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ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΔΡAΕΙ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΕΤΝΩΝ


Πξνεδξεύσλ ηεο ζπλόδνπ ησλ Πξπηάλεσλ ν Θ. Καξακπίλεο – ηε Θξάθε ε επόκελε ζύλνδνο Πξπηάλεσλ
(Θεζζαινλίθε, 15/10/2016)

Σν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο κε ηνλ Πξύηαλε, Καζεγεηή Αζαλάζην Καξακπίλε, αλαιακβάλνπλ ηελ πξνεδξία ηεο
πλόδνπ ησλ Πξπηάλεσλ θαη Πξνέδξσλ Γηνηθνπζώλ Δπηηξνπώλ ησλ Διιεληθώλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ. Ζ
απόθαζε ιήθζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 82εο πλόδνπ πνπ νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο ηεο ην άββαην 15 Οθησβξίνπ 2016 ζηελ
Θεζζαινλίθε.
Χο πξνεδξεύσλ ηεο πλόδνπ, ν Πξύηαλεο Καζεγεηήο Αζαλάζηνο Καξακπίλεο ζα δηνξγαλώζεη ηελ 83ε ύλνδν Πξπηάλεσλ ζηελ
Θξάθε ζηηο αξρέο ηνπ 2017. Παξάιιεια ζα δηνξγαλσζεί θαη ε 68ε ύλνδνο Πξνέδξσλ & Γξακκαηέσλ ησλ ΔΛΚΔ.



Ακνηβέο θαη απνδεκηώζεηο ηνπ ΔΛΚΔ ΓΠΘ κέζσ ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκήο (ΔΑΠ).

Από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2016, νη πιεξσκέο ακνηβώλ & απνδεκηώζεσλ γηα ηνπο δηθαηνύρνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα ηνπ ΔΛΚΔ
ΓΠΘ, γίλνληαη κέζσ ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκώλ (ΔΑΠ). Ο ΔΛΚΔ ΓΠΘ ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Μεραλνγξάθεζεο ηνπ
ΔΛΚΔ ΑΠΘ, ζρεδίαζαλ ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο θαη πινπνίεζαλ ηελ εθαξκνγή, κέζα ζην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα (resCom),
γηα ηελ παξαγσγή αξρείσλ κε ηα ζηνηρεία πιεξσκώλ (αξρεία xml), ηα νπνία πξνσζνύληαη ζην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ηεο ΔΑΠ
κε παξάιιειε κεηαθνξά πνζώλ ζε Σξαπεδηθνύο Λνγαξηαζκνύο, ώζηε ε ηειηθή δηαδηθαζία εμόθιεζεο ησλ πιεξσκώλ ησλ
δηαθαηνύρσλ λα γίλεηαη κέζσ ΔΑΠ. Ζ ΔΑΠ επηθνξηίδεηαη θαη κε ηελ απόδνζε θόξσλ θαη ινηπώλ θξαηήζεσλ.
Πεξηζζόηεξα



Ζιεθηξνληθή ζπκπιήξσζε Απνγξαθηθώλ Γειηίσλ Δηζόδνπ & Δμόδνπ ησλ Φνηηεηώλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ ΓΠΘ.

Ο ΔΛΚΔ ΓΠΘ ζε ζπλεξγαζία κε ηε κεραλνγξάθεζε ηνπ ΔΛΚΔ ΑΠΘ, πινπνίεζε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ζπκπιήξσζεο ησλ
απνγξαθηθώλ δειηίσλ εηζόδνπ & εμόδνπ γηα ηνπο θνηηεηέο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ ΓΠΘ. Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ
δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ κε ηα απνγξαθηθά ειεθηξνληθά δειηία εηζόδνπ & εμόδνπ(εξσηεκαηνιόγηα) πνπ απνζηέιινληαη πξνο
ζπκπιήξσζε από ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ ΓΠΘ, ζηνπο θνηηεηέο πνπ εθπνλνύλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε. Αθνύ
ζπκπιεξσζνύλ από ηνπο θνηηεηέο κέζα ζηηο πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίεο, ηα ζηνηρεία ησλ δειηίσλ αλαξηνύληαη ζε κνξθή (xml)
ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα (Ο.Π..) ηνπ Δηαηξηθνύ πκθώλνπ γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ). Ζ δηαδηθαζία
γίλεηαη κέζα από ηελ εθαξκνγή webRescom ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ηνπ ΔΛΚΔ ΓΠΘ θαη ηεξνύληαη όινη νη θαλόλεο
αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ.
Πεξηζζόηεξα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ


Ζκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ΓΠΘ έσο 31/12/2016

Ζ Δπηηξνπή Δξεπλώλ ζηε ζπλεδξίαζε κε αξηζκό 365/07.09.2016 απνθάζηζε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα έσο ηηο 31/12/2016, λα
νξίζεη ηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο ζπλεδξηάζεσλ:
28/09/2016, 12/10/2016, 02/11/2016, 23/11/2016, 07/12/2016, 21/12/2016.



