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ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ


Ηκεξνκελίεο ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ΓΠΘ έσο 30/6/2017

Η Δπηηξνπή Δξεπλψλ ζηε ζπλεδξίαζε κε αξηζκφ 372/14.12.2016 απνθάζηζε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηηο 30/6/2017, λα νξίζεη
ηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο ζπλεδξηάζεσλ:
11/1/2017, 15/2/2017, 8/3/2017, 22/3/2017, 5/4/2017, 26/4/2017, 17/5/2017, 31/5/2017, 14/6/2017, 30/6/2017.



Γξνκνιφγεζε ηεο κεηεγθαηάζηαζεο γηα ην ΓΠΘ

Ο Πξχηαλεο ηνπ ΓΠΘ θ. Αζαλάζηνο Καξακπίλεο ππνγξάκκηζε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο κεηεγθαηάζηαζεο φισλ ησλ θηεξηαθψλ
κνλάδσλ απφ ηελ πφιε ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε Κνκνηελήο, δηφηη ηα θηήξηα πνπ ζα απειεπζεξσζνχλ κέζα ζηελ πφιε ζα
παξαρσξεζνχλ ζε άιιεο ππεξεζίεο θαη δελ παξέιεηςε λα επραξηζηήζεη θαη φζνπο ζπλέβαιαλ ζηε παξνπζίαζε ελφο άξηηνπ θαη πνιχ
δπλαηνχ έξγνπ, ην νπνίν θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη ηελ θαζνιηθή ρξεκαηνδφηεζή ηνπ απφ ηελ Δπξψπε.
Πεξηζζφηεξα



Νέεο Πξνζθιήζεηο γηα Δξεπλεηηθέο Πξνηάζεηο αλά ρνιή/Σκήκα γηα ην ΓΠΘ

ηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν κπνξείηε λα βξείηε ηα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ησλ Νέσλ Πξνζθιήζεσλ γηα Δξεπλεηηθέο Πξνηάζεηο αλά
ρνιή/Σκήκα:
http://www.rescom.duth.gr/anakoinwseis/genikes-anakoinwseis/fylladia-ereynitikon-proskliseon-03032017



Η ηξαηεγηθή ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, 2016-2020 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ

Η Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (ΑΔ) ζηελ Διιάδα έρεη αλαπηπρζεί ζεκαληηθά θαηά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, φκσο αληηκεησπίδεη
ζήκεξα κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο θαη ρξεηάδεηαη κηα Δζληθή ηξαηεγηθή πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζηφρνη θαη λα
θαζνξηζηνχλ πξνηεξαηφηεηεο.
Η Διιάδα ρξεηάδεηαη λα θαζνξίζεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ ΑΔ ζε κηα πεξίνδν παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε ζπλδπαζκφ κε
ζνβαξέο δηαξζξσηηθέο θαη ζεζκηθέο αδπλακίεο ζηελ παξαγσγηθή βάζε ηεο νηθνλνκίαο. Σν πιαίζην απηφ δείρλεη φηη ν ξφινο ηεο
επηζηεκνληθήο βάζεο ηεο ρψξαο γίλεηαη πνιχ θξίζηκνο γηα ην κέιινλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηηο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ηεο λέαο
γεληάο.
Δπηζπλάπηεηαη ε κειέηε ηνπ Τπνπξγείνπ.
Πεξηζζφηεξα



Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ηεο ΔΔ «Οξίδνληαο
2020» γηα ην έηνο 2015

