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Με την εκλογή στις 27 Ιουνίου, Διοίκησης της Σχολής, για τη διετία 2007-2008
(ρεπορτάζ στην 4 η σελίδα)

Συνεχίζεται

η

πορεία

Διοίκηση 2007-2009
Νίκος
Ντόμπρος
Πρόεδρος

Βασίλης
Ταρλατζής
Αναπλ. Πρόεδρος

Έχουμε επίγνωση
της τιμής και της ευθύνης
Συνεχίζουμε την πορεία Αναβάθμισης Σπουδών και Λειτουργιών της Σχολής, με την εντολή και δέσμευσή μας να προωθήσουμε τη διαδικασία, στο δρόμο που χαράξαμε συλλογικά,
με επικεφαλής τους καθηγητές κ.κ. Α. Μηνά, Ι. Μπόντη και Α. Μάνθο.
Διαβεβαιώνουμε όλη την Πανεπιστημιακή Ιατρική Κοινότητα, ότι θα αφιερώσουμε όλες τις
δυνάμεις μας και το χρόνο μας, για να υπηρετήσουμε τη Σχολή, να διαχειριστούμε την καθημερινότητα, να επιταχύνουμε τις προγραμματισμένες αλλαγές, θεσμοθετήσεις και δράσεις,
προς την ολοκλήρωση του κοινού οράματός μας.
Η έκφραση της εμπιστοσύνης των εκλεκτόρων μας τιμά και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε το πρωτοποριακό έργο που ξεκίνησε η Σχολή μας το 2002 και να προετοιμάσουμε
την ολοκλήρωσή του, με τη συμμετοχή όλων μας.
Είμαστε ευγνώμονες, αποφασισμένοι και αισιόδοξοι για ένα καλύτερο αύριο.
Νίκος Ντόμπρος, Βασίλης Ταρλατζής

Ο μεγάλος νικητής των εκλογών
είναι η πορεία της Σχολής και το αύριο
Στις εκλογές της Τετάρτης, οι εκλέκτορες επέλεξαν διοίκηση με βάση τα πρόσωπα, τη μέχρι
τώρα προσφορά τους, τις συμπεριφορές. Παρουσιάσθηκε μια πλασματική προεκλογική πόλωση.
Αλλά η αμφισβήτηση τελικά δεν αφορούσε τη βασική στρατηγική της Σχολής να αναβαθμίσει
Σπουδές και Λειτουργίες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό.
Στο Πρόγραμμα και των δύο υποψηφίων σχημάτων είναι διακηρυγμένα όλα όσα προγραμματίσθηκαν από το 2002, όλα όσα εφαρμόζονται ήδη και όλοι οι στόχοι που συνεχίζονται:
– Η διεκδίκηση καλύτερων Ιατρικών Σπουδών
– Η συμπαράταξη διδασκόντων και φοιτητών
– Η καθιέρωση κανονιστικών πλαισίων
– Η ορθολογική οργάνωση Ακαδημαϊκών Μονάδων και πόλων
– Η υλοποίηση του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης
– Η ανατροπή της στασιμότητας στις κρίσεις και εξελίξεις
– Η λειτουργία του Γραφείου Εκπαίδευσης και των Επιτροπών
(συνέχεια στην 3η σελίδα)

Στη Διοίκηση της Οδοντιατρικής ο Καθηγητής Κώστας Αντωνιάδης
Το εκλεκτορικό σώμα της Οδοντιατρικής εξέλεξε στις 25 Ιουνίου 2007 Πρόεδρο της Σχολής τον
Καθηγητή της Στοματικής-Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κ. Αντωνιάδη.
Ο Καθηγητής Κ. Αντωνιάδης, πτυχιούχος της
Οδοντιατρικής και της Ιατρικής Σχολής, διδάκτορας και των δύο Σχολών, είναι συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής την τελευταία εικοσαετία, ιδιαίτερα
της B΄ Παιδιατρικής Κλινικής (Διευθύντρια Σ.
Σκλαβούνου και Δ. Κατριού) και του Εργαστηρίου
Ιστολογίας-Εμβρυολογίας (Διευθυντές Χρ. Κεραμέως-Φόρογλου και Α. Μάνθος). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής, ο Κ. Αντωνιάδης διδάσκει και στην Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., το
μάθημα της Στοματικής-Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.
Στόχοι προτεραιότητας για το νέο Πρόεδρο της
Οδοντιατρικής Σχολής, είναι η Αναβάθμιση των
Οδοντιατρικών Σχολών, η στενή συνεργασία με την Ιατρική Σχολή και η αναδιάρθρωση
των Ιατρικών Σπουδών για τους φοιτητές της Οδοντιατρικής και η προσαρμογή της Οδοντιατρικής Σχολής στις σύγχρονες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές απαιτήσεις.
Σε δήλωσή του, ο εκλεγμένος για τη διετία 2007-2009 Πρόεδρος της Οδοντιατρικής
Σχολής, αφού ευχαριστεί τους εκλέκτορες για την τιμή και την εντολή τους, καταλήγει:
«Οι συνθήκες Σπουδών και οι εργασιακές σχέσεις, η μέριμνα για το φοιτητή επιδέχονται
δραστικές βελτιώσεις. Το όραμα όλων μας για Αναβάθμιση Σπουδών, Λειτουργιών και
Σχέσεων, μπορεί να πραγματοποιηθεί. Η διαδικασία που ακολουθεί η αδελφή Ιατρική Σχολή αποτελεί πρότυπο και εμπειρία που μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί».
Αναπληρώτρια Προέδρου εκλέχθηκε στην ίδια ψηφοφορία της 25.6.2007 η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ι. Μαραθιώτου-Ιωαννίδου.

