεζε FORGE: Νένο Κχθινο Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ γηα ηε Γεκηνπξγία Γηαδηθηπαθψλ
Μαζεκάησλ.

Άλνημε ν ηέηαξηνο θχθινο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ FORGE (Forging Online Education through FIRE) γηα
ηε δεκηνπξγία αλνηθηψλ δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ κε δσξεάλ πξφζβαζε ζε πξαγκαηηθά εξγαζηήξηα θαη πξνεγκέλεο
εξεπλεηηθέο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο (ict-forge.eu/opencall) γηα Καζεγεηέο, εξεπλεηέο θαη θνηηεηέο κε επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ
γηα ην Γηαδίθηπν ηνπ Μέιινληνο (Future Internet) θαη γηα ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία θαη ζηελ εθκάζεζε.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηε θφξκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
έξγνπ FORGE:
http://ict-forge.eu/wp-content/uploads/2014/12/FORGE-Open-Call-AppForm.docx
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηηο παγθφζκηεο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο ηεο επξσπατθήο πξσηνβνπιίαο FIRE
(Future Internet Research and Experimentation) πνπ αμηνπνηνχληαη ήδε γηα ηελ έξεπλα θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ ζε ππνδνκέο
ηερλνινγίαο SDN/OpenFlow, ππνδνκέο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, αζχξκαηα δίθηπα, δίθηπα αηζζεηήξσλ θ.ά., θαη ζα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα:-αλαπηχμνπλ λέα δηαδηθηπαθά, δηαδξαζηηθά καζήκαηα πάλσ απφ απηέο ηηο ππνδνκέο- αμηνπνηήζνπλ καζήκαηα πνπ
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βξίζθνληαη ήδε ζηελ ελεξγή 'βηβιηνζήθε καζεκάησλ' ηνπ FORGE(http://www.forgebox.eu/fb/) θαη λα ηα εληάμνπλ ζην δηθφ ηνπο
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα-ιάβνπλ ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 5.000€ γηα θάζε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή (widget) πνπ ζα αλαπηχμνπλ
γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ καζεκάησλ κε ηηο ππνδνκέο FIRE ή γηα θάζε δηαδηθηπαθφ εξγαιείν πνπ ζα αλαπηχμνπλ γηα ηε
δηαζχλδεζε ησλ καζεκάησλ κε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (learning management systems – LMSs). Δπηπιένλ, ην Δζληθφ
Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΓΔΣ Α.Δ. www.grnet.gr) ζα δηαζέζεη ζηηο επηιεγκέλεο πξνηάζεηο, δσξεάλ πξφζβαζε ζηηο
ππεξεζίεο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ~okeanos (https://okeanos.grnet.gr) γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηνλ
λέν θχθιν ππνβνιήο πξνηάζεσλ είλαη ε Παξαζθεπή 17 Ηνπλίνπ 2016. Σν έξγν FORGΔ απνηειεί κία παλεπξσπατθή
πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα δηεπξχλεη ηελ εκβέιεηα ηεο ππνδνκήο γηα ην δηαδίθηπν ηνπ κέιινληνο FIRE θαη λα εηζάγεη ζηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηελ έλλνηα ηεο έξεπλαο κέζσ πεηξακάησλ. Υξεκαηνδνηείηαη απφ ην 7ν Πξφγξακκα Πιαίζην ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε.
Πεξηζζφηεξα



1ε Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ ζην Πιαίζην ηνπ λένπ Γηαζπλνξηαθνχ Πξνγξάκκαηνο "ΔιιάδαΑιβαλία 2014-2020".

Ζ 1ε Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ ζηξαηεγηθψλ έξγσλ γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020 δφζεθε ζηε
δεκνζηφηεηα.
Μέγηζηε Γηάξθεηα θάζε δπλεηηθνχ έξγνπ: 36 κήλεο. Διάρηζηνο-Μέγηζηνο αξηζκφο εηαίξσλ: 4-8 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
επηθεθαιήο εηαίξνπ). Πξνυπνζέηεη ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ ελφο εηαίξνπ απφ θάζε ρψξα. Δπηιέμηκνη Γηθαηνχρνη: Γεκφζηνη
θνξείο (εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο αξρέο), Ννκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, νξγαληζκνί ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα
Πξνζεζκία ππνβνιήο: 12.02.2016 - 16.05.2016
Πεξηζζφηεξα



Γηα πξψηε θνξά βάζε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ Δζληθή Οκάδα ράξε ζηνλ θαζεγεηή Οξζνπαηδηθήο ηνπ ΓΠΘ
Γηψξγν Γθνδφιηα.

Υάξε ζε έλαλ Θξαθηψηε, ηνλ θαζεγεηή Ηαηξηθήο ηνπ ΓΠΘ Γηψξγν Γθνδφιηα πνπ παξέρεη ακηζζί ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ
Δζληθή Οκάδα Πνδνζθαίξνπ, σο ππεχζπλνο ησλ ηαηξηθψλ νκάδσλ ηεο γαιαλφιεπθεο, ε Δζληθή Οκάδα απνθηά γηα πξψηε
θνξά βάζε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηα κέιε ηεο.
πσο έρεη δειψζεη ν δηαθξηκέλνο Θξαθηψηεο επηζηήκνλαο, ζα αθνινπζήζνπλ θη άιιεο ζπλεξγαζίεο κε ζθνπφ «νη Δζληθέο
καο Οκάδεο λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα ζχγρξνλα πξφηππα ησλ πξνεγκέλσλ αζιεηηθά ρσξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη κε πξψηε ηελ
Δζληθή Αλδξψλ λα θζάζνπλ ζε κεγάιεο επηηπρίεο».
Πεξηζζφηεξα



Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή επηζηεκνληθψλ άξζξσλ ζην πεξηνδηθφ Jökkul.