Σν Γεθέκβξην 2016, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζίεπζε έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οξίδνληαο
2020 (Η2020) ζηε δηεηία 2014-2015. Η έθζεζε αλαθέξεη αλαιπηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, ηηο ζπκκεηνρέο, ηα
πνζνζηά επηηπρίαο επί ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαζψο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηηπρεκέλσλ πξνηάζεσλ/έξγσλ απφ ηελ
ΔΔ, αλά ππιψλα θαη αλά ζεκαηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Οξίδνληα 2020. ηελ έθζεζε παξνπζηάδνληαη επίζεο, νη επηδφζεηο θάζε θξάηνπο
ηεο ΔΔ, ησλ ζπλδεδεκέλσλ θαη ηξίησλ ρσξψλ, θαζψο θαη ζπγθξηηηθνί πίλαθεο κεηαμχ ησλ εηψλ 2014 θαη 2015 ζρεηηθά κε ηα
αλσηέξσ ζηνηρεία.
ρεηηθφο ζχλδεζκνο:
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf
Πεξηζζφηεξα
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Σξία ζηα δέθα ΑΔΙ πήξαλ «άξηζηα» ζηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηεο ΑΓΙΠ θαη ηα 6 ζηα 10 "πνιχ θαιά", ην ΓΠΘ
αμηνινγήζεθε σο «πνιχ θαιφ»

Δλδηαθέξνληα θαη θαηαιπηηθά γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε ηα απνηειέζκαηα ησλ εμσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ ησλ ΑΔΙ - Πνηέο
ζπζηάζεηο θάλνπλ νη εμσηεξηθνί αμηνινγεηέο κέζα απφ ηηο 36 εθζέζεηο.
Σξία ζηα δέθα ΑΔΙ πήξαλ άξηζηα, 6 ζηα 10 πνιχ θαιά, θαη ην 1 ζηα 10 πέξαζε ηε βάζε, ζηηο 22 εθζέζεηο γηα ηα Παλεπηζηήκηα θαη
14 γηα ηα ΣΔΙ πνπ ζπλέηαμαλ νη εμσηεξηθνί αμηνινγεηέο ηεο ΑΓΙΠ , πνπ «φξγσζαλ» φια ηα ΑΔΙ ηεο ρψξαο (επηηφπηεο επηζθέςεηο),
θαηά ην δηάζηεκα Οθηψβξηνο 2015 – Ινχιηνο 2016.
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ, δηαθαίλνληαη πεξηζψξηα βειηίσζεο ζηηο ζρέζεηο ησλ θνηηεηψλ κε ηα κέιε ΓΔΠ, ζηε ζπκκεηνρή
ησλ θνηηεηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ζηελ θαηάξηηζε ζηξαηεγηθψλ πιάλσλ.
Πεξηζζφηεξα



Δπηζηνιή Γηακαξηπξίαο ηνπ ΓΠΘ γηα ηελ ίδξπζε θαηεχζπλζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Μεηνλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζην
ΑΠΘ

Δπηζηνιή δηακαξηπξίαο πξνο ηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ηνλ αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο θ. Κ.
Φσηάθε θαη ηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ κε ηελ νπνία δεηνχλ ηελ απφζπξζε ηνπ άξζξνπ
14 ηνπ λφκνπ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ηνπ Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο, ηεο Δζληθήο βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο», πνπ θαηαηέζεθε γηα ζπδήηεζε ζηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ ππνζέζεσλ ηεο Βνπιήο, θαη κε ην νπνίν νξίδεηαη ε
δεκηνπξγία λέαο θαηεχζπλζεο ζηελ Παηδαγσγηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο απνθιεηζηηθά γηα ηνπο
κεηνλνηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Θξάθεο, απέζηεηιε ε επηζηεκνληθή θαη εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα
ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη εηδηθφηεξα ησλ ρνιψλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο θαη ησλ Κιαζηθψλ θαη
Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ.
Ο Πξχηαλεο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θ. Αζαλάζηνο Καξακπίλεο έθαλε ιφγν γηα κία απφθαζε «επζεία βνιή φρη
κφλν θαηά ηνπ ΓΠΘ αιιά θαηά ηεο πεξηνρήο γεληθφηεξα».
Πεξηζζφηεξα



Πξαθηηθά πκπνζίνπ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο ηνπ ΓΠΘ επηεκβξίνπ 2016