Αναβάθμισης

Ι. Μπόντης: επιτεύγματα

εκκρεμότητες
παραινέσεις
Η εντολή των μελών της Πανεπιστημιακής Ιατρικής
Κοινότητας, επιβεβαίωσε τη θέληση όλων μας, να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την πορεία Αναβάθμισης Σπουδών και λειτουργιών στη Σχολή μας.
Στην πενταετία που πέρασε έγιναν πολλά που ανέτρεψαν τη μεμψιμοιρία, την ηττοπάθεια και τη στασιμότητα και δρομολόγησαν μια σταθερή πορεία προς το
όραμα μιας Σχολής σύγχρονης, ανταγωνιστικής, αντάξιας του επιπέδου των μελών της, διδασκόντων και φοιτητών.
Η πορεία προς τη δεύτερη φάση εφαρμογής και προς την ολοκλήρωση, έπρεπε να έχει
ξεκινήσει το 2006. Το αρνητικό κλίμα από την πλευρά της προηγούμενης Πρυτανείας, η
κατ’ ανάγκη διεκδίκηση από την Ιατρική των Πρυτανικών Αρχών, η διαμάχη για το άρθρο 16 και το Νόμο-Πλαίσιο, οι κινητοποιήσεις και οι καταλήψεις, καθυστέρησαν την
εφαρμογή αρκετών στόχων μας.
Η εκδήλωση αμφισβήτησης της Διοίκησης και η εκστρατεία λάσπης για τη Διοίκηση,
«τα πτυχία», τον Πρύτανη, αναστάτωσαν το Ακαδημαϊκό κλίμα και άν άφησαν εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν.
Αυτή είναι και η εντολή της Εκλογής την Τετάρτη 27 Ιουνίου της Διοίκησης του Νίκου Ντόμπρου και του Βασίλη Ταρλατζή: να συνεχίσουν και να επιταχύνουν την πορεία,
σύμφωνα με το Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης και τις ομόφωνες αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Σχολής, να αποκαταστήσουν το κλίμα ανταπόκρισης,
προσφοράς έργου και δημιουργίας όλων μας, διδασκόντων και φοιτητών, να οδηγήσουν
τη Σχολή το 2009 στη φάση της ολοκλήρωσης του οράματός μας.
Δεν θεωρώ πλεονασμό να επισημάνω δημόσια, μερικούς άμεσους στόχους και εκκρεμότητες, ως σκυτάλη, αλλά και παραινέσεις προς τη νέα Διοίκηση:

Άμεση Αναδιάρθρωση της Γραμματειακής υποστήριξης
Είναι στόχος κλειδί της λειτουργικότητας της Σχολής επιτακτικά ώριμος και επείγων
πλέον, με έτοιμα ήδη το πλάνο των αλλαγών, της Πληροφορικής Υποστήριξης και δεδομένη τη στήριξη των Πρυτανικών Αρχών για προσωπικό, τεχνογνωσία και εξοπλισμό.
Με την έναρξη του νέου Ακαδημαϊκού έτους, πρέπει να έχει εγκατασταθεί η πληροφορική διασύνδεση όλων των Μονάδων, η ψηφιακή εξυπηρέτηση της πληροφόρησης
του φοιτητή, η αναδιάρθρωση κατά αντικείμενο-πεδίο της Κεντρικής Γραμματείας, η λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας της Σχολής.

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Τομέων
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τις ανάγκες της Σχολής
Ο Τομέας θεσμοθετήθηκε ως το κατ’ εξοχήν όργανο διαλόγου όλων των μελών για τα
εκπαιδευτικά, ερευνητικά θέματα και τις διαδικασίες εξέλιξης των μελών, αντικαθιστώντας τις αποφάσεις της «αυθεντίας της έδρας».
Στο στόχο αυτό, παρά την επιταγή του Νόμου, η Ιατρική Σχολή δεν ευτύχησε να λειτουργήσει πάντοτε δημιουργικά.
Το μεγάλο ―απαγορευτικό μέγεθος Τομέων― (ιδιαίτερα των Κλινικών Τομέων) το
πλήθος των διαδικαστικών αναγκαιοτήτων, αλλά και η επιβίωση της νοοτροπίας της
(συνέχεια στη 2η σελίδα)

Απόλυτη στήριξη και συμπαράταξη της Πρυτανείας
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση δέχθηκα την εντολή
της Πανεπιστημιακής Ιατρικής Κοινότητας να συνεχίσει την πορεία Αναβάθμισης Σπουδών και Λειτουργιών της Ιατρικής Σχολής, που ξεκινήσαμε μαζί
πριν από πέντε χρόνια.
Σε μια δύσκολη και μεταβατική φάση για το Πανεπιστήμιο και την Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα
μας, η Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. δεν περιορίζεται σε κριτική και διαμαρτυρίες, αλλά δρα δημιουργικά για το
σήμερα και το αύριο.
Η Πρυτανεία του Α.Π.Θ., που δρα συνολικά για
το Πανεπιστήμιο, με την ίδια φιλοσοφία και αντίστοιχο πλαίσιο στρατηγικής, στηρίζει την πρωτοποριακή πορεία της Ιατρικής Σχολής και θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε βήμα της.
Παράλληλα, θεωρεί ότι η εντολή των μελών της
Πανεπιστημιακής Ιατρικής Κοινότητας αποτελεί και
την έμπρακτη απάντηση στην προσπάθεια της σπίλωσης του κύρους της Σχολής. Η Πρυτανεία διερευνά την εκδήλωση «νέων ηθών» και θα είναι λυσιτελής στην αποκατάσταση
της Ακαδημαϊκής ατμόσφαιρας.

(συνέχεια από την 1η σελίδα)

Ι. Μπόντης: Επιτεύγματα-Εκκρεμότητες-Παραινέσεις

έδρας οδήγησαν σε πολλές περιπτώσεις στην υποβάθμιση του ρόλου του Τομέα και τον
περιορισμό του σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και στην αντίστοιχη διολίσθηση μελών
ΔΕΠ στην παραδοσιακή λειτουργία καθεστώτος έδρας.
Οι Τομείς πρέπει να γίνουν λειτουργικοί, όπως σε όλες τις άλλες Σχολές και Τμήματα
των Α.Ε.Ι. ―πλην των Ιατρικών Σχολών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και ελάχιστων άλλων
Τμημάτων―. Αυτό, σύμφωνα με το Νόμο, θα γίνει με την αναδιάρθρωση των Τομέων ή
δημιουργία λειτουργικών Υποτομέων, μέσα από διάλογο, συλλογικά και συναινετικά.
Η σημερινή δυσλειτουργία, που εγκυμονεί αντιδημοκρατικές διαδικασίες, αυθαιρεσίες
και παραλείψεις, πρέπει να ξεπεραστεί.