Σν Ηζιαλδηθφ Δπηζηεκνληθφ Πεξηνδηθφ κε θξηηέο “Jökkul” πξνζθαιεί ηελ ππνβνιή επηζηεκνληθψλ άξζξσλ πξνο δεκνζίεπζε. Σν
5-Year Impact Factor ηνπ πεξηνδηθνχ είλαη 1.633.
Πεξηζζφηεξα



Πξνθήξπμε 31 Τπνηξνθηψλ γηα Μεηαδηδαθηνξηθή Έξεπλα θαη 80 εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ Διιάδα
απφ ην ΗΚΤ

Σν Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ αλαθνηλψλεη ηε ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε 31 ζέζεσλ ππνηξνθηψλ κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε
κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο ζηελ Διιάδα γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-15 ζε 4 ζεκαηηθέο πεξηνρέο αηρκήο (Δλέξγεηα, Τγεία,
Βηνκεραλία θαη Τπνδνκέο - Αζηηθή Αλάπηπμε - Πεξηβάιινλ). Δπίζεο, ην ΗΚΤ πξνθεξχζζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ζπλνιηθά 80
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ ζα εθπνλεζνχλ απνθιεηζηηθά ζε ειιεληθά Ηδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο.
Σα πξνγξάκκαηα ππνηξνθηψλ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο πκθσλίαο πκβηβαζκνχ κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο
Siemens.
Πεξηζζφηεξα
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 ΤΜΜΕΣΟΧΗ  Ε ΕΚΔΗΛΩΕΙ


Ζκεξίδα ελεκέξσζεο γηα ην πξφγξακκα Erasmus+ Καβάια, 30/06/2016.

πλεκκέλα απνζηέιινληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδαο ελεκέξσζεο γηα ην πξφγξακκα Erasmus+ ζηηο
30 Μαξηίνπ 2016 ζηελ Καβάια.
Πεξηζζφηεξα



πλέδξην κε ηίηιν "SafeEvros 2016" Αιεμαλδξνχπνιε, 22/06/2016.

Tν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, θαη ε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο δηνξγαλψλνπλ ην ζπλέδξην κε
ηίηιν:"SafeΔvros 2016: Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ ππεξεζία ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο" κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ησλ
δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ λέεο θαη θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο, δηαδηθαζίεο θαη πξνζεγγίζεηο ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ
Πνιηηηθή Πξνζηαζία, φπσο είλαη ε δηαρείξηζε θαη ε απνηξνπή ησλ θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ, νη απνζηνιέο
έξεπλαο θαη δηάζσζεο, ε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, θ.ά.
πλδηνξγαλσηέο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ην ΣΔΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ν Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο.
Πεξηζζφηεξα



3ν πλέδξην Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ηεο Ηαηξηθήο Γ.Π.Θ. Αιεμαλδξνχπνιε, 8-10/04/2016.

πλεκκέλα επηζπλάπηεηαη ην πξφγξακκα ηνπ: "3νπ πλεδξίνπ Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ηεο Ηαηξηθήο" ηνπ Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί 8 - 10 Απξηιίνπ 2016 ζην μελνδνρείν Astir Egnatia, ζηελ
Αιεμαλδξνχπνιε.
Πεξηζζφηεξα



Γειηίν Σχπνπ ηνπ Σκήκαηνο ΚΓΠΔ γηα ηελ Ζκεξίδα πνπ δηνξγαλψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην
Kadir Has ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Κνκνηελή, 31/03/2016.

Δπηζπλάπηεηαη ζπλεκκέλα Γειηίν Σχπνπ ηεο Ζκεξίδαο πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο
Δπηζηήκεο ηνπ ΓΠΘ ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Kadir Has ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζηελ Κνκνηελή, ηελ Πέκπηε 31
Μαξηίνπ 2016 θαη ψξα 17:15.
Πεξηζζφηεξα



Δθδήισζε ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΓΔΣ) Αζήλα, 29/03/2016.

πλεκκέλα απνζηέιινληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΓΔΣ) γηα
ηελ παξνπζίαζε ησλ Πξνεγκέλσλ Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπνδνκψλ πνπ αλαπηχζζεη γηα ηελ Δξεπλεηηθή θαη Αθαδεκατθή
Κνηλφηεηα.
Πεξηζζφηεξα



«Θέκηδνο δηαιέμεηο» απφ ηελ Π.Δ. Έβξνπ κε ρνιέο ηνπ ΓΠΘ.

«Θέκηδνο δηαιέμεηο,» νλνκάδεηαη ν λένο θχθινο ζπλεξγαζίαο πνπ μεθηλά ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Έβξνπ κε ηνπο δηθεγνξηθνχο
πιιφγνπο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη Οξεζηηάδαο .
Ζ ζπλεξγαζία απηή ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο – Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Έβξνπ, έξρεηαη σο ζπλέρεηα
ηεο ζεηξάο δηαιέμεσλ ηεο «ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΠΔ ΔΒΡΟΤ», πνπ πινπνηείηαη απφ ην Ννέκβξην 2015 κε ρνιέο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη έρεη σο ζηφρν ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη Δθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ θαη ηε δηαζχλδεζε ηεο
Δπηζηεκνληθήο Κνηλφηεηαο κε ηελ θνηλσλία.
ήκεξα ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Έβξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΠΘ πινπνηεί ηξείο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αγσγή
πγείαο, ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην Παλεπηζηήκην θαη ηελ Ηαηξηθή ρνιή Αιεμαλδξνχπνιεο θαζψο θαη ζε ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε Γεσξγία θαη ηε Γαζνπνλία.
Πεξηζζφηεξα

13