πκκεηνρή ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζηελ ΓΔΘ (Θεζζαινλίθε, 10-18/09/2016)

Σν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο έδσζε γηα πξώηε θνξά δπλακηθά ην παξώλ ηνπ ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο πνπ
άλνημε ηηο πύιεο ηεο ην άββαην 10 επηεκβξίνπ θαη ιεηηνύξγεζε έσο θαη ηελ Κπξηαθή 18 επηεκβξίνπ 2016.
πκκεηείρε κε απηόλνκν εθζεζηαθό ρώξν, ζην πεξίπηεξν 15 stand Α9, ζην πιαίζην ηεο AKADEMIA, ελόο ζεκαηηθνύ
αθηεξώκαηνο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο επθαηξίεο ζηαδηνδξνκίαο.
ηνλ εθζεζηαθό ρώξν ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, παξνπζηάζηεθε ην έξγν ησλ αθαδεκατθώλ Σκεκάησλ θαη
ρνιώλ θαη εθηέζεθαλ εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαη κνληέια λέσλ ηερλνινγηώλ πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην ΓΠΘ.
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Σαπηόρξνλα, θαζ΄ όιε ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο έθζεζεο, δόζεθε ζην επξύ θνηλό ε δπλαηόηεηα ελεκέξσζεο γηα ηα
πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην Παλεπηζηήκην, θαζώο θαη γηα όιεο ηηο δξάζεηο ηεο
Παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ.
Σν πεξίπηεξν ηνπ ΓΠΘ επηζθέθζεθαλ Τπνπξγνί ηεο Κπβέξλεζεο, Αξρεγνί Κνκκάησλ, Βνπιεπηέο θαη άιια ζεκαίλνληα πξόζσπα
πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηνλ Πξύηαλε ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Καζεγεηή θ. Αζαλάζην
Καξακπίλε, θαη ηνπο Αλαπιεξσηέο Πξύηαλε θ.θ. Φώηε Μάξε θαη Παληειή Μπόηζαξε.
Σν ΓΠΘ έδσζε ην ζηίγκα ηνπ θαη ζην πεξίπηεξν ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο κέζσ ηνπ πεηξακαηηθνύ
πξσηόηππνπ Διιεληθνύ Πνιηηηθνύ Με-επαλδξσκέλνπ Αεξνρήκαηνο HCUAV RX-1, απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο, ζε επίπεδν
εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ηνπ ΑΠΘ κε ην ΓΠΘ θαη ειιεληθέο εηαηξείεο, πνπ αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην ηεο δξάζεο
«ΤΝΔΡΓΑΗΑ 2011», ηεο ΔΤΓΔ - ΔΣΑΚ, ζην Πξόγξακκα ΔΠΑ 2007-2013.
Πεξηζζόηεξα



Οξίδνληαο 2020: Παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δξγαζίαο 2017 (Αζήλα, 22/09/2016)

Σν Γίθηπν ΠΡΑΞΖ, Δζληθό εκείν Δπαθήο γηα ην Πξόγξακκα «Οξίδνληαο 2020» θαη ζπληνληζηήο ηνπ Enterprise Europe Network
- Hellas, δηνξγάλσζε κε ηελ ππνζηήξημε θαη ζπλεξγαζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο/ΓΓΔΣ ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ εκεξίδα ελεκέξσζεο κε ζέκα:
«Οξίδνληαο 2020: Παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δξγαζίαο 2017»
Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε 22 επηεκβξίνπ 2016, κεηαμύ 09:00-17:00 ζηελ Σερλόπνιε ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ.
ηόρνο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ε ελεκέξσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο από εθπξνζώπνπο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο θαη Δζληθνύο Δθπξνζώπνπο ζρεηηθά κε ηηο λέεο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ρξεκαηνδόηεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο
θαηλνηνκίαο ζε επξσπατθό επίπεδν.
Πεξηζζόηεξα



