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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Μια δράση εξωστρέφειας της Πανεπιστημιακής Κοινότητας 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 

(ΙΚΥ) παρουσιάζουν τους στόχους και τις δράσεις του Αριστοτέλειου Κέντρου Ανθρώπινης 

Ανάπτυξης στον χώρο εκδηλώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο 

Περίπτερο 15 της ΔΕΘ, την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00' μ. 

Το Αριστοτέλειο Κέντρο Ανθρώπινης Ανάπτυξης σκοπό έχει να στηρίξει τις Ελληνικές 

Κοινότητες και την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία στις χώρες της Βορείου και Υποσαχάριας 

Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, όπου η Ελληνική Ομογένεια επιβιώνει σε συνθήκες 

δύσκολες. Ταυτόχρονα, το Κέντρο αποσκοπεί στο να στηρίξει την ανάπτυξη στις χώρες αυτές, 

λειτουργώντας ως πλατφόρμα διαμετακόμισης πόρων και τεχνικής βοήθειας από την 

πλούσια ομογένεια στην φτωχή και από τις αναπτυγμένες χώρες στις αναπτυσσόμενες, προς 

όφελος φοιτητών από τις χώρες αυτές που θα μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα με 

υποτροφία και να σπουδάσουν, ώστε επιστρέφοντας στις χώρες τους να βοηθήσουν στην 

ανάπτυξή τους, αλλά και νέων επιστημόνων από την Ελλάδα που θα έχουν την ευκαιρία να 

μεταβούν στις χώρες αυτές για να διενεργήσουν χρηματοδοτούμενη πρακτική άσκηση για 

ένα χρονικό διάστημα (όπως γιατροί, ιερείς, δάσκαλοι, καθηγητές, γεωπόνοι, μηχανικοί, 

νομικοί κ.ά.).  

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν και οι προοπτικές που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus 

International, το οποίο διαχειρίζεται το ΙΚΥ, στις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ 

των οποίων και στην περιοχή δράσης του Κέντρου Ανθρώπινης Ανάπτυξης. 

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Νίκη 

Κεραμέως, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για τα θέματα Μακεδονίας-Θράκης κ. 

Σταύρος Καλαφάτης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Απόδημο 

Ελληνισμό και την Δημόσια Διπλωματία κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος 

Κρατικών Υποτροφιών κ. Μιχάλης Κουτσιλιέρης, ο Πρύτανης του ΑΠΘ Καθηγητής Νικόλαος 

Παπαϊωάννου και οι συντελεστές του Αριστοτέλειου Κέντρου Ανθρώπινης Ανάπτυξης και 

Πρόεδροι των Τμημάτων Ιατρικής, Νομικής και Θεολογίας του ΑΠΘ. 

 



 

Στην εκδήλωση θα παραστούν ακόμη Αφρικανοί φοιτητές και νέοι επιστήμονες, που θα 

λειτουργήσουν ως οι πρώτοι πρέσβεις του Κέντρου στις χώρες τους. 

Τέλος, θα συμμετάσχουν και φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ από την ΜΚΟ «United 

Nations Society of Aristotle University of Thessaloniki», η οποία σκοπό έχει την προαγωγή των 

αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Θα 

αποτελέσουν τους πρώτους εθελοντές για την λειτουργία του Κέντρου. 

Πληροφορίες για την ίδρυση του Αριστοτέλειου Κέντρου Ανθρώπινης Ανάπτυξης μπορείτε να 

βρείτε στην ιστοσελίδα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ: 

https://law.auth.gr/news/aristotelian-centre-for-human-development/ 

Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, μπορείτε να απευθύνεστε στον 

Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος Κρατικών 

Υποτροφιών, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Γκλαβίνη, στο τηλ. 6974954934 ή/και στο e-mail: 

glavinis@law.auth.gr 
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