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‘’Ανοικτή Επιστολή προς την Κυβέρνηση - Απόφαση της Ολομέλειας 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης” 

 
 

 

Εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ,  

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ Παιδείας, 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Υγείας, 

 
Με την παρούσα ανοικτή επιστολή εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη συνεχιζόμενη απομάκρυνση 

των πεμπτοετών φοιτητών από τις κλινικές ασκήσεις. 

 

Παρά τις συνεχείς μας εκκλήσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

και την τεκμηριωμένη άποψή μας ότι:  

 

(α) η κλινική άσκηση των φοιτητών είναι απαραίτητη για τη σωστή εκπαίδευση των 

μελλοντικών γιατρών,  

 

(β) δε μπορεί η κλινική άσκηση να αναπληρωθεί μέχρι την αρχή της επόμενης 

ακαδημαϊκής χρονιάς, αν δεν λάβετε την απόφαση και τα απαραίτητα μέτρα για 

την άμεση επανέναρξή της,  

 

(γ) κάθε περαιτέρω καθυστέρηση θα προκαλέσει αλυσιδωτά προβλήματα στην 

εκπλήρωση του συνολικού προγράμματος σπουδών της Ιατρικής Σχολής (το οποίο 

έχει βαθμολογηθεί με άριστα σε όλους τους δείκτες κατά την πολύ πρόσφατη 

αξιολόγηση), 
 

το θέμα συνεχώς παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες, παρόλο που στα λόγια 

αναγνωρίζεται το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. 
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Κύριε Πρωθυπουργέ,  

 

Από την αρχή της πανδημίας, το Υπουργείο δεν έχει δείξει το απαραίτητο 

ενδιαφέρον και την απαιτούμενη, για τις σημερινές συνθήκες, μέριμνα για την 

ασφαλή επιστροφή των πεμπτοετών φοιτητών στην κλινική άσκηση, αντίθετα με 

την έντονη δραστηριότητα που δείχνει σε άλλα ζητήματα της Παιδείας. 

 

Θεωρούμε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι η 

σωστή εκπαίδευση των μελλοντικών γιατρών είναι μια διαδικασία εξίσου 

παραγωγική, όσο το λιανεμπόριο ή και ο τουρισμός, τομείς για τους οποίους η 

Πολιτεία σωστά δείχνει το αυξημένο ενδιαφέρον της. Η ακύρωση ή η αναβολή της 

κλινικής άσκησης των φοιτητών ιατρικής έχει σοβαρές  οικονομικές συνέπειες για 

τους ίδιους και τις οικογένειές τους αλλά και γενικότερες επιπτώσεις στην 

υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Ιατρικής Σχολής. Αντίθετα η 

συμμετοχή τους προσφέρει την ευκαιρία αρωγής στον αγώνα κατά της πανδημίας, 

μιας αρωγής που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. 

 

Με κάθε σεβασμό στις προτεραιότητες και στον προγραμματισμό σας, επιθυμούμε 

να σας δηλώσουμε ότι η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει ετοιμάσει 

ένα σχέδιο περιοδικού ελέγχου της υγείας των 5ετών φοιτητών, αναφορικά με την 

έκθεσή τους στον SARS-Cov-2, για την προστασία της υγείας τους, καθώς και των 

ασθενών, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή την επόμενη εβδομάδα.  

 

Ως εκ τούτου, σας ανακοινώνουμε ότι  είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την κλινική 

εκπαίδευσή τους αμέσως μετά το Πάσχα και μάλιστα έχουμε προχωρήσει στον 

απαραίτητο προγραμματισμό με τα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές που θα 

πλαισιώσουν τις κλινικές ασκήσεις. Θεωρούμε ότι η απόφασή μας θα τύχει της 

στήριξής σας, την οποία και επιθυμούμε για την άμεση και ασφαλή επανέναρξη της 

κλινικής άσκησης των πεμπτοετών φοιτητών με πλήρη αίσθηση της ευθύνης μας 

απέναντι στους φοιτητές μας αλλά και στην κοινωνία. 
 
 

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής 
 

 
 
 

Καθηγητής Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης 

mailto:dean.medicine@med.uoc.gr