Δγθαίληα ηεο έθζεζεο ιανγξαθηθνύ πιηθνύ ηνπ ΓΠΘ (Κνκνηελή, 28/09/2016)

Σελ Σεηάξηε 28 επηεκβξίνπ 2016, ζηελ Κνκνηελή, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο ιανγξαθηθνύ πιηθνύ ηνπ ΓΠΘ
«Από ην ζθνηάδη ηεο απνζήθεο ζην θσο ηνπ εθζέηεηλ θαη επηθνηλσλείλ», ζην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνύ ησλ 25 ρξόλσλ ιεηηνπξγίαο
ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ηνπ ΓΠΘ, κε ηε ζηήξημε ηνπ Οκίινπ Eurobank.
Πεξηζζόηεξα



Φνηηεηήο ζην ΓΠΘ ν ρξπζόο Παξανιπκπηνλίθεο ηνπ «Rio 2016», Γήκνο Μηραιεληδάθεο

Σνλ παξανιπκπηνλίθε ηεο θνιύκβεζεο ζην Rio 2017, θαισζόξηζαλ σο θνηηεηή ηνπ ΣΔΦΑΑ-ΓΠΘ, ε θνζκήηνξαο ηεο ρνιήο
Καζεγήηξηα θα. Μαξία Μηραινπνύινπ θαη ν Καζεγεηήο ηεο ρνιήο θαη Πξόεδξνο ηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ ηνπ ΣΔΦΑΑ θ.
Αληώλεο Κακπάο.
Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό, ν Μηραιεληδάθεο πνπ ήδε απνηειεί πξόηππν γηα πνιιά παηδηά, δελ ζθνπεύεη λα αθήζεη ην ζηίγκα ηνπ
ζηνλ αζιεηηζκό κόλν σο έλαο ζπνπδαίνο αζιεηήο, αιιά θηινδνμεί λα ηνλ ππεξεηήζεη θαη σο επηζηήκνλαο.
Πεξηζζόηεξα



εκηλάξην «Δθπαηδεύνληαο γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηε δεκνθξαηία: δηδάζθνληαο ηζηνξία ζηε ζύγρξνλε Δπξώπε» ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο (Αιεμαλδξνύπνιε, 11-12/10/2016)

Σν πκβνύιην ηεο Δπξώπεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ην Γεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην Θξάθεο θαη κε ηελ επγεληθή ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Έβξνπ,
δηνξγάλσζε δηεζλέο πεξηθεξεηαθό ζεκηλάξην ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε ζηηο 11-12 Οθησβξίνπ 2016. Σν ζεκηλάξην εληάζζεηαη ζην
δηαθπβεξλεηηθό πξόγξακκα κε ηίηιν "EDUCATING FOR DIVERSITY AND DEMOCRACY: TEACHING HISTORY IN
CONTEMPORARY EUROPE", ην νπνίν είλαη ηεηξαεηέο θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην 2019. ηηο εξγαζίεο ηνπ ζεκηλαξίνπ
έιαβαλ κέξνο 38 εηδηθνί από πνιιέο επξσπατθέο ρώξεο (ππεύζπλνη ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ζρεδηαζηέο αλαιπηηθώλ
πξνγξακκάησλ, ζπγγξαθείο ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ θαη εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, θαζεγεηέο παλεπηζηεκίσλ εηδηθεπκέλνη ζηελ
ηζηνξηθή εθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ δηδάζθνπλ ηζηνξία, ζύκβνπινη
εθπαίδεπζεο, εθπξόζσπνη επηζηεκνληθώλ ζπιιόγσλ θαη κε θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ), θαζώο θαη ε εγεζία ηνπ Σκήκαηνο γηα
ηελ Ηζηνξηθή Δθπαίδεπζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο.
Πεξηζζόηεξα
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67ε ύλνδνο Πξνέδξσλ θαη Γξακκαηέσλ ΔΛΚΔ (Θεζζαινλίθε 14/10/2016)

Ζ 67ε ύλνδνο ησλ Πξνέδξσλ θαη Γξακκαηέσλ ησλ ΔΛΚΔ όισλ ησλ ΑΔΗ ηεο ρώξαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, ζηηο
14 Οθησβξίνπ 2016. Σε δηνξγάλσζε αλέιαβε ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο.
Πεξηζζόηεξα



Ζκεξίδα Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ & Ννκηθήο ρνιήο ΓΠΘ κε ζέκα: «Σν Γίθαην ζηελ ςεθηαθή επνρή» (Κνκνηελή,
14/10/2016)

