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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Το παρόν έντυπο χωρίζεται σε τέσσερις βασικές ενότητες:
1.

Δράσεις Επιτροπής Ερευνών, όπου ο αναγνώστης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικές με δράσεις, πρωτοβουλίες, ενέργειες κλπ της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ.

2.

Έρευνα, με πληροφορίες σχετικές με προγράμματα, ερευνητικά αποτελέσματα, διακρίσεις κ.ά. της ερευνητικής κοινότητας
του Δ.Π.Θ.

3.

Ανακοινώσεις, με χρηστικές πληροφορίες - ενημερώσεις της ερευνητικής κοινότητας γύρω από τη λειτουργία της Επιτροπής Ερευνών, αναζήτηση συνεργασιών κ.ά.

4.

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που προγραμματίζονται να γίνουν στο προσεχές διάστημα.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ



Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύ-

ωσης ERA-NET για τη δράση E-Rare-3
Στο πλαίσιο του E-Rare-3 με σκοπό την περαιτέρω ερευνητική προσπάθεια στον τομέα των σπάνιων ασθενειών και
για εφαρμογή των στόχων του “International Rare Disease Research Consortium (IRDiRC)” ανακοινώθηκε Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που θα συμμετέχουν στη προκήρυξη, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Ελβετία, Ολλανδία, Τουρκία. Τα έργα που εγκρίθηκαν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων ήταν η 18η Φεβρουαρίου 2015. Η χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις εγκρίθηκαν, έγινε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»
(ΕΠΑνΕΚ), που αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης
(νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020. Η συνολική συμμετοχή της ΓΓΕΤ στα έργα με ελληνική συμμετοχή που θα
εγκριθούν έχει προγραμματιστεί να ανέλθει σε 500.000,00€, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ΕΠΑΝΕΚ η
οποία αναμένεται. Το ως άνω ποσόν θα κατανεμηθεί σε 5 προτάσεις, δηλ. 100.000,00€ ανά πρόταση με ελληνική
συμμετοχή. Για πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις σχετικά μπορείτε να απευθύνεστε στους παρακάτω συνδέσμους : 7th
JOINT CALL FOR EUROPEAN RESEARCH PROJECTS ON RARE DISEASES, JOINT TRANSNATIONAL
CALL FOR PROPOSALS (JTC 2015)
Περισσότερα…



Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικ-

τύωσης ERA-NET για τη δράση TRANSCAN
Στο πλαίσιο του TRANSCAN-2 ανακοινώθηκε Κοινή Προκήρυξη με τίτλο: “Translational research on human tumour heterogeneity to understand and overcome recurrence and resistance to therapy”.
Θα συγχρηματοδοτηθούν ερευνητικά έργα μεταξύ των κρατών που θα συμμετέχουν στην προκήρυξη, Αυστρία,
Βέλγιο, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία,
Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Ταϊβάν, Τουρκία. Τα έργα που εγκρίθηκαν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων ήταν η 16η Μαρτίου 2015. Τη χρηματοδότηση των ελληνικών
φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις εγκρίθηκαν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»
(ΕΠΑνΕΚ), που αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης
(νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη θα ανέλθει σε 500.000,00€. Το ως
άνω ποσόν θα κατανεμηθεί σε 5 προτάσεις, δηλ. 100.000 ανά πρόταση με ελληνική συμμετοχή. Για πληροφορίες ή/και
διευκρινίσεις σχετικά, μπορείτε να απευθύνεστε στους παρακάτω συνδέσμους. Στις 16 Φεβρουαρίου άνοιξε το online registration στον παρακάτω σύνδεσμο που έγινε και η υποβολή των προτάσεων. Σχετικά αρχεία (επισυνάπτονται).

