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22..11  ΓΓεεωωγγρρααφφιικκήή  ΘΘέέσσηη

Το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη των
Βουτών Ηρακλείου Κρήτης, έκτασης 700 περίπου στρεμμάτων, που ευρίσκεται περίπου 7
χλμ. ΝΔ της πόλης του Ηρακλείου. Το κτιριακό συγκρότημα του Τμήματος περιλαμβάνει ένα
ενιαίο κτίριο με δέκα πτέρυγες έκτασης 24.000 τ.μ. και είναι χωροθετημένο κατά τέτοιον
τρόπο ώστε να σέβεται το περιβάλλον και τη φύση.

ΣΣχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα που δείχνει την τοπογραφία της Ιατρικής Σχολή και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εν σχέ-
σει με την γεωγραφική θέση της παλαιάς πόλης του Ηρακλείου (περιβαλλομένης υπό των μεσαιωνικών τοιχών της)
και των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. 

Από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της χωροθέτησης του Τμήματος είναι ότι έχει άνετους
εξωτερικούς χώρους και εύκολη πρόσβαση προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου Ηρα-
κλείου, το οποίο απέχει μόλις 500 μ. από το κυρίως κτίριο του Ιατρικού Τμήματος, (βλ. πε-
ριγραφή του Νοσοκομείου παρακάτω). Επίσης είναι πλησίον της Σχολής Θετικών
Τεχνολογικών Επιστημών όπου λειτουργούν τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας,
Μαθηματικών, Επιστήμης Υπολογιστών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καθώς και στο
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ένα από τα ερευνητικά κέντρα αριστείας στην χώρα
μας. Η τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής που έχει αναπτυχθεί η Πανεπιστημιούπολη των
Βουτών είναι κατάφυτη κυρίως από ελιές και χαρακτηρίζεται από το ανάγλυφο του εδάφους,
προσφέρουσα θέα βόρεια προς την θάλασσα και νοτιοδυτικά προς τον όρος Ήδη ή Ψηλο-
ρείτη. 

22..  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΠΠΚΚ



καθηγητικές ή ερευνητικές θέσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά
Ιδρύματα. 

Οι επόμενες εκλογές των μελών ΔΕΠ του Τμήματος έγιναν τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του
1986 από μικτές επιτροπές εκλεκτόρων που περιελάμβαναν τους νεοεκλεγέντες καθηγητές
και διακεκριμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Δικαίως θεωρούνται ότι
ήταν καθοριστικές για την διαμόρφωση της φφυυσσιιοογγννωωμμίίααςς του Ιατρικού Τμήματος. Το συναρ-
παστικό αυτό εγχείρημα αποθανατίστηκε στους στίχους μαντινάδας (Κρητικού ποιήματος) τα-
λαντούχου νεοεκλεγέντος καθηγητή ο οποίος βρήκε τα τεκμαινόμενα προ 22 ετών
καινοφανή για τον Ελληνικό χώρο. Μερικοί από τους στίχους παραθέτονται κατωτέρω. Έτσι
η ιστορία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, δέθηκε από την αρχή με την
παράδοση και την κουλτούρα του τόπου. 

Οι πρώτες εκλογές δημιούργησαν προηγούμενο και παράδοση η οποία επηρέασε τα επό-
μενα εκλεκτορικά σώματα στα οποία συμμετείχαν μόνο τα εκλεγέντα μέλη ΔΕΠ του Τμή-
ματος. Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την εκλογή νέων μελών ΔΕΠ πριν δύο
δεκαετίες περίπου ήταν σχετικά τολμηρά για τον τόπο. Προτιμήθησαν υποψήφιοι που ευ-
ρισκόταν σε δυναμική φάση της επιστημονικής τους σταδιοδρομίας και είχαν την δυνατότητα
εξέλιξης στο ΠΚ. Εκτός από τα τυπικά προσόντα (διδακτικό, διοικητικό και κλινικό έργο),
εδόθη έμφαση στην ευρύτητα και ποιότητα των βασικών σπουδών του υποψηφίου (προ-
πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές) καθώς στην μεταδιδακτορική του εκπαίδευση. Ως
κριτήρια της αξιολόγησης του επιστημονικού έργου του υποψηφίου χρησιμοποιήθηκαν πρω-
τότυπες επιστημονικές εργασίες που έγιναν δεκτές μετά από κρίση σε διεθνή περιοδικά με
υψηλό συντελεστή εμβέλειας (Impact Factor). Προσεμετρήθη η συμβολή των εργασιών
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Ήρθε και πέρασε ο καιρός και έφθασε η ώρα
να φέρουνε καθηγητές καινούργιους εις την χώρα

εσμίξανε οι κεφαλές στου Μίνωα τα μέρη
και τον παρακαλέσανε φώτιση να τους φέρει

εκάτσανε όλοι οι παληοί με γνώση και σοφία
του κάθενούς να ελέγξουνε την σταδιοδρομία.