Ο Γηθεγνξηθόο ύιινγνο Αζελώλ, ζε ζπλεξγαζία κε κέιε ΓΔΠ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο,
νξγάλσζε εκεξίδα ηελ Παξαζθεπή 14 Οθησβξίνπ 2016 ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ ΓΑ, κε Γεληθό Θέκα: Σν Γίθαην ζηελ
Φεθηαθή Δπνρή - Γίθαην ηνπ Κπβεξλνρώξνπ θαη Κπβεξλνδίθαην.
Πεξηζζόηεξα



1ν Παλμαλζηώηηθν παηδηθό πνδνζθαηξηθό ηνπξλνπά «θνξάξνπκε γηα ην Υακόγειν» (Ξάλζε, 14-15/10/2016)

Οινθιεξώζεθε ην 1ν Παλμαλζηώηηθν παηδηθό πνδνζθαηξηθό ηνπξλνπά «θνξάξνπκε γηα ην Υακόγειν», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηηο 14 θαη 15 Οθησβξίνπ 2016, ζην Αζιεηηθό Κέληξν ηεο ΠΑΔ ΞΑΝΘΖ Α.Ο., κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ΓΠΘ.
Πεξηζζόηεξα



IΘ' πλάληεζε Ηζηνξηθώλ ηνπ Γηθαίνπ, Ννκηθή ρνιή ηνπ ΓΠΘ (Κνκνηελή, 15-16/10/2016)

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ ΓΠΘ, ζηελ Κνκνηελή 15-16/10/2016, ε ΗΘ' πλάληεζε Ηζηνξηθώλ ηνπ Γηθαίνπ.
Πεξηζζόηεξα



Δγθαίληα ηνπ Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Θξαθηθώλ Μειεηώλ από ηνλ Πξόεδξν ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο
(Αιεμαλδξνύπνιε, 12/11/2016)

Ο Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θ. Πξνθόπεο Παπιόπνπινο εγθαηλίαζε ην Διιεληθό Ηλζηηηνύην Θξαθηθώλ Μειεηώλ,
ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε, ζηηο 12/11/2016.
Αλαθεξόκελνο ζην Διιεληθό Ηλζηηηνύην Θξαθηθώλ Μειεηώλ ν θ. Παπιόπνπινο ζεκείσζε πσο ε πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, έξρεηαη λα θαιύςεη έλα ηεξάζηην θελό πνπ ζα έπξεπε ήδε λα έρεη θαιπθζεί από ηελ
Πνιηηεία ρξόληα θαη ηόληζε: «ζα γξάςεη επνρή, θέξλνληαο ζην θσο ηελ αιήζεηα γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο Θξάθεο, γηα
ηελ ειιεληθόηεηα ηεο Θξάθεο θαη ηνπ ζξαθηθνύ ειιεληζκνύ θαη απηό είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό ζήκεξα, ζηελ ηαξαγκέλε επνρή
καο. Απηή ηελ αιήζεηα πξέπεη λα ηελ απνθαηαζηήζνπκε θαη λα ηελ ππεξαζπηζηνύκε θαη ην θάλνπκε, όρη κε θακία αλ ζέιεηε
λεπνηηθή δηάζεζε πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, αιιά [επεηδή] επηηέινπο εκείο νη Έιιελεο πξέπεη λα ππεξαζπηζηνύκε απηό ην νπνίν
καο αλήθεη θαη ηζηνξηθώο θαη από πιεπξάο Γηεζλνύο Γηθαίνπ».
Πεξηζζόηεξα

ΕΡΕΤΝΑ


Μειέηε εθαξκνγήο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ «Δθζπγρξνληζκόο ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ
Διιάδα (Modernization of Higher Education in Greece-MOHE)» (Αζήλα, 7/10/2016)

Ζ πινπνίεζε ηεο ελ ιόγσ πξόηαζεο από ηε Γεληθή Γηεύζπλζε Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο πεξηειάκβαλε ζην πξόγξακκα εξγαζίαο
ηεο, κεηαμύ άιισλ, ηε δηεμαγσγή δύν εξεπλώλ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο εθαξκνγήο ησλ αλαγλσξηζηηθώλ εξγαιείσλ ζηα
Ηδξύκαηα Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο, ηελ πξαγκαηνπνίεζε δύν εξγαζηεξίσλ, ηα νπνία έιαβαλ ρώξα ζηελ Πάηξα θαη ηελ Αζήλα
θαζώο θαη ηνπ Κέληξνπ Δπξσπατθνύ πλεδξίνπ ην νπνίν έιαβε ρώξα ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηηο 7
Οθησβξίνπ 2016. Από ηα παξαπάλσ πξνέθπςε ην θείκελν κε ηίηιν: «Δπξσπατθό ύζηεκα Μεηαθνξάο θαη πζζώξεπζεο
Πηζησηηθώλ Μνλάδσλ (ECTS) θαη Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο (DS) - Μειέηε Δθαξκνγήο».
Πεξηζζόηεξα
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Αύμεζε θαηά 13% ησλ δαπαλώλ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε ην 2015 (3/11/2016)