Περισσότερα…
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Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύ-

ωσης EURONANOMED I
Στο πλαίσιο του EURONANOMED II ανακοινώθηκε Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη: Γαλλία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Βέλγιο / Φλάνδρα, Βέλγιο / Βαλονία, Βέλγιο
/ Βρυξέλλες-Βαλλονία ομοσπονδία. Τα έργα που εγκρίθηκαν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων ήταν η 3η Μαρτίου 2015. Η χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών
κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις εγκρίθηκαν, θα γίνει από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), που
αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για
την περίοδο 2014-2020. Η συνολική συμμετοχή της ΓΓΕΤ στα έργα με ελληνική συμμετοχή που εγκρίθηκαν έχει
προγραμματιστεί να ανέλθει σε 400.000,00€, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ΕΠΑΝΕΚ, η οποία αναμένεται.
Το ως άνω ποσόν θα κατανεμηθεί σε 4 προτάσεις, δηλ. 100.000,00€ ανά πρόταση με ελληνική συμμετοχή.
Για πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις σχετικά μπορείτε να απευθύνεστε στους παρακάτω συνδέσμους :
http://www.euronanomed.net/joint-calls/6th-joint-call-2015/
Partner search tool is open at the following link http://www.euronanomed.net/joint-calls/6th-joint-call-2015/
Σχετικά αρχεία (επισυνάπτονται)
Περισσότερα…



Μεταβολή ορίου αμοιβών με τιμολόγιο λήψης υπηρεσιών ή τίτλο κτήσης (παλιά απόδει-

ξη επαγγελματικής δαπάνης)
Σας ενημερώνουμε ότι από 01.01.2015 έχει μεταβληθεί το όριο αμοιβών με τρόπο πληρωμής: Τιμολόγιο λήψης υπηρεσιών, (παλιά απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).
Περισσότερες πληροφορίες: (σχετ. ΠΟΛ 1003/31.12.2014) (υποπαρ. 39.1.4 της παρ. 1 του άρθρου 39)
Περισσότερα…



Επιχειρηματική Ομάδα Ανακάλυψης και Εστίασης για το Κρέας και τα Γαλακτοκομικά

Προϊόντα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 29-30 Ιανουαρίου 2015
Στις 29-30/03/2015 πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή Θεματικό Εργαστήριο (Workshop) υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προπαρασκευαστικής δράσης «Πραγματική και Επιθυμητή Κατάσταση του Οικονομικού Δυναμικού σε περιοχές έξω από την ελληνική πρωτεύουσα Αθήνα" και με βάση τα αποτελέσματα και τα διδάγματα του
Νοέμβρη, 2014 EDP Focus Group. Αυτή η εκδήλωση επικεντρώθηκε στο κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα
στους τομείς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης) και
σε επιλεγμένες δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στη μελλοντική τους ανάπτυξη.
Περισσότερα…
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Η Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της Αλυσίδας Αξίας του Τουρισμού στην Ανατολι-

κή Μακεδονία - Θράκη και αξιολόγηση της Προπαρασκευαστικής Δράσης για την εξειδίκευση της εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
Το Δ.Π.Θ. συμμετείχε στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, στο Ξενοδοχείο «Astir – Egnatia»,
στην Αλεξανδρούπολη: στις 11 & 12 Φεβρουαρίου 2015, το Θεματικό Εργαστήριο, για την Επιχειρηματική Ανακάλυψη της Αλυσίδα Αξίας του Τουρισμού, και στις 12 & 13 Φεβρουαρίου 2015, εκδήλωση για την Αξιολόγηση της Προπαρασκευαστικής Δράσης για την εξειδίκευση της εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, και που συνδιοργανώθηκαν από το Ερευνητικό Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής JRC, και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Περισσότερα…



Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης της αλυσίδας αξίας της οινοποιίας στην Αντολική