Θα βξείηε αλαξηεκέλα ηα Πξαθηηθά ηνπ πκπνζίνπ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο πνπ δηνξγαλσζε ην ΓΠΘ ηνλ επηέκβξην
ηνπ 2016 ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν: http://panepistimiaki-paidagogiki.gr/praktika/praktika2016.pdf ελψ ζηνλ ζχλδεζκν
http://panepistimiaki-paidagogiki.gr/ ππάξρεη φιε ε πεξηγξαθή ηνπ πκπνζίνπ.
Πεξηζζφηεξα



Startup Europe Week Xanthi (Ξάλζε, 8/2/2017)

Παξνπζία 100 αηφκσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθδήισζε Startup Europe Week Xanthi ζην Υαηδεδάθεην Ίδξπκα ζηηο 8
Φεβξνπαξίνπ 2017. Η ελ ιφγσ εθδήισζε δηνξγαλψζεθε Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Γνκήο
Απαζρφιεζεο & ηαδηνδξνκίαο ηνπ ΓΠΘ & ην Europe Direct Ξάλζεο ππφ ηελ Αηγίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο & Θξάθεο.
Πεξηζζφηεξα



Δπηζηεκνληθφ ζπκπφζην κε δηεζλή ζπκκεηνρή θαη ζέκα Lesson Study (Αιεμαλδξνχπνιε 7-8/3/2017)

ηηο 7 θαη 8 Μαξηίνπ 2017 δηεμήρζε επηζηεκνληθφ ζπκπφζην κε δηεζλή ζπκκεηνρή ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε κε ζέκα Lesson
Study: a scientific meeting for exchanging views and exploring the model across Europe Σν ζπκπφζην ζπλδηνξγάλσζαλ ην
Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ΣΔΔΠΗ ηνπ ΓΠΘ «Καηλνηφκεο Παηδαγσγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζε Πνιππνιηηηζκηθά
Δθπαηδεπηηθά Πεξηβάιινληα» θαη ν Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο.
Πεξηζζφηεξα
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Βησκαηηθφ εκηλάξην Αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθήο Ιδέαο κε ηε κέζνδν LEGO® Serious Play® (Ξάλζε, 15/3/2017)

Σελ Σεηάξηε 15 Μαξηίνπ 2017 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ξάλζε απφ ζηειέρε ηεο Μνλάδαο Καηλνηνκίαο &
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Βησκαηηθφ εκηλάξην Αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθήο Ιδέαο κε ηε κέζνδν
LEGO® Serious Play®.
Πεξηζζφηεξα



Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ γηα ην Πξφγξακκα Δξεπλψ – Γεκηνπξγψ – Καηλνηνκψ

Οη αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ππνβάιινληαη πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Γξάζεο ζα πξέπεη λα πξνσζνχλ ηελ
έξεπλα, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία θαη λα εληάζζνληαη ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο 3 παξεκβάζεηο:
1) Έξεπλα θαη Αλάπηπμε απφ Μηθξνκεζαίεο, 2) Δπηρεηξήζεηο πκπξάμεηο Δπηρεηξήζεσλ κε Δξεπλεηηθνχο Οξγαληζκνχο, 3)
Αμηνπνίεζε Δξεπλεηηθψλ Απνηειεζκάησλ
Πεξηζζφηεξα



Γηεκεξίδα κε ηίηιν "Δλεκέξσζε θαη Δθπαίδεπζε γηα ην Πξφγξακκα LIFE - Πξφζθιεζε 2017 (Ξάλζε, 27/3/2017)

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ ΓΠΘ δηνξγάλσζε Γηεκεξίδα κε ηίηιν " Δλεκέξσζε θαη Δθπαίδεπζε γηα ην Πξφγξακκα
LIFE - Πξφζθιεζε 2017" ζηηο 27 Μαξηίνπ 2017 ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε Κηκκεξίσλ Ξάλζεο.
Πεξηζζφηεξα