Στα θέματα που αφορούν το ΔΕΠ
Να συνεχιστεί η αποφυγή καθυστερήσεων στις εξελίξεις και κρίσεις του ΔΕΠ, με σαφή προσδιορισμό των κριτηρίων (υπάρχουν ήδη για συζήτηση οι προτάσεις των Επιτροπών Γ. Καπρίνη και Β. Ταρλατζή), με θεσμικό συνυπολογισμό στα κριτήρια του ερευνητικού έργου και κριτηρίων για το διδακτικό, κλινικό και οργανωτικό-διοικητικό έργο.
Ιδιαίτερα πρέπει να συνεχισθεί η υποστήριξη του έργου των επιστημονικά νεότερων
μελών ΔΕΠ, που και υψηλού επιπέδου είναι και δομούν προσδοκίες για τη Σχολή.
Μετά την εμπειρία εφαρμογής του Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, θα πρέπει να καθοδηγηθούν όλα τα νεότερα μέλη ΔΕΠ που δεν το παρακολούθησαν ήδη, όπως
επίσης πρέπει να ενθαρρυνθούν όλα τα μέλη ΔΕΠ να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα μετεκπαιδευτικής άδειας.
Αργά ή γρήγορα, θα πρέπει να απαλλαγούν οι εργασιακές σχέσεις του ΔΕΠ από τις
αστυνομικού χαρακτήρα δεσμεύσεις, πέρα από το πλήρες ωράριο της Πανεπιστημιακής
λειτουργίας τους. Ήδη, σε συνεργασία με τις άλλες Ιατρικές Σχολές, έχει συγκροτηθεί
πρόταση-πλαίσιο.

Στους κοινούς στόχους με τους φοιτητές μας
Στις Ιατρικές Σχολές εκπαιδεύουμε φοιτητές επιλεγμένους ανάμεσα στους καλύτερους
της νέας γενιάς. Οι νέοι αυτοί δικαιούνται ό,τι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε: τη διαρκή προσωπική μας εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία, την προσωπική (συμβουλευτική) επικοινωνία, την ενθάρρυνση και την επιβράβευση. Κάθε πτυχιούχος μας πρέπει να
είναι μια εν δυνάμει καταρτισμένη προσωπικότητα για τις ανάγκες και συνθήκες των δεκαετιών που έρχονται.
Η προγραμματισμένη και εξελισσόμενη ήδη από το 2002, μεταρρύθμιση του Προγράμματος και της Οργάνωσης των Σπουδών οφείλει, στη φάση αυτή, να ολοκληρώσει τον απαιτούμενο σύγχρονο χαρακτήρα Ιατρικών Σπουδών, αντί της παραδοσιακής τυπολατρίας, της
«εκπαιδευτικής Γυμναστικής» και της κυρίαρχης διαδικασίας «εξεταστικού κέντρου».
Όλα αυτά που είναι αναγκαία για τις Ιατρικές Σπουδές (θεωρητικά μαθήματα, διδακτικά βοηθήματα, κλινική άσκηση, αξιολόγηση της προσπάθειας του φοιτητή), πρέπει να
τα αναδιαρθρώσουμε επιδιώκοντας την ουσία.
Η προεργασία που έχει γίνει την πενταετία αυτή έχει ωριμάσει το κλίμα για ριζικές
αναδιαρθρώσεις. Φροντιστηριακά μαθήματα, μικρές ομάδες, πραγματική κλινική άσκηση,
ουσιαστική αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων, εργασίες, ενδιάμεση αξιολόγηση,
εμπλοκή σε ερευνητικές διαδικασίες, είναι καινοτομίες που υλοποιούνται ήδη σε πολλά
μαθήματα.
Αντίστοιχα, από τους φοιτητές απαιτούμε να δείξουν στην καθ’ ημέρα πράξη, τη συμμετοχή τους, στη διαδικασία Αναβάθμισης Σπουδών και Λειτουργιών, όπως την έδειξαν
συλλογικά, σε όλες τις στιγμές που κλήθηκαν να πάρουν θέση στην τελευταία πενταετία.
Η ενεργός συμμετοχή, στην παρακολούθηση των μαθημάτων και στην κλινική άσκηση, η εργατικότητα και η συνέπεια, πρέπει να συμβαδίζουν με την αντίστοιχη δράση του
ΔΕΠ.
Με δεδομένο ότι θεσμικά οι φοιτητές είναι συνυπεύθυνοι στις αποφάσεις και αλλαγές
στη Σχολή, είναι αναγκαία η διαρκής ενεργός συμμετοχή τους στα όργανα της Γενικής
Συνέλευσης και των Τομέων, αλλά και η καθημερινή έκφραση ερωτημάτων, γνώμης και
προτάσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε τελευταία ανάλυση, η κάθε δυσλειτουργία, η κάθε καθυστέρηση, η κάθε έλλειψη
ποιότητας, έχει κύριο αντίκτυπο κατ’ αρχήν στο φοιτητή. Και είναι άδικη και αδιανόητη
η σπατάλη χρόνου και δυνάμεων, όταν μάλιστα αυτό συναρτάται με τη δική τους στάση
και συμπεριφορά.

Για την αξιολόγηση του έργου και της Σχολής
Η διαδικασία της Αξιολόγησης των Α.Ε.Ι. είναι ήδη θεσμοθετημένη. Η Σχολή μας έχει
ξεκινήσει πιλοτικά την αξιολόγηση σε πολλά επίπεδα (για τη συγκρότηση του Σ.Ε.Σ.Α.,
τις εφαρμογές καινοτομιών, την Αξιολόγηση από τους φοιτητές, κ.ά.).
Αυτό πρέπει να εφαρμοστεί καθολικά με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους. Είναι η τεκμηρίωση κάθε δραστηριότητας και κάθε αποτελέσματος, η καθολική ανταπόκριση όλου του ΔΕΠ στις ομόφωνες αποφάσεις της Σχολής (τήρηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, χορήγηση Ε.Φ.Μ., αναθέσεις διδακτικού έργου στους Τομείς, Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης από τους φοιτητές κτλ.),
Η Ιατρική Σχολή, διεκδικώντας την πρωτοπορία για μια αναβαθμισμένη Ιατρική Εκπαίδευση, οφείλει ταυτόχρονα να αποδεικνύει και να προβάλει τεκμηριωμένα το έργο αυτό.
Αυτή την έννοια δίνουμε και στη διαδικασία της Αξιολόγησης.