Μακεδονία και Θράκη, 29-30/03/2015, Δράμα.
Στη Δράμα έλαβε χώρα το Θεματικό Εργαστήριο (Workshop) της ΠΑΜΘ με θέμα "Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΣTHN ANAΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ" 29-30/03/2015. Μία από τις κεντρικές δραστηριότητες του έργου είναι να δοκιμαστεί και να βελτιστοποιηθεί η επιχειρηματική διαδικασία ανακάλυψης (EDP), εντός των επιλεγμένων τομέων στο πλαίσιο της ευρύτερης
στρατηγικής RIS3 της περιφέρειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή των προτεραιοτήτων, στις οποίες η χρηματοδότηση θα πρέπει να επικεντρωθεί. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη δραστηριότητα είναι η οργάνωση μιας σειράς ομάδων
εστίασης που θα διαχειρίζεται αυτούς τους τομείς της περιφέρειας που παρουσιάζουν δυναμικό για έξυπνη ανάπτυξη, σύμφωνα τόσο με την Περιφέρεια όσο και των στρατηγικών της ΕΕ για το 2020. Η JRC-ΙΜΤΜ, μαζί με τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης)
οργάνωσε την πρώτη ομάδα εστίασης. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στον τομέα του οίνου και σε επιλεγμένες δραστηριότητες που συμβάλλουν στην μελλοντική της ανάπτυξη.
Περισσότερα…



Ολοκληρωμένη Βάση Δεδομένων Διαχείρισης Φύλλων Χρονοχρέωσης - Timesheets

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δ.Π.Θ. χρησιμοποιεί την Ολοκληρωμένη Βάση Δεδομένων Διαχείρισης Φύλλων Χρονοχρέωσης - Timesheets, Intraworks σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περισσότερα...



Ανάπτυξη Συστήματος για την έκδοση πιστοποιητικού διαπίστευσης κατά ISO 9001

:2008 στον Ειδικό Λογαριασμό του Δ.Π. Θράκης
Ξεκίνησε η διαδικασία της ανάπτυξης συστήματος για την έκδοση πιστοποιητικού διαπίστευσης κατά ISO
9001:2008 στον Ειδικό Λογαριασμό του Δ.Π. Θράκης. Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας θα διασφαλίζει συνεχώς τη συμμόρφωση των υπηρεσιών του Ε.Λ.-Δ.Π.Θ. με προκαθορισμένες ποιοτικές απαιτήσεις και
θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ε.Λ.-Δ.Π.Θ., καθώς οι υπηρεσίες του θα είναι από-
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τέλεσμα συστηματικών και τεκμηριωμένων διαδικασιών. Τέλος, θα συμβάλλει στην καλύτερη εσωτερική οργάνωση
του Ε.Λ.-Δ.Π.Θ. και στον πληρέστερο αυτοέλεγχο της λειτουργίας του.
Περισσότερα…



Ηλεκτρονική αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών του έτους 2014 για τους Πανεπιστη-

μιακούς (Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ & διοικητικοί υπάλληλοι) και ταχυδρομική αποστολή για τους εξωτερικούς συνεργάτες.
Ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις αποδοχών του έτους 2014 για τους Πανεπιστημιακούς (Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ
και διοικητικοί υπάλληλοι) θα σταλούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) ενώ για τους εξωτερικούς συνεργάτες
με ταχυδρομική αποστολή.
Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ



Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων εξειδίκευσης στο πλαίσιο του

Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΑΜΘ 2014-2020
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε όσους ενδιαφέρονται να
υποβάλουν προτάσεις εξειδίκευσης σύμφωνα με τους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) και τους Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ)
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο της νέας
προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ) 2014-2020 θα στηρίξει
την αναπτυξιακή στρατηγικής της Περιφέρειας ΑΜΘ, και θα συμβάλλει τόσο στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο
Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014 - 2020 της Ελλάδος, όσο και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική «Ευρώπη 2020». Οι κύριες προτεραιότητες του προγράμματος έχουν επιλεγεί κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης τόσο με τους κοινωνικο-οικονομικούς
εταίρους όσο και με τα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2014-2020 που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια
των ετών 2013 και 2014.
Επισυνάπτονται περιληπτική και αναλυτική έκδοση του ΠΕΠ ΑΜΘ όπως υπεβλήθη επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τον Νοέμβριο του 2014, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για τους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) και τους
Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Επισυνάπτεται και το τυποποιημένο έντυπο υποβολής πρότασης.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής :20/04/2015
Αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση : gvalassidis@mou.gr
Περισσότερα…
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Ανακοίνωση για την απόδοση του ποσοστού κράτησης από την άσκηση ελευθέριου επαγ-

γέλματος.
Απόδοση του ποσοστού κράτησης από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος.