εκηλάξην Grow Greek Tourism Online ηεο Google γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, (Ξάλζε,
31/3/2017)

Σελ Παξαζθεπή 31 Μαξηίνπ δηνξγαλψζεθε ζεκηλάξην κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Μνλάδαο Καηλνηνκίαο θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Γνκήο Απαζρφιεζεο & ηαδηνδξνκίαο ηνπ ΓΠΘ γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ ΓΠΘ ψζηε λα κάζνπλ
πεξηζζφηεξα γηα ην πσο κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηαδίθηπν.
Πεξηζζφηεξα

ΕΡΕΤΝΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΕΡΕΤΝΑ


Απνηειέζκαηα έξεπλαο γηα ηελ απαζρφιεζε ζε δξαζηεξηφηεηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (Δ&Α) ηνπ ΔΚΣ

ε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο ρξήζεο ρξφλνπ, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο σο ν θνξέαο παξαγσγήο ησλ
επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ Δ&Α, θαη αθνξνχζε ηελ απαζρφιεζε ζε Δ&Α ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΙ ζην
πιαίζην ηεο ηαθηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζην δηθφ καο ΓΠΘ θαζψο επίζεο θαη ε
ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ ΔΚΣ Γξνο Δχεο αρίλε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ρξήζεο ρξφλνπ.
Πεξηζζφηεξα



Αλάπηπμε θαηλνηφκνπ ηερλνινγίαο γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο απφ ην ΓΠΘ, ζε ζπλεξγαζία κε εηαηξεία θξεάησλ ζηελ Ξάλζε

Πξφθεηηαη γηα ην πηινηηθφ έξγν πνπ μεθίλεζε ην 2010 κε πξσηνβνπιία ηνπηθήο εηαηξείαο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο
θξέαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΓΠΘ.
Σν έξγν αθνξά ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκνπ ηερλνινγίαο γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη παξαγσγή βηναεξίνπ ηθαλνχ λα θαιχςεη ηηο εηαηξηθέο αλάγθεο ζε νξπθηά θαχζηκα
θαη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ κεηαηξνπήο ηνπ βηναεξίνπ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ελψ ζε εμέιημε βξίζθεηαη θαη ε δηαδηθαζία
ζχλδεζεο κε ην εζληθφ δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Σνλ εξεπλεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ έρεη ν Γξ. Βαζίιεο Γηακαληήο, Μεραληθφο Πεξηβάιινληνο, κέινο
ηνπ εξγαζηεξηαθνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο.
Πεξηζζφηεξα
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Έγθξηζε ζρεδίνπ δξάζεο αεηθνξηθήο ελέξγεηαο θαη θιίκαηνο Γήκνπ Οξεζηηάδαο

Άιιε κία πφιε ηεο Θξάθεο πηζηνπνηείηαη βάζεη ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο Αεηθνξηθήο Δλέξγεηαο θαη Κιίκαηνο. πγθεθξηκέλα,

εγθξίζεθε απφ ηελ Κνηλή Σερληθή Γξακκαηεία ηνπ «πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ» ην ρέδην Γξάζεο Αεηθνξηθήο Δλέξγεηαο
θαη Κιίκαηνο ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο ζε κφιηο δέθα εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.
Η αξηηφηεηα θαη ε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο, ζπλέβαιιε ζηελ άκεζε έγθξηζή ηνπ απφ ηελ Κνηλή
Σερληθή Γξακκαηεία. Ο Γήκαξρνο Οξεζηηάδαο, θ. Βαζίιεηνο Μαπξίδεο, εθθξάδεη ηηο επραξηζηίεο ηνπ πξνο ηελ εξεπλεηηθή
νκάδα ηνπ ΓΠΘ θαη εηδηθφηεξα ηνλ Αλ. Πξχηαλε ΓΠΘ Καζεγεηή θ. Παληειή Μπφηζαξε, ηνλ Αλαπι. Καζεγεηή Γεψξγην
Γθατληαηδή θαη ηνπο Κνκλελφ Αγγειάθνγινπ, Ηιία Καθαλή θαη Κσλζηαληίλν Λπκπεξφπνπιν, γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία
θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηνλ ζηξαηεγηθφ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ.
Πεξηζζφηεξα