να μάθουνε για τις σπουδές και για τις εργασίες
και για τα σαϊτέσια και άλλες ανοησίες

είναι αυτός ο εκλεκτός που πρόκειται να φέρει
το Κρητικό το όνομα στου Νόμπελ το τεφτέρι;

ή μήπως θα τον έχουμε και τούτον εδώ πέρα
να βρίσκεται στα πόδια μας την κάθε μιά ημέρα;

ένα έχουν καϋμό (οι εκλέκτορες) μήν τύχει και τους πούνε
πως άφησαν να κατεβούν τα στάνταρντς που κρατούνε

το ότι θέλομε γιατρούς και όχι χαρτιά οκάδες
καθόλου δεν τους συγκινεί αυτούς τους φωνακλάδες. 

εμείς σου λέμε ήρθαμε να κρίνομε εγκεφάλους
αν συζητάτε για γιατρούς φωνάξτε κάποιους άλλους.

τότε μας εκεραυνοβόλησε ο Άντριου ο πιο νέος, 
δικό μου το κατόρθωμα, δικό μου και το χρέος

τι να τους κάνεις τους γιατρούς, πρώτα οι εργασίες
νάναι πολύ ερευνητικές να λεν πολλές σοφίες.

εάν πέσει το επίπεδο του Χάρβαρτ βρέ κοπρίτη
θα την ανατινάξουμε με μπόμπα όλη την Κρήτη

και τότε γονατίσαμε για να προσευχηθούμε
πές μας, Θεέ, τί μέλλεται μετά από αυτό να δούμε;

σε τέτοιο κλίμα αγριωπό οι εκλογές εγίναν 
και οι μάχες που δοθήκανε αξέχαστες εμείναν

ετούτες δώ οι εκλογές ιστορικές θα μείνουν
και όσοι ανακατωθήκανε αμάλγαμα θα γίνουν.

μαζί θα περπατήσομε δεν έχομε άλλο τρόπο
για να κερδίσομε μαζί το σέβας των ανθρώπων.

(Ορέστη Μανούσου, Οι Εκλογές, 1986))

22..22  ΙΙσσττοορριικκόό  ττηηςς  ΕΕξξέέλλιιξξηηςς  ττοουυ  ΤΤμμήήμμααττοοςς

Το Τμήμα Ιατρικής ανήκει στην Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρή-
της (ΠΚ). Το ΠΚ ιδρύθηκε το 197� με το Ν.Δ. 87/7� και αναπτύχθηκε σε τρεις περιοχές του
νησιού: μία στον Γάλλο του Ρεθύμνου και δύο στο Ηράκλειο (περιοχή Κνωσού και Βουτών).
Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε με το ΠΔ 65�/76 αρχικά ως Ιατρική Σχολή εξαετούς φοίτησης.
Μετά τη Εισαγωγή του Νόμου Πλαισίου για τα ανώτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, η Ιατρική
Σχολή μετονομάστηκε σε Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Παν/μίου Κρήτης και
οργανώθηκε με το ΠΔ �61/8�, το οποίο και καθόρησε την ίδρυση των Κλινικών και Εργα-
στηριακών του Μονάδων. Το Τμήμα Ιατρικής του ΠΚ αρχικά στεγάστηκε σε προκατα-
σκευασμένα κτίρια του Πανεπιστημίου που ευρίσκονται 4 χιλιόμετρα νοτίως του Ηρακλείου,
κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού (βλ. Σχεδιάγραμμα ανωτέρω). Άρχισε να λει-
τουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 με την εισαγωγή των πρώτων 91 φοιτητών του. Κατά
τα δύο πρώτα έτη της λειτουργίας του Τμήματος, το διδακτικό έργο ασκούσαν μέλη ΔΕΠ
άλλων σχολών του Πανεπιστημίου, όπως της Σχολής Θετικών Επιστημών ή συμβασιούχοι
με ΠΔ 407. Οι πρώτοι �� πτυχιούχοι του Τμήματος ορκίστηκαν τον Ιούλιο του 1990, ενώ η
απονομή του πρώτου Διδακτορικού Διπλώματος έγινε Σεπτέμβριο 1986.

Tο Δεκέμβριο του 1989 τo Τμήμα Ιατρικής του ΠΚ μεταφέρθηκε στις νεόδμητες εγκατα-
στάσεις του στην Πανεπιστημιούπολη των Βουτών, οι οποίες περιγράφονται στην ενότητα 8.�
στις Κτιριακές Υποδομές (βλ. ΠΠααρράάρρττηημμαα  BB..II). Το 2007 ολοκληρώθηκε και εξοπλίστηκε η
νέα Πτέρυγα του Ιατρικού Τμήματος η οποία προορίζεται για τις ανάγκες των Μεταπτυχια-
κών Προγραμμάτων. Παράλληλα προχώρησε ταχέως και η δόμηση του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.) σε γειτνιάζον οικόπεδο 62.000 τ.μ., το με-
γαλύτερο μέρος του οποίου παραχωρήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η χωροθέτηση
αυτή του Τμήματος Ιατρικής και του ΠΑ.Γ.Ν.Η. διευκολύνει το κλινικό διδακτικό έργο των
μελών ΔΕΠ (κλινική άσκηση των φοιτητών Ιατρικής) καθώς και το έργο των μελών ΔΕΠ
στην αποστολή του ΠΑ.Γ.Ν.Η. που είναι η παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών υψηλής ποιότη-
τας στον πληθυσμό της Κρήτης και των νήσων του νότιου Αιγαίου. Το ΠΑ.Γ.Ν.Η. εξυπη-
ρετεί κατά μέσον όρο 6.000-6.500 ασθενείς ανά έτος. Με τη λειτουργία του, η μεταφορά
ασθενών από την περιφέρεια στην Αθήνα έχει ουσιαστικά εκλείψει και σε ένα βαθμό έχει
αντιστραφεί. Οι Πανεπιστημιακές Κλινικές και Μονάδες που έχουν αναπτυχθεί στο Νοσο-
κομείο αναφέρονται κατωτέρω στο Κλινικό-Διδακτικό Έργο καθώς και στο ΠΠααρράάρρττηημμαα  BB..IIII. 

