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Η ΓΣ του Τμήματος αποφασίζει ομόφωνα στην συνεδρίασή της στις
23/5/12 να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα.
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ενημερώθηκε προ ολίγων
ημερών ότι κατά την προεκλογική περίοδο δημοσιεύθηκε η Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Υγείας και Παιδείας σχετικά
με την απονομή του τίτλου του «Κλινικού Καθηγητή του ΕΣΥ»
(Υ10α/Γ.Ποικ. 42832, ΦΕΚ Β 1390, 27 Απρ 2012). Επισημαίνεται ότι η
σχετική νομοθετική ρύθμιση του Νόμου 4025/2011 είχε δημοσιευθεί
στις 2 Νοεμβρίου 2011, η ΚΥΑ υπεγράφη στις 15 Δεκεμβρίου 2011, και
η δημοσίευση στο ΦΕΚ έγινε 4 μήνες μετά την υπογραφή της.
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής στη συνεδρίαση της 23ης
Μαΐου 2011 ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω:
Το Τμήμα Ιατρικής εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του για τη
δημοσίευση της συγκεκριμένης ΚΥΑ χωρίς να προηγηθεί διάλογος με
ΟΛΕΣ τις Ιατρικές Σχολές της χώρας και τονίζει ότι ουδείς εξουσιοδότησε
τον οποιονδήποτε να εκπροσωπήσει το Τμήμα Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Το Τμήμα Ιατρικής θεωρεί ότι η θεσμοθέτηση του Κλινικού Καθηγητή θα
μπορούσε να ενισχύσει την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση
και την κλινική έρευνα, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι απονομής
του τίτλου θα υπακούουν σε αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια και σε
διαδικασίες αντίστοιχες με αυτές που προβλέπει ο Νόμος 4009/2011.
Συγκεκριμένα:
• Η απονομή του τίτλου του Κλινικού Καθηγητή δεν πρέπει να
ξεκινάει με αίτηση των ενδιαφερομένων αλλά από τις ανάγκες των
Ιατρικών Σχολών για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών
και
ερευνητικών αναγκών,
μετά από
προκήρυξη των
συγκεκριμένων θέσεων.

•

•

•

Τα κριτήρια απονομής του τίτλου πρέπει να είναι τα ίδια με αυτά
που προβλέπει ο Νόμος 4009/2011 (άρθρα 17 και 18) για την
εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή.
Η διαδικασία απονομής πρέπει να είναι της απόλυτης
αρμοδιότητας των Ιατρικών Σχολών και να είναι αντίστοιχη με τις
διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος 4009/2011(άρθρο 19) για
την εκλογή Καθηγητών, δηλαδή από τα θεσμοθετημένα όργανα της
Σχολής και υπό την Προεδρεία του Κοσμήτορα, και όχι από το
ειδικό 15μελές εκλεκτορικό σώμα που προβλέπει η ΚΥΑ, με
προεδρεύοντα το αρχαιότερο Καθηγητή.
Η προσφυγή στο δευτεροβάθμιο όργανο κρίσης στο Υπουργείο
Υγείας προσκρούει στην Συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια
των ΑΕΙ και πρέπει να καταργηθεί άμεσα, ενώ είναι σαφές ότι οι
αποφάσεις του θα εκπέσουν με την πρώτη προσφυγή στο
Συμβούλιο της Επικρατείας.

Επίσης, το Τμήμα Ιατρικής θεωρεί ότι ο θεσμός του Κλινικού Καθηγητή
θα ήταν χρήσιμος και για άλλους γιατρούς του ΕΣΥ που έχουν τα
προσόντα, και θα μπορούσε να επεκταθεί και στις υπόλοιπες βαθμίδες,
πάντα υπό την όρο της τήρησης των παραπάνω προϋποθέσεων.
Για τους παραπάνω λόγους, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Κρήτης καλεί τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας να αποσύρουν άμεσα
την σχετική απόφαση και να προβούν σε ένα ειλικρινή διάλογο με όλες
τις Ιατρικές Σχολές της χώρας για το θέμα πριν την έκδοση νέας
αναθεωρημένης ΚΥΑ.
Δεδομένου ότι η άμεση και πρόωρη εφαρμογή της ΚΥΑ χωρίς την
διόρθωση των σημείων που προαναφέρθηκαν θα δημιουργήσει
λειτουργικά προβλήματα στο Τμήμα Ιατρικής και ειδικά στην
διεκπεραίωση της εκπαίδευσης των φοιτητών, η ΓΣ του Τμήματος
αποφασίζει ότι πρέπει να γίνει άμεσα προσφυγή στο ΣτΕ και ζητάει από
τις Πρυτανικές Αρχές να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την
προάσπιση των συμφερόντων του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Κρήτης.