Περισσότερα…



Πρόσκληση σε Μέλη ΔΕΠ για ποοβολή αποτελεσμάτων ειδήσεων κ.λπ.

Πρόσκληση σε Μέλη ΔΕΠ για προβολή αποτελεσμάτων ειδήσεων κ.λπ.

Περισσότερα…



Ημερομηνίες Συνεδριάσεων της Ε πιτροπής Ερευνών του Δ .Π.Θ. για το α' εξάμηνο του

2015
Ημερομηνίες Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Δ .Π.Θ. για το α' εξάμηνο του 2015.

Περισσότερα…



Συνεργασία του Δήμου Ξάνθης με το Δ.Π.Θ. στα πλαίσια εκπόνησης σχεδίων δράσης

Ο Δήμος Ξάνθης προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες που του προσφέρονται με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της περιόδου 2014-2020, επιθυμεί να εκπονήσει σχέδια δράσης σε διάφορους τομείς, όπως αυτά ενδεικτικά αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα.
Ο Δήμος Ξάνθης στα πλαίσια εκπόνησης των παραπάνω Σχεδίων Δράσης, προκειμένου να αξιοποιήσει τις γνώσεις και
την εμπειρία του επιστημονικού δυναμικού των ακαδημαϊκών στελεχών αλλά και τις δυνατότητες και την δυναμική
των φοιτητών του Δ.Π.Θ., επιθυμεί την από κοινού συνεργασία τους με στόχο την οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του Δήμου της Ξάνθης.

Περισσότερα…

ΕΡΕΥΝΑ



Τιμητική διάκριση σε καθηγητή του Δ.Π.Θ. από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Τιμητικές διακρίσεις, μεταξύ άλλων, και σε καθηγητές επέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε ειδική τελετή που έγινε στην αίθουσα Διαπιστευτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου. Ανάμεσα στους διακριθέντες και ο
Νικόλαος Τζαβάρας, Καθηγητής Ψυχιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, o οποίος τιμήθηκε με το παράσημο του Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος.
Περισσότερα…
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ΔΠΘ: Πρωτοποριακή μέθοδος για διόρθωση της πρεσβυωπίας εγκρίθηκε από το Εθνικό

Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ
Την έγκριση του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ έλαβε, η μέθοδος χειρουργικής διόρθωσης της πρεσβυωπίας
που αναπτύχθηκε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) από τον επίκουρο καθηγητή Γεώργιο Λαμπίρη.
Μάλιστα, η μελέτη για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητά της πρόκειται να δημοσιευθεί σε προσεχές τεύχος, τόσο
της Αμερικανικής, όσο και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαθλαστικής Χειρουργικής Καταρράκτη.
«Το Eye World», στο τεύχος Ιανουαρίου 2015, επέλεξε, ανάμεσα στο σύνολο των χειρουργικών τεχνικών που έχουν διεθνώς προταθεί στο αντικείμενο της διαθλαστικής χειρουργικής, να δημοσιεύσει τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα
των πρεσβυωπικών ασθενών που χειρουργήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη και να τα προτείνει για ενημέρωση και
σχολιασμό στους εκπαιδευόμενους χειρουργούς – οφθαλμίατρους των ΗΠΑ, σημειώνοντας τη σημαντική καινοτομία
της μεθόδου. Επιπλέον, η συνοδή μελέτη, που ελέγχει μια σειρά παραμέτρων που αφορούν την ασφάλεια της μεθόδου στους ασθενείς που έχουν ήδη χειρουργηθεί, εγκρίθηκε από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ και έγινε
δεκτή, τον Ιανουάριο του 2015, προς δημοσίευση σε προσεχές τεύχος στο επίσημο περιοδικό της Αμερικανικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαθλαστικής Χειρουργικής και Καταρράκτη, χαρακτηρίζοντας τη ως ιδιαιτέρως σημαντική»,
εξηγεί ο κ. Λαμπίρης.

