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ΘΕΜΑ: Η ακύρωση της ΚΥΑ περί «Κλινικού Καθηγητή» από το Συμβούλιο της Επικρατείας και η
αντίδραση της Εταιρίας Συντονιστών Διευθυντών ΕΣΥ.

Πριν λίγες μέρες, έγινε γνωστή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε
αντισυνταγματική την Κοινή Υπουργική Απόφαση που όριζε τη διαδικασία για την
απονομή του τίτλου του Κλινικού Καθηγητή σε γιατρούς του Ε.Σ.Υ. [1]. Σε άρθρο του σε
ηλεκτρονική εφημερίδα [2] (που στη συνέχεια για άγνωστους λόγους εξαφανίστηκε…), ο κ.
Νίκος Μαρουδιάς, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Συντονιστών
Διευθυντών επέκρινε τους Πανεπιστημιακούς γιατί προσέφυγαν στο Σ.τ.Ε.
Ας δούμε λοιπόν τα πραγματικά γεγονότα γύρω απ’ αυτήν την υπόθεση:
Το 2011, μια (μικρή) ομάδα Συντονιστών Διευθυντών του Ε.Σ.Υ., οι περισσότεροι με
αξιόλογα βιογραφικά, αποφάσισαν ότι η Πολιτεία πρέπει να τους αποδώσει τον τίτλο του
Κλινικού Καθηγητή «όπως γίνεται στην Αμερική» αλλά, αγνοώντας πλήρως το πώς αυτό
γίνεται στην Αμερική, απλά προσάρμοσαν τον τίτλο «στην Ελληνική πραγματικότητα».
Έτσι έπεισαν την τότε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αλλά και του Υπουργείου Παιδείας να
δημιουργήσει ένα ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο, μετά από αίτηση του κάθε
ενδιαφερόμενου Συντονιστή Διευθυντή του Ε.Σ.Υ., θα δημιουργείτο ένα ειδικό σώμα
εκλεκτόρων, αποτελούμενο από 15 Καθηγητές Πανεπιστημίου, στο οποίο θα προεδρεύει
ο παλαιότερος εξ αυτών. Σε περίπτωση που το σώμα αυτό δεν απέδιδε τον τίτλο στον
ενδιαφερόμενο, αυτός θα μπορούσε να κριθεί από δευτεροβάθμιο εκλεκτορικό σώμα,
που θα όριζε ο Υπουργός Υγείας (σωστά διαβάσατε, Υγείας!). Στη διαδικασία αυτή λέγεται
ότι είχε συμφωνήσει η τότε ηγεσία της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, πράγμα που η ίδια
ουδέποτε επιβεβαίωσε και που σε κάθε περίπτωση δεν αντιπροσώπευε τις άλλες έξι
Ιατρικές Σχολές της χώρας!
Η αντίδραση σε αυτή την εξόφθαλμα αντιακαδημαϊκή διαδικασία όλων των (υπολοίπων)
Ιατρικών Σχολών αλλά και των Καθηγητών που υπηρετούν σε αυτές ήταν άμεση, με
αποτέλεσμα να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας 6 Ιατρικές Σχολές, η ΠΟΣΔΕΠ
και όλοι οι Σύλλογοι Καθηγητών που εκπροσωπούν μέλη ΔΕΠ Ιατρικών Σχολών. Η
απόφαση του ΣτΕ έκανε δεκτή την προσφυγή και ακύρωσε τη σχετική Υπουργική
Απόφαση, κρίνοντάς την αντισυνταγματική επειδή, με απλά λόγια, η απόφαση
παρενέβαινε στο αυτοδιοίκητο των Α.Ε.Ι.
Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι Σύλλογοι των Καθηγητών αλλά και οι ίδιες οι Ιατρικές
Σχολές δεν είναι αντίθετοι με τον θεσμό και την έννοια του Κλινικού Καθηγητή. Όμως με
όρους και διαδικασίες που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του Πανεπιστημίου (και όχι

αποκλειστικά τις φιλοδοξίες των ενδιαφερομένων) και με διαδικασίες που θα είναι
συμβατές με όσα ισχύουν στο Πανεπιστήμιο (και όχι με άνωθεν δημιουργία
δευτεροβάθμιου οργάνου από την Κυβέρνηση και το εκάστοτε Υπουργείο Υγείας).