Απμήζεθαλ ην 2015 νη δαπάλεο ηεο ρώξαο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο (Δ&Α). ύκθσλα κε ην Δζληθό Κέληξν
Σεθκεξίσζεο (ΔΚΣ), ζηε δηάξθεηα ηεο πεξαζκέλεο ρξνληάο νη δαπάλεο Δ&Α αλήιζαλ ζε 1,64 δηζ. επξώ. εκείσζαλ έηζη αύμεζε
θαηά 13% ζε ζρέζε κε ην 2014. Χο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ αλήιζαλ ζην 0,96% από 0,84% πνπ ήηαλ ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά θαη
0,81% πνπ ήηαλ ην 2013.
Πεξηζζόηεξα



ηελ «εληαηηθή» ε δεκόζηα πγεία ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο - 6ν Παλειιήλην πλέδξην ηνπ Φόξνπκ
Γεκόζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο (Αζήλα, 2/11/2016)

Σνλ θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ θξνύεη ε αθαδεκατθή θνηλόηεηα ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ησλ απμαλόκελσλ, ιόγσ ηεο παξαηεηακέλεο
θξίζεο, θνηλσληθώλ αληζνηήησλ ζηε δεκόζηα πγεία, ζύκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 6νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηνπ Φόξνπκ
Γεκόζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ.
ύκθσλα κε ηνλ Καζεγεηή Ηαηξηθήο ηνπ ΓΠΘ, Θεόδσξν Κσλζηαληηλίδε, ε ζεκαληηθή αύμεζε ησλ απηνθηνληώλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο θξίζεο παξαηεξείηαη, θπξίσο, αλάκεζα ζε αλέξγνπο πνπ δηαλύνπλ ηελ πέκπηε δεθαεηία ηεο δσήο ηνπο, θαζώο βηώλνπλ
ζεκαληηθέο απνγνεηεύζεηο. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο πξόζζεζε όηη απμήζεθε ην εξγαζηαθό ζηξεο γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
αλαζθάιεηα θαη ηελ έληαζε ηεο εξγαζίαο.
Πεξηζζόηεξα



Πξνδεκνζίεπζε Δληαίαο Γξάζεο Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ «ΔΡΔΤΝΧ – ΓΖΜΗΟΤΡΓΧ – ΚΑΗΝΟΣΟΜΧ»

Βαζηθόο ζηόρνο ηεο εληαίαο δξάζεο «Δξεπλώ – Γεκηνπξγώ – Καηλνηνκώ» είλαη ε ζύλδεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο κε ηελ
επηρεηξεκαηηθόηεηα θαζώο θαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ
πξνο δηεζλείο αγνξέο, κε ζθνπό ηε κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή θαηλνηόκα επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ αύμεζε ηεο εγρώξηαο
πξνζηηζέκελεο αμίαο. Ζ δξάζε απηή έρεη σο ζθνπό ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή δηνρέηεπζε ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ γηα ηελ
πξνώζεζε εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα ζηηο κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο κέζσ κίαο ζεηξάο παξεκβάζεσλ.
Πεξηζζόηεξα



Οη ΑΠΔ ζπκβάιινπλ ζηε βηώζηκε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο

Σν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο πινπνηεί ηελ Πξάμε κε ηίηιν «Ζ ζπκβνιή ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε
βηώζηκε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο – Γεκηνπξγία κηαο αεηθόξνπ Κνηλόηεηαο». Ζ πξάμε
ρξεκαηνδνηείηαη από ην πξόγξακκα ΥΜ ΔΟΥ 2009-2014, (Θεκαηηθή Πεξηνρή :GR03-Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο), πινπνηείηαη
από 1 Οθησβξίνπ 2015 θαη ζα νινθιεξσζεί 30 Απξηιίνπ 2017.
Πεξηζζόηεξα