Η συγκεκριμένη τεχνική υπόσχεται καλή και ποιοτική όραση καθώς τα αποτελέσματα της εφαρμογής της έδειξαν, ότι
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% οι ασθενείς μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους,
χωρίς τη χρήση διορθωτικών γυαλιών ή άλλων βοηθητικών μέσων, όπως είναι οι φακοί επαφής.
Περισσότερα…



Η "Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία" επιλέγει και τιμάει τον καθηγητή του

Δ.Π.Θ. κ.Παπαδόπουλο Βασίλειο και την ομάδα του
Τα τελευταία χρόνια, ο καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος ανέλαβε την ευθύνη της προετοιμασίας των φοιτητών όλων των τμημάτων της Πολυτεχνικής
Σχολής του Δ.Π.Θ. ως προς τη συμμετοχή τους στη Μαθηματική Ολυμπιάδα για φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων της Νοτιανατολικής Ευρώπης SEEMOUS (South Eastern European mathematical for University students) με
αποτέλεσμα τις πολλαπλές διακρίσεις φοιτητών.

Παρά το γεγονός ότι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης δεν είναι το μόνο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που διακρίνεται στο διαγωνισμό SEEMOUS, με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών να κατακτά συχνά την πρώτη
θέση ανάμεσα σε όλα τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, είναι ωστόσο το Πανεπιστήμιο εκείνο που έχει ως επί το πλείστον συμμετοχή στο διαγωνισμό με φοιτητές προερχόμενους όχι από ένα τμήμα
Μαθηματικών αλλά από τμήματα Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής. Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ σημειώνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον διαγωνισμό και την μεγαλύτερη σε αριθμό απόκτηση
μεταλλείων, μεταξύ των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, πανελλαδικά. Οι συνεχείς διακρίσεις του Δ.Π.Θ. είχαν ως
αποτέλεσμα η "Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία" να επιλέξει και τιμήσει τον καθηγητή του Δ.Π.Θ. κ. Παπαδόπουλο Βασίλειο και την ομάδα του.
Περισσότερα…
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Ευχάριστες ειδήσεις από την Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ. Νέες σημαντικές διακρίσεις στη

Μαθηματική Ολυμπιάδα
Τα Μαθηματικά στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διδάσκονται με ιδιαίτερη βαρύτητα στις εφαρμογές, χωρίς να υστερούν σε θεωρητικό υπόβαθρο. Τα τελευταία χρόνια, ο καθηγητής Μαθηματικών και Στατιστικής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος ανέλαβε την ευθύνη της προετοιμασίας των
φοιτητών όλων των τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. ως προς τη συμμετοχή τους στη Μαθηματική Ολυμπιάδα για φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Νοτιανατολικής Ευρώπης SEEMOUS (South
Eastern European Mathematical for University students) με αποτέλεσμα τις πολλαπλές διακρίσεις φοιτητών.
Οι συνεχείς επιτυχίες των φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ., την τοποθετούν στο βάθρο των καλύτερων
Σχολών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ο φοιτητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που έλαβε διάκριση για το έτος 2014 είναι ο Καράμπελας Νικόλαος, που κατέκτησε
το Χάλκινο μετάλλιο, ενώ το 2015 τους φέρνει πίσω από την Οχρίδα με τρία Χάλκινα Μετάλλια στις αποσκευές τους.
Περισσότερα..Ολυμπιάδα 2015…
Περισσότερα..Ολυμπιάδα 2014…