Ακαδημαϊκή ατμόσφαιρα και Δεοντολογία
Για πολλά χρόνια οι μεγάλοι αριθμοί των φοιτητών, οι ανεπαρκείς χώροι και εξοπλισμός και η μειωμένη χρηματοδότηση λειτούργησαν ως άλλοθι, για στασιμότητα, αυθαιρεσίες, αυταρχισμούς και δυσλειτουργίες.
Με την έναρξη, το 2002, της διαδικασίας-πορείας Αναβάθμισης, απογράψαμε τα στραβά και ανάποδα που πρέπει να αλλάξουν. Από τους αριθμούς, τις δομές και τις διαδικασίες, ως τις καθιερωμένες στάσεις και συμπεριφορές επιβολής ή υποταγής. Αποφασίσαμε να τα αλλάξουμε, συλλογικά, συναινετικά, σταδιακά, αλλά ανυποχώρητα.
Ανάμεσα στα άλλα, αποκαλύψαμε επεμβάσεις στη Γραμματειακή υποστήριξη, πλαστογραφία σε βαθμολογίες, κυκλώματα. Παραπέμψαμε στη Δικαιοσύνη, συγκροτήσαμε
μηχανισμούς ασφαλείας, καθιερώσαμε διαρκή έλεγχο.
Παράλληλα, η διαδικασία Αναβάθμισης υπενθύμιζε σε όλους, ΔΕΠ και φοιτητές, την
αποστολή, το ρόλο και το χρέος τους, που κάποιοι, μετά από πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο, είχαν ξεχάσει ή τους αναστάτωνε τη ρουτίνα των τελευταίων χρόνων της ενεργού υπηρεσίας τους. Ήταν φυσικό με τα τόσο συσσωρευμένα προβλήματα να υπάρχουν
αμφισβητήσεις, μεμψιμοιρίες, υπόγειες αντιστάσεις.
Η αναστάτωση του τελευταίου χρόνου, με τις καταλήψεις, τη δυσλειτουργία της Σχολής και τα έκτροπα μειοψηφιών, οδήγησε στην εκδήλωση αμφισβήτησης στην πορεία
της Σχολής.
Το απαράδεκτο αυτής της εκδήλωσης ήταν η μεθοδολογία της συκοφάντησης ―στη
Σχολή αλλά και δημόσια―, της αξιοπιστίας της Σχολής, της Διοίκησης, των πτυχίων της.
Το Ακαδημαϊκό κλίμα διαταράχθηκε.
Η εντολή της 27ης Ιουνίου προς τη Διοίκηση της Σχολής δείχνει ότι η ανάγκη Ακαδημαϊκής ατμόσφαιρας παραμένει σταθερή στις απαιτήσεις των μελών της Πανεπιστημιακής
Ιατρικής Κοινότητας. Η εντολή αποτελεί επίσης δέσμευση για τη Διοίκηση, να μην ανεχθεί πλέον κλίμα συκοφαντιών, απειλών προς φοιτητές ή νεότερα μέλη ΔΕΠ και ασαφείς
εκκρεμότητες.
Αναβάθμιση και τήρηση της Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας από το ΔΕΠ, τους φοιτητές
και τους συνεργάτες είναι επιδιώξεις συνδεδεμένες και παράλληλες.
Ας αναλογισθούν όλοι της ευθύνες τους. Η εκλογή της 27ης Ιουνίου είναι και
εντολή προς τη Διοίκηση να καθοδηγήσει την πορεία της Αναβάθμισης, χωρίς όμως δισταγμό να στηλιτεύσει τους ελάχιστους ΔΕΠ ή φοιτητές που θα επιχειρήσουν μια νέα
επανάληψη ασχημιών ή εκτρόπων. Εύχομαι να μη χρειασθεί.
Με όλη τη στήριξη και κάθε ευχή στο Νίκο Ντόμπρο και το Βασίλη Ταρλατζή για την
επόμενη διετία.
Ιωάννης Ν. Μπόντης

Συνεχίζονται με επιτυχία τα Σεμινάρια ATLS-ACS

Κρίσεις – εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Το Σαββατοκύριακο 9-10 Ιουνίου 2007, υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Καθηγητή
Χειρουργικής κ. Νικόλαου Χαρλαύτη, με εκπαιδευτές τους Απόστολο Καμπαρούδη, Στυλιανό Αποστολίδη, Αντώνη Μιχαλόπουλο, Θεοδώρα Γεωργιάδου, Χρήστο Παπαβασιλείου
και Βασίλη Παπαδόπουλο, με Συντονίστρια Προγράμματος τη Σαββατώ Καραβασιλειάδου
και Κλινική Συντονίστρια τη Νέλη Καμπαρούδη, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 4ο Σεμινάριο ATLS–ACS (American College of Surgeons) στις εγκαταστάσεις του Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ».

Κατά τον μήνα Ιούνιο κρίθηκαν και εξελίχθηκαν οι παρακάτω συνάδελφοι:
Γ. Γιαννόγλου (Καθηγητής Καρδιολογίας), Α. Αλβανού-Αχπαράκη (Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας), Α. Ιακωβίδης (Καθηγητής Ψυχιατρικής), Δ. Κανδύλης (Καθηγητής
Ψυχιατρικής).
Οι τελευταίες συνεδριάσεις εκλεκτορικών σωμάτων για κρίσεις στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, γίνονται την Τρίτη 3.7.2007, την Πέμπτη 5.7.2007 και την Τρίτη 10.7.2007.

Νέοι Διευθυντές Κλινικών-Εργαστηρίων
Με την επικείμενη αποχώρηση Διευθυντών-Καθηγητών εκλέχθηκαν από τους επιμέρους Τομείς νέοι Διευθυντές οι Καθηγητές:
Γ. Σακαντάμης, Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Π. Γκελερής, Διευθυντής Γ΄
Καρδιολογικής Κλινικής, Δ. Δελβιώτου-Παναγιωτίδου, Διευθύντρια Α΄ Δερματολογικής
Κλινικής (ανάθεση), Σ. Παπαβραμίδης, Διευθυντής Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής, Χριστοδούλου Α., Διευθυντής Α΄Ορθοπαιδικής Κλινικής, Μ. Αθανασίου, Διευθύντρια Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής, Χ. Λαζαρίδης, Διευθυντής Δ΄ Χειρουργικής Κλινικής, Μιόγλου-Καλουπτσή Ε.,
Διευθύντρια Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας.
Νέοι Διευθυντές εκλέχθηκαν επίσης στα ενεργοποιούμενα Β΄ Εργαστήρια οι: Μ. Αλμπάνη
(Φυσιολογίας), Γ. Καρακιουλάκης (Φαρμακολογίας) και Δ. Μουρελάτος (Γενικής Βιολογίας).

Διευθυντές Τομέων – εκπρόσωποι στη Γ.Σ.