Σν θαηλφκελν ηεο έληνλεο νζκήο ζην Υαιθεξφ

Ο Καζεγεηήο ηνπ ΓΠΘ θ. Γεψξγηνο Γθατληαηδήο αλαθέξεηαη γηα θαηλφκελν ηεο έληνλεο νζκήο ζην Υαιθεξφ θαη δελ
απνθιείεη ηελ ζεξκνθξαζηαθή αλαζηξνθή.
Πεξηζζφηεξα



Οκάδα ηεο Ννκηθήο ηνπ ΓΠΘ ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, (ηξαζβνχξγν,1316/2/2017)

Η νκάδα ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζπκκεηείρε, ππφ ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε
ηνπ Λέθηνξα Γηψξγνπ Θενδφζε, ζηελ ηειηθή θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ Δηθνληθήο Γίθεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα
(European Human Rights Moot Court Competition) πνπ νξγαλψζεθε απφ ηελ ELSA International ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζην ηξαζβνχξγν ην ηεηξαήκεξν 13 έσο 16 Φεβξνπαξίνπ 2017.
Η ζπκκεηνρή ζ' απηφλ ην Γηαγσληζκφ Δηθνληθήο Γίθεο απνηειεί ζεκαληηθφηαηε δηάθξηζε γηα ηε Ννκηθή ρνιή ηνπ ΓΠΘ,
αθνχ ε νκάδα επηιέρζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ηειηθή θάζε σο κία απφ ηηο 20 θαιχηεξεο νκάδεο επί ζπλνιηθά 95
ππνςεθηνηήησλ απφ ηζάξηζκεο Ννκηθέο ρνιέο απφ 35 θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο.
Πεξηζζφηεξα



Πηπρηνχρνο ηνπ ΓΠΘ Ννκηθήο ζηα 76 ηνπ ρξφληα (Κνκνηελή, 22/2/2017)

Καηά ηελ νξθσκνζία ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ηεο Ννκηθήο ρνιήο νξθίζηεθαλ 179 απφθνηηνη θαη αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλαο
απφ απηνχο ηνπο απφθνηηνπο ήηαλ θαη ν 76ρξνλνο έρσλ αδπλακία φξαζεο θνηηεηήο ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο.
Πεξηζζφηεξα



Αλαγφξεπζε ηνπ Hans Eideneier ζε επίηηκν δηδάθηνξά ηεο ρνιήο Κιαζηθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηνπ
ΓΠΘ (Κνκνηελή, 24/2/2017)

ε επίηηκν δηδάθηνξα ηεο ρνιήο Κιαζηθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηνπ ΓΠΘ αλαγνξεχηεθε ηελ Παξαζθεπή, 24
Φεβξνπαξίνπ 2017, ν Οκφηηκνο Καζεγεηήο Βπδαληηλνινγίαο θαη Νενειιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Ακβνχξγνπ θ. Hans Eideneier. Η ηειεηή έιαβε ρψξα ζην Κεληξηθφ Ακθηζέαηξν ηεο Παιηάο Ννκηθήο, φπνπ θαη ν θ. Eideneier
πξαγκαηνπνίεζε νκηιία κε ζέκα «Πεξί αλαγλψζεσλ».
O Hans Eideneier γελλήζεθε ην 1937 ζηε ηνπηγάξδε Γεξκαλίαο. πνχδαζε θιαζηθή θηινινγία, βπδαληηλνινγία, λενειιεληθή
θηινινγία, ηζηνξία, θηινζνθία θαη γισζζνινγία ζηα παλεπηζηήκηα Tubingen, Ακβνχξγνπ, Θεζζαινλίθεο θαη Μνλάρνπ. ηε
ζπλέρεηα δίδαμε Βπδαληηλή θαη λενειιεληθή θηινινγία ζην Παλεπηζηήκην ηεο Κνισλίαο θαη κεηά ζην Παλεπηζηήκην ηνπ
Ακβνχξγνπ (1994-2002), έσο ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ.
Πεξηζζφηεξα
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Έδξα Jean Monnet απνθηά ε Ννκηθή ρνιή ηνπ ΓΠΘ