Αμφίπολη: Και τα 550 οστά του τάφου ανήκουν σε πέντε άτομα, λέει η ομάδα των

επιστημόνων, μία εκ των οποίων καθηγήτρια του Δ.Π.Θ.
Και τα 550 οστά που βρέθηκαν στον τάφο της Αμφίπολης ανήκουν στα πέντε άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί,
σύμφωνα με τους επιστήμονες που πραγματοποίησαν τη σχετική έρευνα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, που εκδόθηκε την Τετάρτη.
«Ο αριθμός επομένως των νεκρών δεν πρόκειται να μεταβληθεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Υπενθυμίζεται ότι,
στο δελτίο Τύπου της Δευτέρας, αναφερόταν ότι «Ο ελάχιστος αριθμός των ατόμων, που ταυτοποιήθηκαν από τα διαγνωστικά σκελετικά κατάλοιπα αντιστοιχεί σε πέντε άτομα, τέσσερα εκ των οποίων αποδίδονται σε ενταφιασμούς και
ένα σε καύση». Πρόκειται για μία γυναίκα άνω των 60 ετών, έναν άνδρα περίπου 35 ετών, έναν άνδρα περίπου 45
ετών, ένα βρέφος αδιευκρίνιστου φύλου και ένα ενήλικο άτομο αδιευκρίνιστου φύλου και ηλικίας.
Περισσότερα…



Σύμπραξη με αναπτυξιακό όραμα, από Δ.Π.Θ. και Ο.Λ.Α.- Υπογραφή Προγραμματικής

Συνεργασίας
Σε μια από τις πιο σημαντικές και πολλά υποσχόμενες συμπράξεις, για τον Έβρο, την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη,
και τη βόρειο Ελλάδα ευρύτερα, προχώρησαν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) και ο Οργανισμός Λιμένα
Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α.). Την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:00 στην Πρυτανεία του Δ.Π.Θ. ο Πρύτανης του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητής κ. Αθανάσιος Καραμπίνης και ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α.) κ. Σταύρος Σταυράκογλου υπέγραψαν την προγραμματική συνεργασία με πενταετή χρονικό ορίζοντα, όπου αφενός το πανεπιστημιακό ίδρυμα αναλαμβάνει επί της ουσίας ρόλο τεχνικού συμβούλου
του Ο.Λ.Α. ενόψει του σχεδιασμού αναβάθμισης του τελευταίου, ενώ συνάμα αναμένεται να δημιουργηθούν νέες εκπαιδευτικές προοπτικές για το τρίτο πανεπιστήμιο της χώρας.
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«Η συνεργασία μας προσβλέπει σε οφέλη και για τις δύο πλευρές, με απώτερη στόχευση τη δημιουργία αναπτυξιακών δεδομένων για την περιοχή και την τοπική κοινωνία», επισήμανε ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ., Καθηγητής Αθανάσιος
Καραμπίνης.
Περισσότερα…

Η Ανακοίνωση



Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δ.Π.Θ.

Το πρόγραμμα αφορά την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δ.Π.Θ. με εστίαση την υγεία των εργαζομένων (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την επιστημονική θεώρηση της Ιατρικής της Εργασίας) τόσο στις διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες, όσο και του εκπαιδευτικού, καθώς και του ερευνητικού προσωπικού. Στόχος είναι η καταγραφή των επαγγελματικών εκθέσεων όλων των άμεσα εργαζομένων στο Δ.Π.Θ. , καθώς και η συμπλήρωση των στοιχείων του επαγγελματικού και ιατρικού
ιστορικού τους με στοιχεία κλινικής εκτίμησης της κατάστασης υγείας τους με μορφή ιατρικών φακέλων Ιατρικής της Εργασίας. Ακολούθως γίνεται επιδημιολογική και βιοστατιστική επεξεργασία των δεδομένων στα πλαίσια της μελέτης ανάλυσης
επαγγελματικού κινδύνου με στοιχεία υποκειμενικής και αντικειμενικής εκτίμησης της επαγγελματικής επικινδυνότητας κατά
θέση εργασίας για ομοειδείς θέσεις εργασίας. Στα πλαίσια του προγράμματος Ειδικοί Ιατροί Εργασίας (Θ.Κ. Κωνσταντινίδης
και Ευαγγελία Νένα) διαμορφώνουν ειδική Έκθεση για τη δομή και λειτουργία Υπηρεσίας Υγιεινής και Ασφάλεια της Εργασίας στο Δ.Π.Θ. , διαμορφώνουν πρότυπο ιατρικό φάκελο Ιατρικής της Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δ.Π.Θ. και συγκροτούνται Ιατρεία Εργασίας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης ο κ. Χ. Κοντογιώργης, Λέκτορας Υγιεινής του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. , καθώς και ο κ. Α. Τσελεμπόνης, μέλος ΕΔΙΠ
του ίδιου Εργαστηρίου.