Οι συντελεστές και εκπαιδευόμενοι του 4ου Σεμιναρίου τραύματος (ATLS) παραρτήματος Θεσσαλονίκης

Οι συντελεστές του προγράμματος και ιδιαίτερα οι εκπαιδευόμενοι δήλωσαν ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους στο Σεμινάριο.
Τα σεμινάρια ATLS του Αμερικανικού Κολεγίου Χειρουργών προκάλεσαν ήδη το ενδιαφέρον του ιατρικού κόσμου Βορείου Ελλάδος που επιθυμεί να καλύψει τις ανάγκες για
επιμόρφωση στην αντιμετώπιση του τραύματος. Ευελπιστούμε και η διεξαγωγή των επόμενων Σεμιναρίων να είναι εξίσου εποικοδομητική.
Δικαίωμα συμμετοχής στο ATLS Student Course έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2310-994859, 2310994919, 6976406668 και fax: 2310-993490: κ. Σαββατώ Καραβασιλειάδου, 6977205120:
κ. Απόστολος Καμπαρούδης (14.00–22.00).

Οι Γενικές Συνελεύσεις Τομέων εκλέγουν Διευθυντές και εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση της Σχολής για το Ακαδημαίκό έτος 2007-2008. Ήδη έχουν εκλεγεί Διευθυντές
Τομέων οι Καθηγητές Γ. Καρακιουλάκης (Φυσιολογίας-Φαρμακολογίας), Λ. Ανδριοπούλου-Οικονόμου (Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής), Φ. Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου (Υγείας Παιδιού), Θ. Γερασιμίδης (Χειρουργικού).

Παραιτήσεις μελών ΔΕΠ
Αίτηση παραίτησης υπέβαλλαν οι συνάδελφοι Αναπλ. Καθηγητές Α. Αλεξανδράκης και
Α. Σούπαρης του Χειρουργικού Τομέα, ο Επίκ. Καθηγητής Ν. Χαροκόπος υπέβαλε αίτηση
μετακίνησης στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επανεκλέχθηκε η Διοίκηση Θ. Γερασιμίδη στην Ι.Ε.Θ.
Στις εκλογές της Πέμπτης 7 Ιουνίου της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης επανεκλέχθηκε η Διοίκηση με Πρόεδρο τον Καθηγητή Θ. Γερασιμίδη Διευθυντή του Χειρουργικού
Τομέα Α.Π.Θ. Συγχαρητήρια και ευχές για δημιουργικό έργο.

Oι Φοιτητές – Προπτυχιακή Eκπαίδευση – Oι Φοιτητές – Προπτυχιακή Eκπαίδευση
Εξελίσσεται ομαλά η εξεταστική περίοδος Ιουνίου
Συνεχίζονται ομαλά οι εξετάσεις των φοιτητών περιόδου Ιουνίου, που λήγουν στις 20
Ιουλίου.
Στις 27 Αυγούστου αρχίζει η εξεταστική Φεβρουαρίου 2007 για τους φοιτητές 1ου, 2ου,
ου
3 και 4ου έτους όπως έχει αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Ορκομωσία πτυχιούχων Ιατρικής
Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου έγινε στην Αίθουσα Τελετών η ορκομωσία των πτυχιούχων που
ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις της περιόδου Φεβρουαρίου.
Στις 31 Ιουλίου 2007 θα γίνει η ορκομωσία των πτυχιούχων περιόδου Ιουνίου 2007.

Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008
Να μην χάσουμε ούτε μια μέρα
από το χρόνο εκπαίδευσης
Στις 27 Αυγούστου 2007 ξεκινάει το νέο Ακαδημαϊκό έτος με χρονική επιβάρυνση τις
διπλές εξεταστικές το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Θα χρειαστεί πολλή προσπάθεια από
όλους μας διδάσκοντες και φοιτητές, ώστε να ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία
του χειμερινού εξαμήνου και να επανέλθουμε στον κανονικό μας ρυθμό.
Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών επεξεργάζεται ρυθμίσεις, ώστε να αξιοποιηθεί
κατά τον καλύτερο τρόπο ο εκπαιδευτικός χρόνος. Πλαίσιο της Σχολής είναι να μη χαθεί
ούτε μια μέρα από το χρόνο εκπαίδευσης.

Ο μεγάλος νικητής των εκλογών
είναι η πορεία της Σχολής και το αύριο
(συνέχεια από την 1η σελίδα)
Ομόφωνες ήταν όμως και οι θέσεις για τα παραπέρα βήματα και διεκδικήσεις:
• Αξιοπιστία, συναίνεση, δημοκρατικότητα
• Ριζική ψηφιακή αναδιοργάνωση της Γραμματειακής υποστήριξης.
• Σταδιακή εξισορρόπηση Κλινικών και δυναμικού στους τρεις πόλους
• Εκπαιδευτική αξιοποίηση του 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
• Ανατροπή των αστυνομικών δεσμεύσεων των εργασιακών σχέσεων
• Προοπτική νέου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
Αυτό λοιπόν που διακηρύχθηκε τελικά από όλους προεκλογικά, είναι η συνέχιση και
ολοκλήρωση της πορείας Αναβάθμισης της Σχολής που ξεκίνησε το 2002.
Αναμενόμενο ήταν, σε επίπεδο προσώπων, να επιλεγούν αυτοί που ήδη έχουν ξεκινήσει, εργασθεί και γνωρίζουν βήμα-βήμα την πορεία και εγγυώνται την ολοκλήρωσή
της.
Έτσι, με βάση τα παραπάνω, όλοι, το 100% των εκλεκτόρων, ψήφισαν και τους στρατηγικούς στόχους της αναβάθμισης. Άρα τελικά, ο μεγάλος νικητής των εκλογών, είναι η
πορεία της Σχολής προς το Αύριο. Μπράβο σε όλους μας.

Συνέδρια – Σεμινάρια
– 4-7.10.2007, 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Λιμάνι Θεσσαλονίκης. Περιλήψεις ηλεκτρονικά μέχρι 10 Ιουλίου στη διεύθυνση diastasi@diastasitravel.gr. Πληροφορίες: Καθηγητής Ι. Κουντουράς, Πρόεδρος Οργαν. Επιτροπής, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
– 15-18.11.2007, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Θεσσαλονίκη, Μακεδονία Παλλάς, Πληροφορίες: Α. Ψηφίδης, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Εταιρείας ΩΡΛ, τηλ. 2310-994787.
– 12-15.12.2007, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, Ξενοδοχείο Makedonia Palace.
Πληροφορίες: Παν. Μπούρα, Πρόεδρος της ΕΕΑ, Καθηγήτρια Παθολογίας-Κλινικής
Ανοσολογίας Α.Π.Θ.