Μηα ηδηαίηεξε ηηκή έδσζε ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, απνλέκνληαο
Έδξα Jean Monnet, κηα ζέζε δηδαζθαιίαο γηα θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ ή κφληκα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε
εηδίθεπζε ζηηο επξσπατθέο ζπνπδέο.
Κάηνρνο ηεο Έδξαο Jean Monnet θαη ζπληνληζηήο ηνπ εγθξηζέληνο πξνγξάκκαηνο είλαη ν Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο θ.
Μηράιεο Γ. Υξπζνκάιιεο, δηδάζθσλ ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Γηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε πξνπηπρηαθφ θαη
κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, πνπ είρε ηελ πξσηνβνπιία θαηάξηηζεο θαη ππνβνιήο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηεο ζρεηηθήο
πξφηαζεο.
Η επηινγή βαζίζηεθε, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε αλεμάξηεησλ αμηνινγεηψλ, ζηελ παξάδνζε θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ
πξνζθεξνκέλσλ επξσπατθψλ ζπνπδψλ ζηε ρνιή, ζηελ πιεξφηεηα ηεο ππνβιεζείζαο πξφηαζεο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο
νκάδαο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο Έδξαο.
Πεξηζζφηεξα



Γηάθξηζε ηνπ ΓΠΘ ζηελ 11ε Μαζεκαηηθή Οιπκπηάδα Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο SEEMOUS 2017 (Ορξίδα,
28/2-5/3/2017)

Σν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα αθφκα κηα θνξά θαηάθεξε λα δηαθξηζεί ζηε Μαζεκαηηθή Οιπκπηάδα «SEEMOUS»
ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο κε δηεζλείο ζπκκεηνρέο θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ
Μεραληθψλ θ . Βαζηιείνπ Παπαδφπνπινπ.
Η νκάδα ηνπ παλεπηζηεκίνπ επέζηξεςε ζηελ Ξάλζε έρνληαο θαηαθηήζεη έλα ράιθηλν κεηάιιην κε ηνλ Θεφδσξν Παλαγηψηε
Υαηδεληθνιάνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη κία εχθεκε κλεία κε ηνλ
Αλαζηάζην απαιίδε θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηα 11 ρξφληα δηεμαγσγήο ηνπ
δηαγσληζκνχ είλαη ε κνλαδηθή θνξά πνπ δίλεηαη ε δηάθξηζε ηεο εχθεκεο κλείαο, γηα ηελ πιήξε θαη άξηζηε επίιπζε ελφο
νιφθιεξνπ ζέκαηνο.
Πεξηζζφηεξα



Γηάιεμε «Η ζχγρξνλε ρξήζε ηνπ δηαζηήκαηνο γηα ηελ πξφβιεςε ζεηζκψλ» (Ξάλζε, 8/3/2017)

ηηο 8 Μαξηίνπ 2017, ν Καζεγεηήο ηνπ ΓΠΘ ζην Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ π.
Γεψξγηνο Αλαγλσζηφπνπινο έδσζε δηάιεμε ζηνλ Πνιπρψξν Σέρλεο θαη θέςεο «Οηθία Υαηδεδάθε», κεηά απφ πξφζθιεζε
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ξάλζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.
Πεξηζζφηεξα



