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ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 20 Μαΐου 2012

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας για το
θεσμό του Κλινικού Καθηγητή.
Με έκπληξη και καθυστέρηση πληροφορηθήκαμε την δημοσίευση στις 27/4/2012 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης Υ10α/Γ.Ποικ. 42832 (ΦΕΚ Β 1390, 27 Απρ. 2012) των Υπουργών Υγείας και Παιδείας που
καθορίζει τους όρους απονομής του τίτλου του «Κλινικού Καθηγητή του ΕΣΥ». Η δημοσίευση της ΚΥΑ,
παραμονή των εκλογών, που μάλιστα είχε υπογραφεί στις 15 Δεκεμβρίου 2011 (!) και είχε αποσιωπηθεί επί
τετράμηνο (!), χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ενημέρωση και συζήτηση με τις Ιατρικές Σχολές και την
ΠΟΣΔΕΠ, αποτελεί μία πρωτοφανή εν κρυπτώ μεθόδευση. Και δυστυχώς δεν αποτελεί την μοναδική
μεθόδευση αυτής της μορφής αν λάβουμε υπόψη και τις δημοσιεύσεις των οργανισμών των
Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, που επίσης αφορούν άμεσα τις Ιατρικές Σχολές της χώρας.
Θεωρούμε απαράδεκτο αποφάσεις για τόσο σοβαρά θέματα, που εκκρεμούν για χρόνια λόγω της
σπουδαιότητας τους, να λαμβάνονται ερήμην των ενδιαφερομένων φορέων και παρά την αντίθετη
δέσμευση της ηγεσίας των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας για διάλογο. Καμία απερχόμενη ηγεσία δεν
νομιμοποιείται, υποτασσόμενη προφανώς σε συντεχνιακά συμφέροντα, να δημιουργεί τετελεσμένα με μη
διαφανείς διαδικασίες και χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους επίσημους, θεσμικούς εκπροσώπους
των Ιατρικών Σχολών της χώρας και των πανεπιστημιακών.
Οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι επί της αρχής της εφαρμογής του θεσμού του
«Κλινικού Καθηγητή του ΕΣΥ», όπως άλλωστε είχε κατ’ επανάληψη καταστεί σαφές στις συναντήσεις των
Προέδρων των Ιατρικών Σχολών και της ΠΟΣΔΕΠ με την ηγεσία των δυο Υπουργείων. Θεωρούμε όμως ότι η
απονομή του τίτλου θα πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των Ιατρικών Σχολών.
Ζητάμε την άμεση απόσυρση της Υπουργικής Απόφασης και την έναρξη διαλόγου μεταξύ των δύο
Υπουργείων, των Ιατρικών Σχολών και της ΠΟΣΔΕΠ για τη διαμόρφωση τόσο της διαδικασίας όσο και των
κριτηρίων απονομής του τίτλου του «Κλινικού Καθηγητή του ΕΣΥ» με ακαδημαϊκές διαδικασίες αντίστοιχες
αυτών που ισχύουν για την εκλογή των διαφόρων βαθμίδων Καθηγητών των Ιατρικών Σχολών.
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