Σχετικά με τις πιστώσεις Π.Δ. 407/80
Η Ιατρική Σχολή, αποκλεισμένη για χρόνια από την πρόσληψη διδασκόντων περιορισμένου χρόνου (διδάσκοντες Π.Δ. 407/80), βρίσκεται από το 2002 (Αντιπρυτάνεις Ο. Γκίμπα-Τζιαμπίρη και στη συνέχεια Α. Κάζης) στη λίστα κατανομής των ελάχιστων (45-50)
πιστώσεων συνολικά του Α.Π.Θ.
Οι πιστώσεις που δίνονται κάθε χρόνο στην Ιατρική Σχολή είναι 3 ή 2 και πέρυσι (Πρυτανεία Α. Μάνθου) 4,5.
Η κατανομή τους γίνεται σε περισσότερους νέους επιστήμονες, με περιορισμένο εβδομαδιαίο ωράριο (στην πλειοψηφία 1/6-2/6) για ένα σύνηθες εξάμηνο και ακόμα πιο περιορισμένη αποζημίωση.
Τη διαδικασία (προκήρυξη, κρίση προσόντων, επιλογή, κατανομή) χειρίζεται Επιτροπή από Καθηγητές (σήμερα Ι. Καπρίνης, Ν. Ντόμπρος, Λ. Οικονόμου, Χ. Ζαμπούλης, Β.
Κυριαζοπούλου).
Η προκήρυξη γίνεται κατά τις οδηγίες του Α.Π.Θ., κατά το μήνα Ιούλιο, χωρίς να είναι γνωστό ακόμη, αν θα δοθούν πιστώσεις στο Α.Π.Θ. και αν στην κατανομή από το
Πρυτανικό Συμβούλιο θα δοθούν και στην Ιατρική Σχολή.
Οι προτάσεις για την προκήρυξη προέρχονται από τους Τομείς και Ακαδημαϊκές Μονάδες και, μετά την κατάθεση αιτήσεων και βιογραφικών, γίνεται από την Επιτροπή που
προαναφέρθηκε η κρίση των προσόντων, η κατάρτιση καταλόγων προτεραιότητας και,
εφόσον δοθούν και στην Ιατρική Σχολή πιστώσεις, κατανέμονται όπως προαναφέρθηκε.
Φέτος έγιναν από τους Τομείς και τις Ακαδημαϊκές Μονάδες υπέρμετρες προτάσεις
(περίπου 100) για προκηρύξεις γνωστικών αντικειμένων, με μεγαλύτερους αριθμούς (3035) από τους Τομείς Παθολογίας και Χειρουργικής.
Στην πράξη, η Επιτροπή πρέπει να επιλέξει προτεραιότητες, κρίσιμες για τη λειτουργία Κεντρικής Γραμματείας και Ακαδημαϊκών Μονάδων, και γνωστικά αντικείμενα για τα
οποία δεν υπάρχουν αντίστοιχα μέλη ΔΕΠ.
Εργασία επίπονη, δύσκολη, όπου οι δύο ή στην καλύτερη περίπτωση τέσσερις πιστώσεις θα πρέπει να ανταποκριθούν σε πληθώρα αιτημάτων και αναγκών.
Καλό κουράγιο στην Επιτροπή.
Οπωσδήποτε να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε, έστω με ανεπαρκή αριθμό στη δυνατότητα του Π.Δ. 407/80.
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συνεχίζεται ο αγώνας τόσο της Σχολής μας,
όσο και του Πανεπιστημιακού και Φοιτητικού Κινήματος

για

Αναβάθμιση

της

Παιδείας

Κύρια φροντίδα τόσο του ΔΕΠ όσο και των φοιτητών, την περίοδο αυτή με την παράταση της λειτουργίας του Α.Π.Θ., τις εξετάσεις και τον Ιούλιο, αλλά και τις εξετάσεις
το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, είναι να καλύψουν τα προβλήματα που προκάλεσαν οι καταλήψεις.
Επίπονη δουλειά για όλους, με τον καύσωνα, την αναστάτωση των προγραμματισμών
του καθενός μας, αλλά αναγκαία. Ας είναι η τελευταία.
Τα προβλήματα βεβαίως στην Ανώτατη Παιδεία παραμένουν. Οι δυσκολίες που προκάλεσε ο νέος Νόμος (π.χ. με τις προβλέψεις και διαδικασίες για τα εκλεκτορικά σώματα), η μη ικανοποιητική πρόβλεψη για την Έρευνα στα Α.Ε.Ι., των προτάσεων-νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, η επικείμενη κατάθεση Νομοσχεδίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές είναι μερικά από τα πεδία αντιπαράθεσης.
Οι διεκδικήσεις ποικίλουν, από την επίλυση συγκεκριμένων επιμέρους στόχων, ως την
αξιοποίηση του κλίματος προεκλογικά για την ενσωμάτωση στα Προγράμματα των κομμάτων δημοσιεύσεων για τα θέματα Παιδείας.

Κερδίθηκαν πολλά, μπορούμε όμως να επιτύχουμε περισσότερα
Στην πορεία Αναβάθμισης της Σχολής μας, παρά την έλλειψη υποστήριξης από την
Πολιτεία, έγιναν πολλά βήματα, καινοτομίες, βελτιώσεις.
Σε Πανελλαδικό επίπεδο, οι κινητοποιήσεις, ο δημόσιος διάλογος και οι αντιπαραθέσεις, ανέδειξαν το θέμα της Παιδείας (όπως και της Υγείας), σε αίτημα προτεραιότητας.
Είναι προφανές ότι η συνεχής προσπάθειά μας, αλλά και η εγρήγορση στις ευρύτερες
συζητήσεις και κινητοποιήσεις για τη γενικότερη αλλαγή στην Παιδεία, θα συνεισφέρουν
ευρύτερα, ώστε στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος να επιτύχουμε περισσότερα.