Ο δνξπθφξνο DUTH-Sat ηνπ Πνιπηερλείνπ Ξάλζεο ζην Cape Canaveral

ηελ Πνιπηερληθή ρνιή ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ζην Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ
Τπνινγηζηψλ, έρεη θαηαζθεπαζηεί έλαο πιήξεο δνξπθφξνο κηθξνχ κεγέζνπο ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο δηαζηεκηθήο
απνζηνιήο QB50.
Τπφ ηελ επίβιεςε ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θ. Θεφδσξνπ αξξή, κία νκάδα απφ κεραληθνχο, κεηαδηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο
θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο νινθιήξσζαλ πξηλ απφ ιίγνπο κήλεο ην πνιχπινθν έξγν ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο
ηνπ δνξπθφξνπ, πνπ πήξε ηελ θσδηθή νλνκαζία GR01-DUTHSat.
O GR01-DUTHSat απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη ζην Αθξσηήξην Κέλεληπ – Cape Canaveral ηεο Florida. Η ηειηθή ηνπνζέηεζε
ζε ηξνρηά, γηα ηελ νπνία φκσο δελ έρεη αθφκα δνζεί εκεξνκελία, ζα αλακεηαδνζεί επίζεο δσληαλά απφ θάκεξεο ηνπ ISS
πνπ δείρλνπλ αλά πάζα ζηηγκή εηθφλεο απφ ηε Γε θαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αζηξνλαπηψλ ζην δηαζηεκηθφ ζηαζκφ.
Πεξηζζφηεξα

8

ΕΚΔΗΛΩΕΙ -  ΤΝΕΔΡΙΑ - ΕΜΙΝΑΡΙΑ


4ν Γηεζλέο Θεξηλφ ρνιείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Ξάλζε, 3-12/5/2017)

Η Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο ΓΑΣΑ ηνπ ΓΠΘ ζε ζπλεξγαζία κε ην Nottingham Trent University ηεο
Αγγιίαο δηνξγαλψλνπλ ην 4ν Γηεζλέο Θεξηλφ ρνιείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ην νπνίν πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί απφ 3-12
Μαΐνπ 2017 ζηελ Πνιπηερληθή ρνιή ηεο Ξάλζεο. Σν 4ν Γηεζλέο Θεξηλφ ρνιείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο πξφθεηηαη λα
εζηηάζεη ζηε δηεζλνπνίεζε λενθπψλ θαη πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηά ηνπ ρνιείνπ νκάδεο θνηηεηψλ ζα
εξγάδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε εηαηξίεο πνπ ζα επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ νινθιεξσκέλεο
πξνηάζεηο θαη κεζφδνπο δηεζλνπνίεζεο ηνπο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα αλαθνηλσζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΑΣΑ
(dasta.duth.gr) πξνζερψο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΑ ΝΕΑ


Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απαζρνινχκελσλ κε ζπκβάζεηο αλάζεζεο έξγνπ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ

Καηφπηλ πνιιψλ εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ην λέν αζθαιηζηηθφ λνκνζρέδην πνπ ηζρχεη απφ 1/1/2017, ζαο ελεκεξψλνπκε ηα εμήο:
Α) Οη απηναπαζρνινχκελνη πνπ εθδίδνπλ Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΣΠΤ) ζε ηξεηο (3) εξγνδφηεο θαη πάλσ, κπνξνχλ λα
ζπλερίζνπλ λα πιεξψλνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πιεξψλνληαλ έσο ηηο 31/12/2016, δειαδή κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ παξνρήο
ππεξεζηψλ θαη ηελ πιεξσκή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ ηνπο ίδηνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαζέζνπλ ζηελ Γξακκαηεία ηνπ
ΔΛΚΔ Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη, φηη: «Τπάγνκαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 4387/2016, παξέρσ
ππεξεζίεο ζε ηξεηο (3) εξγνδφηεο θαη πάλσ θαη δελ ζα δηεθδηθήζσ ηηο εξγνδνηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ αλαινγνχλ ζε
παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνλ ΔΛΚΔ ηνπ ΓΠΘ απφ 1/1/2017 θαη εληεχζελ».
Β) Οη απηναπαζρνινχκελνη πνπ εθδίδνπλ Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΣΠΤ) ζε έλαλ ή δχν εξγνδφηεο, ππάγνληαη ζηελ
παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 4387/2016 θαη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη:
«Πιεξψ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππαγσγή κνπ ζηελ δηάηαμε ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4387/2016 δηφηη έρσ έσο δχν (2)
εξγνδφηεο. Αλ ζηε ζπλέρεηα απνιέζσ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο κνπ ζηελ παξαπάλσ δηάηαμε, δηφηη έρσ απνθηήζεη ηξίην
(3) εξγνδφηε, ππνρξενχκαη άκεζα λα ην δειψζσ κε ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε: α) ζηνλ ΔΦΚΑ θαη β) ζηελ Γξακκαηεία ηνπ ΔΛΚΔ
ΓΠΘ».
Δπηπιένλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο Α θαη Β, ζα πξέπεη λα δειψλνπλ θαη δε πνην/α έξγα (Κσδηθφ Έξγνπ) ζπκκεηέρνπλ.
Πεξαηηέξσ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζηε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 4387/2016 ε
πιεξσκή δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ ΔΛΚΔ ΓΠΘ θαζψο ην ζχζηεκα πιεξσκψλ ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκήο δελ έρεη
πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ξπζκίζεηο θαη δελ ππνζηεξίδεη απηφλ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο, ελψ δελ έρεη αθφκε δηεπθξηληζηεί, απφ ηνλ
ΔΦΚΑ, πσο ζα απεηθνλίδνληαη ζηελ Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε νη ακνηβέο απηψλ ησλ πξνζψπσλ θαη ζπλεπψο δελ είλαη εθηθηή
ε απφδνζε ησλ εηζθνξψλ ηνπο.
Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ζέκαηα θνξνινγηθήο θχζεο (ΦΠΑ, παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο θ.ιπ.) ζηα νπνία δελ έρνπλ δνζεί απφ
ηνπο αξκφδηνπο θνξείο νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο.
πλεπψο δελ ππάξρεη, απηή ηε ζηηγκή, δπλαηφηεηα πιεξσκήο ησλ ακεηβνκέλσλ πνπ εληάζζνληαη ζηε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ
άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 4387/2016 (πεξίπησζε Β), κέρξηο φηνπ ξπζκηζηνχλ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπλ λα
πιεξσζνχλ κε ηελ νινθιήξσζε ησλ σο άλσ ξπζκίζεσλ).
Πεξηζζφηεξα



Ο ΔΛΚΔ ηνπ ΓΠΘ κε ππεξεζία easypay

Απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2017 ελεξγνπνηήζεθε αθφκα κηα πξνζζήθε ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ ινγηζηεξίνπ ηνπ ΔΛΚΔ, ε
εθαξκνγή easypay κέζσ ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηψο. Με θχξην ζθνπφ γηα ηελ ψξα ηελ εμππεξέηεζε ζεκηλαξίσλ θαη ζπλεδξίσλ πνπ
δηνξγαλψλεη ην ΓΠΘ θαη κειινληηθά ηελ ππνζηήξημε φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ηνπ παλεπηζηεκίνπ, δηεπθνιχλεη θπξίσο ζπλεξγάηεο θαη ζπκκεηέρνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ λα πιεξψζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο κε ηε
ρξήζε νπνηαζδήπνηε πηζησηηθήο θαη ρξεσζηηθήο θάξηαο. Απιά θαη ζχληνκα ρξεζηκνπνηψ ληαο ηελ εθαξκνγή θαη επηιέγνληαο κεηαμχ
ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζα κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο γηα ην ζεκηλάξην-ζπλέδξην πνπ
ελδηαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν:
https://www.easypay.gr/paymentshome.asp
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