Υξεκαηνδόηεζε εξεπλεηηθώλ έξγσλ ειιεληθώλ θνξεώλ ζηα Δπξσπατθά Γίθηπα ERANETs
EURONANOMED, ERANETMED, COFASP, ERANET RUS PLUS, E-RARE θαη TRANSCAN

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ θαιεί ηνπο Διιεληθνύο
θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ επηηπρώο ζηηο Κνηλέο Πξνθεξύμεηο Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ ησλ Δπξσπατθώλ Γηθηύσλ ERANETs
EURONANOMED, ERANETMED, COFASP, ERANET RUS PLUS, E-RARE θαη TRANSCAN λα ππνβάινπλ αηηήζεηο γηα ηελ
ρξεκαηνδόηεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ ηνπο.
Οη Δπξσπατθέο πλεξγαζίεο απεπζύλνληαη ζηνλ ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ ρσξώλ. Χο εθ ηνύηνπ, δηθαίσκα
ππνβνιήο πξόηαζεο ζηελ θάζε Κνηλή Δπξσπατθή Πξνθήξπμε γηα ηελ πινπνίεζε δηαθξαηηθώλ Δ&Σ έξγσλ έρνπλ ζπκπξάμεηο
Ηδησηηθώλ Φνξέσλ (επηρεηξήζεσλ όισλ ησλ κεγεζώλ), Γεκνζίσλ Φνξέσλ (Δξεπλεηηθνί & Σερλνινγηθνί θνξείο, Παλεπηζηήκηα,
ΑΣΔΗ, Δξεπλεηηθά Κέληξα, Ηλζηηηνύηα θαη Δξγαζηήξηα απηώλ) θαη Λνηπώλ Φνξέσλ από ηα θξάηε πνπ ζπκκεηέρνπλ.
Πεξηζζόηεξα
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ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΚΔΗΛΩΕΙ


1ε Γηεκεξίδα γηα ηελ Αμηνπνίεζε ησλ Δπξσπατθώλ Αληαγσληζηηθώλ Πξνγξακκάησλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο
Πεξηόδνπ 2014-2020 από ην Παλεπηζηήκην θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (Κνκνηελή, 29/11/2016)

Σν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο – Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ε Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη
Απηνδηνίθεζεο (ΔΔΣΑΑ), κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο,
πξαγκαηνπνηεί ηελ 1ε Γηεκεξίδα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Δπξσπατθώλ Αληαγσληζηηθώλ Πξνγξακκάησλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο
Πεξηόδνπ 2014-2020 από ην Παλεπηζηήκην θαη ηε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 29 θαη 30 Ννεκβξίνπ 2016, ζηελ Κνκνηελή.
ηόρνο ηεο θνηλήο πξσηνβνπιίαο είλαη ε παξνρή επεμεξγαζκέλεο πιεξνθόξεζεο, αιιά θαη ε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο γόληκνπ
δηαιόγνπ αλάκεζα ζηνπο Γηαρεηξηζηηθνύο θνξείο ή ηα Δζληθά Γξαθεία ησλ Αληαγσληζηηθώλ Πξνγξακκάησλ κε ηα
Παλεπηζηεκηαθά Ηδξύκαηα θαη ηνπο θνξείο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο.
Πεξηζζόηεξα



2ε Γηεζλήο Γηάζθεςε γηα ηε Θέζπηζε ηξαηεγηθήο Υξήζεο: «Παξόληα Εεηήκαηα θαη Μειινληηθέο Σάζεηο»
(Κνκνηελή, 28-30/09/2017)

Ζ Γεύηεξε Γηεζλήο Γηάζθεςε γηα ηελ ζέζπηζε ηξαηεγηθήο Υξήζεο: «Παξόληα Εεηήκαηα θαη Μειινληηθέο Σάζεηο», πνπ
δηνξγαλώλεηαη από ην Δξγαζηήξην Γισζζνινγίαο «The + MorPhoSe» ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί 28-30 επηεκβξίνπ 2017 ζηελ Κνκνηελή. Σν δηεπηζηεκνληθό απηό ζπλέδξην
ζηνρεύεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλερηδόκελεο έξεπλαο θαη ηεο πεξαηηέξσ έξεπλαο γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο
εθκάζεζεο γισζζώλ ζην πιαίζην κηαο δηεζλνύο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο. Σν ζπλέδξην ζα επηθεληξσζεί ζην ξόιν ησλ
ζηξαηεγηθώλ εθκάζεζεο μέλσλ γισζζώλ.
Πεξηζζόηεξα
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