Η άποψη των φοιτητών

Ναι στους Αγώνες και τη διαρκή προσπάθεια
Όχι στις καταστροφικές καταλήψεις διαρκείας
Ενδιαφέρουσα είναι η κατάθεση απόψεων και θέσεων των φοιτητών μέσα από εργασίες τους στο μάθημα «Ιατρική Εκπαίδευση».
Στις εργασίες που παραδόθηκαν στις 19 Μαΐου 2007 καταγράφηκαν οι απαιτήσειςαπόψεις 184 φοιτητών στα ερωτήματα:
– Άμεσοι και μεσοπρόθεσμοι στόχοι Αναβάθμισης στην Ιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης.
– Ο ρόλος του φοιτητή ατομικά αλλά και συλλογικά στη διαδικασία αλλαγών, ρυθμίσεων και βελτιώσεων
– Απολογισμός των κινητοποιήσεων του Ακαδημαϊκού έτους 2006-2007. Θετικά σημεία,
αρνητικά σημεία, προοπτική.
Χαρακτηριστικό όλων των εργασιών-αξιολογήσεων είναι το υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης, σαφούς τοποθέτησης και υπευθυνότητας.
Το σύνολο των 184 φοιτητών φοιτητών, που έδωσαν πολυσέλιδες εργασίες, συμπαρατάσσεται στη διαδικασία Αναβάθμισης Σπουδών και Λειτουργιών της Σχολής μας.
Τα 4/5 των εργασιών προτείνουν άμεσα υλοποιήσιμους στόχους και πάνω από τις μισές εργασίες ζητούν επιτάχυνση των διαδικασιών και άμεση υλοποίηση των θεσμοθετημένων μέτρων και αποφάσεων της Σχολής από όλους.
Σχετικά με τις κινητοποιήσεις, το σύνολο των 184 φοιτητών θεωρούν αναγκαία και
θετική την κινητοποίηση για τα θέματα της Παιδείας και καταγράφουν τα θετικά σημεία,
με κυριότερο ότι η φοιτητική νεολαία αποδεικνύει ότι δεν είναι μια παθητική μάζα υποτακτικών ή παρατηρητών στα καυτά θέματα της χώρας…
Σχεδόν το σύνολο των φοιτητών ασκούν κριτική στις καταλήψεις, επισημαίνουν τις
καταστροφικές επιπτώσεις στην εκπαίδευσή τους και στηλιτεύουν έκτροπα, καταστροφές
και αντιδεοντολογικές συμπεριφορές.
Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες (συνολικά 1350 σελίδες) εκπονήθηκαν από τους φοιτητές που παρακολούθησαν ανελλιπώς το επιλεγόμενο μάθημα «Ιατρική Εκπαίδευση».
Το σύνολο των απαντήσεων και απόψεων (που κατατέθηκαν και ψηφιακά) θα αναρτηθούν το Σεπτέμβριο στην ιστοσελίδα της Σχολής με κωδικοποίηση κατά απάντηση και
κάλυψη της ταυτότητας του συντάκτη τους.

Καίριος ο ρόλος των φοιτητών στην Αναβάθμιση
Ζητούν επιτάχυνση των διαδικασιών και
καθολική εφαρμογή όσων αποφασίζονται από τη Γ.Σ.
Ενδιαφέρουσα είναι, στις ίδιες καταθέσεις απόψεων στις παραπάνω εργασίες, η θέση
των φοιτητών για το ρόλο τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, την τήρηση των υποχρεώσεών τους, αλλά και την τήρηση των προβλεπόμενων στο πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Σχολής.
Θεωρούν ότι τα αίτια της μη ανταπόκρισης από τους ίδιους στις υποχρεώσεις τους,
είναι πολλά που μπορούν και πρέπει άμεσα να διορθωθούν, όπως οι επικαλύψεις ωρών,
μαθημάτων και κλινικών ασκήσεων, η μετακίνηση σε αποστάσεις με τη μη εφαρμογή
ακόμα των τριών εκπαιδευτικών πόλων, η μορφή του παραδοσιακού μαθήματος στο αμφιθέατρο.
Γνωρίζουν όλοι ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των Τομέων εξαρτώνται
από τη μη επαρκή συμμετοχή τους, όπως ρητά καθιέρωσε ο Νόμος-Πλαίσιο, τον τρόπο
εκπροσώπησής τους, αλλά και τις νοοτροπίες συχνά μελών ΔΕΠ που απαξιώνουν τη γνώμη τους.
Πιστεύουν ότι η ενεργός συμμετοχή τους στα όργανα, η δραστηριοποίηση των Επιτροπών έτους, αλλά και η αντίστοιχη στάση και ανταπόκριση του ΔΕΠ, μπορεί να βελτιώσει πλείστα όσα στραβά της καθημερινότητας.
Φανερό όμως είναι σε όλες τις καταγραφές ότι οι φοιτητές ―αυτοί τουλάχιστον οι 184
που τις εξέφρασαν― έχουν συνείδηση του ρόλου τους και είναι αποφασισμένοι να τον
ασκήσουν όχι για συντεχνιακά αιτήματα, αλλά για να συνεισφέρουν στην Αλλαγή που
επιχειρούμε όλοι μαζί.

Με την εκλογή της Διοίκησης 2007-2009, έληξε το κλίμα αντιπαράθεσης.
Σε κλίμα ηρεμίας και υπεθυνότητας έγιναν οι εκλογές στην Ιατρική Σχολή.
«Αγγελιοφόρος» 28 Ιουνίου 2007