Περισσότερα…

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης της Δομής Α-

πασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ. στην Ξάνθη (2ος Κύκλος).
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ. με την υποστήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας και σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του
Δ.Π.Θ. και την Αμερικανική Γωνιά Ξάνθης, παρέχουν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει
βιωματικά εργαστήρια υποστήριξης ατόμων που είτε αναζητούν εργασία είτε επιθυμούν να στραφούν προς την επιχειρηματικότητα.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια και απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:
Στάδιο Α: Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Από τον προστατευμένο χώρο της εκπαίδευσης στον απροστάτευτο χώρο της εργασίας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στάδιο Β: Ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών για νεοφυείς επιχειρήσεις (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στάδιο Γ: Εξατομικευμένη συμβουλευτική με εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΣΤΑ του Δ.Π.Θ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και έχει σκοπό να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν
στο πρώτο στάδιο τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, στο δεύτερο στάδιο τις καινοτόμες ιδέες για
νεοφυείς και βιώσιμες επιχειρήσεις και στο τρίτο στάδιο ένα προσωπικό σχέδιο δράσης στον τομέα της προσωπικής και
επαγγελματικής τους εξέλιξης. Έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία ο 1ος Κύκλος, στην παρούσα φάση διεξάγεται ο 2ος
Κύκλος ενώ ολόκληρο το πρόγραμμα θα επαναληφθεί στον 3ο Κύκλο τον Μάϊο 2015.
Για πληροφορίες επισκεφτείτε:
http://dasta.duth.gr/.duth.gr/



Ημερίδα για τις Μεταρρυθμίσεις, την Απασχόληση και την Ανάπτυξη στην Αλεξανδρού-

πολη 23/03/2015
"Μεταρρυθμίσεις - Απασχόληση – Ανάπτυξη: όλη η αλήθεια σύμφωνα με τα νέα δεδομένα" είναι το θέμα της εκδήλωσης που συνδιοργάνωσε το Επιμελητήριο Έβρου και το Ινστιτούτο Οικονομικής Πολιτικής & Δημόσιας Διακυβέρνησης του Ελληνο-αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου
2015, στις 18.00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου στον 3ο όροφο (Λ. Δημοκρατίας 307).
Περισσότερα…



Ημερίδα Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικ-

τού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) στην Ξάνθη 19/03/2015
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) με την
συνδιοργάνωση του Δ.Α.ΣΤΑ του Δ.Π.Θ., πραγματοποίησαν ενημερωτική ημερίδα με θέμα: "Καινοτομική Επιχειρηματικότητα - Χρηματοδοτικά Εργαλεία & Success Stories Φοιτητών ΕΑΠ" την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015 και ώρα
17:00 στο επιμελητήριο Ξάνθης.
Περισσότερα…



Χρηματοδοτήσεις για ΜΜΕ μέσω του χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα

και την Καινοτομία - Ορίζοντας 2020"
Ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, Γεώργιος Παυλίδης σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει η
Περιφέρεια

Αν.

Μακεδονίας

-

Θράκης, το

Περιφερειακό

Ταμείο

Ανάπτυξης

ΑΜΘ,

το

Περιφερια-

κό Συμβούλιο Καινοτομίας & Έρευνας ΑΜΘ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"

Περισσότερα…

Επιμέλεια ύλης: Παντελής Ν. Μπότσαρης
Επιμέλεια έκδοσης: Ιωάννης Δάφνης
Αρθρογραφία: Π. Ν. Μπότσαρης, Ι. Δάφνης, Χ. Τσακίρη, Γ. Λυμπεράκης
Γραφικά: Γ. Λυμπεράκης
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