Η ΠΟΣΔΕΠ επίσης, όταν ψηφίστηκε η σχετική διάταξη (άρθρο 29 παρ. 7 του Ν 4025/2011),
είχε ρητά εκφραστεί υπέρ του θεσμού, ζητώντας όμως «να διασφαλίζεται το κύρος των
Πανεπιστημίων, αλλά και του ίδιου του τίτλου, και να πραγματοποιείται η απονομή από
τις Ιατρικές Σχολές.» [3] Αλλωστε, όλοι οι Πρόεδροι των Ιατρικών Σχολών αλλά και ο τότε
Πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ, Νίκος Σταυρακάκης, σε κοινή συνάντηση με τους τότε Υπουργούς
Παιδείας και Υγείας μεταξύ των πολλών ανοικτών θεσμικών ζητημάτων, των οποίων είχαν
ζητήσει την επίλυση, ήταν και αυτό του Κλινικού Καθηγητή. Είναι χαρακτηριστικό το
παρακάτω απόσπασμα από το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε μετά από αυτή τη συνάντηση
στις 20 Μαΐου 2012 το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ εκείνης της εποχής [4]: «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 του Προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ με τις
ηγεσίες των δυο Υπουργείων. Θεωρούμε όμως ότι η απονομή του τίτλου θα πρέπει να
αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των Ιατρικών Σχολών.»
Ο θεσμός του Κλινικού Καθηγητή πρέπει να ξεκινάει από τις εκπαιδευτικές ανάγκες της
κάθε Ιατρικής Σχολής, να δίνει σε όλους τους γιατρούς του Ε.Σ.Υ. την ευκαιρία να
διεκδικήσουν τον τίτλο, ανάλογα με τη βαθμίδα τους (Κλινικός Καθηγητής ή Κλινικός
Αναπληρωτής Καθηγητής, κλπ) και να ακολουθεί ακριβώς την ίδια διαδικασία που
προβλέπει ο Νόμος για τα Πανεπιστήμια, όπου δεν υπάρχει ούτε νοείται δευτεροβάθμιο
όργανο κρίσης και μάλιστα εκτός Ιδρύματος.
Τονίζουμε ότι μια ρύθμιση αυτής της μορφής θα ήταν προς όφελος ΚΑΙ του
Πανεπιστημίου ΚΑΙ του Ε.Σ.Υ., γιατί θα έφερνε νέες δυνάμεις στις Ιατρικές Σχολές, ενώ θα
έδινε κίνητρα σε όλους τους γιατρούς του Ε.Σ.Υ. να ασχοληθούν με την έρευνα και την
εκπαίδευση, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της περίθαλψης που παρέχουν τα
Νοσοκομεία της χώρας.
Δυστυχώς, η πραγματικότητα αποδεικνύει πλέον περίτρανα ότι η ομάδα των γιατρών
«Συντονιστών Διευθυντών» που κίνησε το όλο θέμα δεν ενδιαφερόταν ούτε για τη
γενικότερη βελτίωση των Νοσοκομείων, ούτε για την ενθάρρυνση των νεότερων γιατρών
του Ε.Σ.Υ. Ήθελε απλά να «ευλογήσει τα γένια της». Το αποτέλεσμα είναι ότι
μακροπρόθεσμα πλέον αδίκησαν πρωτίστως τους εαυτούς τους αλλά γενικότερα και το
σύστημα υγείας της χώρας!
Θεωρούμε προφανές ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην
αντικατάσταση της συγκεκριμένης ΚΥΑ μετά την απόφαση του Σ.τ.Ε. μετά από διάλογο με
τα Ιδρύματα και ειδικά της Ιατρικές Σχολές για τη διαμόρφωση του αναγκαίου συνταγματικά και ακαδημαϊκά αποδεκτού- νομικού πλαισίου για την θεσμοθέτηση του
«Κλινικού Καθηγητή» και στο ελληνικό Πανεπιστήμιο.
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