Πρόεδρος ο Καθηγητής Ν. Ντόμπρος
(530 ψήφοι, 61,6%)
Αναπλ. Προέδρου ο Καθηγητής Β. Ταρλατζής
(529 ψήφοι, 61,8%)
Σε κλίμα ηρεμίας και υπευθυνότητας έγιναν την Τετάρτη 27 Ιουνίου στην
Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. οι εκλογές για τη νέα Διοίκηση της Ιατρικής Σχολής.
Προς τη Συνέλευση των εκλεκτόρων τοποθετήθηκαν οι υποψήφιοι
Πρόεδροι Ν. Ντόμπρος και Γ. Παρχαρίδης και οι υποψήφιοι Αναπληρωτές
Προέδρου Β. Ταρλατζής και Α. Δημητριάδης.
Ακολούθησαν, με ευθύνη του Πρύτανη Καθηγητή Α. Μάνθου, οι αρχαιρεσίες, με υποψήφιους για το αξίωμα του Προέδρου τους Καθηγητές
Νίκο Ντόμπρο και Γιώργο Παρχαρίδη και για το αξίωμα του Αναπληρωτή
Προέδρου τους Καθηγητές Θανάση Δημητριάδη και Βασίλη Ταρλατζή.
Στην εκλογική διαδικασία παίρνουν μέρος τα μέλη ΔΕΠ, οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών, εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών, εκπρόσωποι του ΕΕΔΙΠ ΙΙ και εκπρόσωποι του ΕΤΕΠ.
Συνολικά προσήλθαν και ψήφισαν 905 εκλέκτορες, ποσοστό 92% του
συνολικού αριθμού των εκλεκτόρων.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν:
για τη θέση του Προέδρου Νίκος Ντόμπρος 530 ψήφοι (61,6%), Γιώργος Παρχαρίδης 330 ψήφοι (38,4%),
για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου Βασίλης Ταρλατζής 529 ψήφοι
(61,8%), Θανάσης Δημητριάδης 327 ψήφοι (38,2%).
Με βάση τα αποτελέσματα, η Διοίκηση της Σχολής για τη διετία 20072009 συγκροτείται από τους Νίκο Ντόμπρο Πρόεδρο και Βασίλη Ταρλατζή
Αναπληρωτή Προέδρου.
Ακολουθούν τις επόμενες ημέρες οι Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων,
για εκλογή Διευθυντών Τομέων και εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση
της Σχολής.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων ζητά
Πλαίσιο και γενναία στήριξη της Έρευνας στα Α.Ε.Ι.
Στη Σύνοδο των Πρυτάνεων που έγινε στο Ηράκλειο 23-24.6.2007,
επισημάνθηκαν οι δυσκολίες στη συγκρότηση των εκλεκτορικών σωμάτων, σύμφωνα με το νέο Νόμο-Πλαίσιο.
Στο κύριο αντικείμενο της Συνόδου, το Νομοσχέδιο για την έρευνα,
οι Πρυτάνεις επανέλαβαν τις αντιρρήσεις και επιφυλάξεις που κατέγραψαν και στη Σύνοδο της Καστοριάς.
Κρίνοντας τη σημερινή κατάσταση σχετικά με την Έρευνα, την επισήμαναν ως κατακερματισμένη, ασυντόνιστη, χωρίς αξιολόγηση και ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενη.
Σχετικά με την Έρευνα στα Α.Ε.Ι., η Σύνοδος των Πρυτάνεων ζητά:
• Διασφάλιση προϋποθέσεων για ανάπτυξη και άσκηση έρευνας στα
Α.Ε.Ι.
• Ισότιμη και ισοβαρή συμμετοχή των Υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των άρθρων του σχεδίου νόμου.
• Θέσπιση νέου ευέλικτου διοικητικού και συντονιστικού φορέα, μέσω
της ίδρυσης Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων (ΠΕΚ), τα οποία
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά ισότιμο τρόπο με τα Κέντρα
Έρευνας (ΚE) που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου.

Οι εκλογές στην Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. δημοσιοποιήθηκαν σε εκτεταμένο ρεπορτάζ του «Αγγελιοφόρου»
της 28ης Ιουνίου 2007, όπου και καταγράφηκαν δηλώσεις του Νίκου Ντόμπρου και Γιώργου Παρχαρίδη.

«Ο Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας Νικόλαος Ντόμπρος, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα. “Οι στόχοι μας αποτελούν συνέχεια μιας προσπάθειας που ξεκίνησε από το
2002. Για την επόμενη διετία προτεραιότητα μεταξύ άλλων θα δώσουμε στην άμεση εφαρμογή της πληροφορικής και λειτουργικής αναδιοργάνωσης της γραμματείας, στην καθολική εφαρμογή των αποφάσεων της σχολής για όλους ―διδάσκοντες και φοιτητές― αλλά και στη συμπλήρωση των κριτηρίων κρίσεων και εξελίξεων
με την ανάδειξη του διδακτικού και κλινικού έργου ως αξιολογήσιμων παραμέτρων”, τόνισε ο κ. Ντόμπρος.
«Με τη συμμετοχή όλων, φοιτητών και μελών ΔΕΠ, θα διοικήσουμε τη σχολή και υπάρχει δυνατότητα να
ανέβει πολύ ψηλά και να αναβαθμιστεί, καθώς αυτήν τη στιγμή είναι σε άσχημη θέση», τόνισε ο κ. Παρχαρίδης».

Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας
Κλινικών και Εργαστηρίων
Στα πλαίσια της συγκρότησης Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας
(Ε.Κ.Λ.) Κλινικών και Εργαστηρίων και Ενημερωτικών Φυλλαδίων Μαθήματος (Ε.Φ.Μ.) απεστάλησαν οι Ε.Κ.Λ. της Χειρουργικής Κλινικής
Θώρακος Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων (Διευθυντής ο Καθηγητής Χ.
Παπακωνσταντίνου), της Α΄ Ουρολογικής Κλινικής (Διευθυντής ο Καθηγητής Δ. Ραδόπουλος) και του Α΄ Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής
(Διευθυντής ο Καθηγητής Κ. Καρακατσάνης). Οι Ε.Κ.Λ. αυτοί και τα
Ε.Φ.Μ. επικαιροποιούν τους υπάρχοντες ήδη Κανομισμούς Λειτουργίας.
Αναμένονται οι συγκροτήσεις Ε.Κ.Λ. και Ε.Φ.Μ. και οι αλλαγές όσων
υπάρχουν, ώστε με την έναρξη του νέου Ακαδημαϊκού έτους 20072008 να μην υπάρχει πλέον Ακαδημαϊκή Μονάδα (Κλινική ή Εργαστήριο) χωρίς τις θεσμοθετήσεις αυτές.

Η προσέλευση του εκλεκτορικού σώματος στην εκλογική διαδικασία ήταν αθρόα.
Προσήλθαν και ψήφισαν 905 εκλέκτορες.

Δημοσιεύσεις στο Ενημερωτικό Δελτίο
Οι σελίδες του μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου της Ιατρικής Σχολής
είναι ανοιχτές σε συνεργασίες, απόψεις και δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ,
φοιτητών και συνεργατών.
Οι επώνυμες δημοσιεύσεις ατόμων ή Κλινικών και Εργαστηρίων δημοσιεύονται όπως στέλνονται.
Φυσικά, εξαιτίας του περιορισμένου χώρου τα κείμενα πρέπει να είναι λιτά και συμπυκνωμένα.
Επικοινωνία: Μ. Αλμπάνη, Γραφείο Εκπαίδευσης, τηλ.: 2310-994769,
fax: 2310-994788, e-mail: edumed@med.auth.gr.

Στις 11 το βράδυ με την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων.

Υπεύθυνοι του Ενημερωτικού Δελτίου
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