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Η Γ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής στην αριθ. 601/25-06-2012 συνεδρίασή της, συζήτησε
διεξοδικά το θέμα της «Απονομής του τίτλου του “Κλινικού Καθηγητή” σε γιατρούς
του ΕΣΥ», και αφού έλαβε υπόψη της και συμφώνησε με την ομόφωνη απόφαση της
αριθ. 319/7-6-2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Τμήματος και την απόφαση τής αριθ.
482/21-06-2012 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών,
αποφασίζει να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του
για τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Υγείας
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας ΔΒΜ&Θ για την «Απονομή του τίτλου του
“Κλινικού Καθηγητή” σε γιατρούς του ΕΣΥ» που δημοσιεύτηκε κατά την προεκλογική
περίοδο (ΦΕΚ 1390, 27-4-2012, τ. Β΄), χωρίς να έχει προηγηθεί ο απαιτούμενος
διάλογος με τους θεσμικούς εκπροσώπους των Ιατρικών Σχολών και των
Πανεπιστημίων της χώρας.
Το Τμήμα Ιατρικής θεωρεί ότι επί της αρχής ο θεσμός του «Κλινικού Καθηγητή» θα
μπορούσε αφ ενός μεν να ενισχύσει τις κλινικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες
του Τμήματος, αφ ετέρου δε να συνδράμει σε θέματα κλινικής έρευνας, αλλά υπό την
προϋπόθεση ότι οι όροι απονομής του τίτλου θα υπακούουν σε αυστηρά ακαδημαϊκά
κριτήρια και θα υπόκεινται στην κείμενη νομοθεσία των ΑΕΙ. Συγκεκριμένα:
-

Η απονομή του τίτλου δεν θα πρέπει να γίνεται μετά από αίτηση των
ενδιαφερομένων ιατρών του ΕΣΥ, αλλά μετά από ανοικτή προκήρυξη
συγκεκριμένων θέσεων του εκάστοτε Τμήματος, στα γνωστικά αντικείμενα και
τη χρονική στιγμή που αυτό θα επιλέξει, με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες
και τον προγραμματισμό του.

-

Τα κριτήρια απονομής του τίτλου πρέπει να είναι τα ίδια με αυτά που
προβλέπει ο ν. 4009/2011 (άρθρα 17 και 18) για την εκλογή του Αναπληρωτή
Καθηγητή και, σε κάθε περίπτωση, να καθορίζονται από τις Ιατρικές Σχολές
της χώρας σε ένα ενιαίο πλαίσιο.

-

Η διαδικασία απονομής πρέπει να είναι της απόλυτης αρμοδιότητας των
Ιατρικών Τμημάτων και σύμφωνα με τα οριζόμενα από το θεσμικό πλαίσιο
των ΑΕΙ και όχι από το 15/μελές εκλεκτορικό σώμα που ο προβλέπει η ΚΥΑ
και στο οποίο προεδρεύει ο αρχαιότερος Καθηγητής.
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-

Η χρονική διάρκεια απονομής του τίτλου πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια και
οι ιατροί του ΕΣΥ που θα λαμβάνουν τον τίτλο να επανακρίνονται σε τακτά
χρονικά διαστήματα.

Για τους παραπάνω λόγους, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί
τα εμπλεκόμενα Υπουργεία Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας
ΔΒΜ&Θ να αποσύρουν άμεσα τη σχετική απόφαση και να προχωρήσουν σε έναν
γόνιμο και ειλικρινή διάλογο με τις Ιατρικές Σχολές της χώρας, με γνώμονα πάντα
την κατάσταση και την πραγματικότητα που επικρατεί στον χώρο της Υγείας και
της Παιδείας.
Δεδομένου ότι η άμεση και πρόωρη εφαρμογή της παραπάνω απόφασης χωρίς
να ληφθούν υπόψη τα σημεία που προαναφέρθηκαν θα δημιουργήσει
λειτουργικά προβλήματα στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, η Γ.Σ.
του Τμήματος συμφωνεί με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πατρών να καταθέσει προσφυγή στο ΣτΕ, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια, ως προς τα σημεία αντισυνταγματικότητας του νόμου.

Πάτρα, 25 Ιουνίου 2012
Η Γενική Συνέλευση
του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
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