22..22..11  ΣΣττεελλέέχχωωσσηη  ΤΤμμήήμμααττοοςς  σσεε  ΔΔιιδδαακκττιικκόό--ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΠΠρροοσσωωππιικκόό  ((ΔΔΕΕΠΠ))

ΙΙσσττοορριικκόό  εεκκλλοογγώώνν  μμεελλώώνν  ΔΔΕΕΠΠ..  Τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο 1984 έγιναν οι πρώτες εκλογές μελών
ΔΕΠ της Ιατρικής από ειδική εκλεκτορική επιτροπή στην οποία συμμετείχαν καθηγητές
Ελληνικών, Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Η επιτροπή αυτή συστήθηκε
την ΔΔιιοοιικκοούύσσαα  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΚΚρρήήττηηςς (υπό τον Γρ. Σηφάκη, Φώτη Καφάτο,
Ελευθ. Οικονόμου, κ.α.), η οποία και ήσκησε την διοίκηση του Τμήματος τα πρώτα χρόνια
λειτουργίας του (από 27/5/198� έως 1�/5/1985). Τα εκλεκτορικά σώματα αυτά, στα οποία
συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εξέλεξαν τα 19
πρώτα μέλη ΔΕΠ (7 Καθηγητές, 6 Αναπληρωτές Καθηγητές και 6 Επίκουροι Καθηγητές)
κατά το ακαδημαϊκό έτος 1985-1986. Το πνεύμα που πρυτάνευσε κατά τις κρίσιμες αυτές
εκλογές διατυπώθηκε με σαφήνεια στην επιστολή του κ. Σηφάκη προς τους εκλέκτορες πα-
ροτρύνοντας τους να διατηρήσουν υψηλά κριτήρια. “Οι καλοί επιστήμονες” έγραφε ο κ. Σηφάκης
“θα εκλέξουν ίσους και καλύτερους οι κακοί θα εκλέξουν κακούς ή χειρότερους”. Το εγχείρημα
απεδείχθη επιτυχές καθόσον αρκετά από τα πρώτα μέλη ΔΕΠ που εξελέγησαν κατείχαν
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αυτών στην πρόοδο της επιστήμης όπως αποδεικνύεται από τον αριθμό των αναφορών (ci-
tations) άλλων επιστημόνων στο έργο του υποψηφίου. 

Τα αρχικά εκλεκτορικά σώματα είχαν να αντιμετωπίσουν την έντονη πίεση των διδακτικών
αναγκών του Τμήματος και τις ανάγκες στελέχωσης και λειτουργίας του νέου Πανεπιστη-
μιακού Νοσοκομείου. Μερικές από τις κρίσεις των εκλεκτορικών σωμάτων, ειδικά αυτών
που επέλεξαν να αφήσουν κενές καθηγητικές θέσεις σε κλινικά αντικείμενα αντί να εκλέ-
ξουν υποψηφίους που δεν πληρούσαν τα ακαδημαϊκά κριτήρια που είχε θέσει η Σχολή,
εσχολιάσθησαν στον τοπικό Τύπο. Οι δυσκολίες αυτές αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς, με απο-
τέλεσμα να αναπτυχθούν τελικά σύγχρονες-δυναμικές Βασικές Επιστήμες καθώς και Κλι-
νικά Αντικείμενα με ισχυρή επιστημονική βάση. Έτσι το Τμήμα Ιατρικής απέκτησε ένα
ασυνήθη μεγάλο αριθμό (για τα τότε Ελληνικά δεδομένα) Βασικών Επιστημόνων καθώς
και Ιατρών-Επιστημόνων (Physicians-Scientists). Στο τέλος της πρώτης πενταετίας λειτουρ-
γίας του Τμήματος είχαν διοριστεί συνολικά 5� μέλη ΔΕΠ και της πρώτης 10ετίας 92 μέλη
ΔΕΠ. Κατά την τελευταία πενταετία υπηρετούσαν κατά μέσον όρον 1�0 μέλη ΔΕΠ ενώ κατά
το διάστημα αυτό συνταξιοδοτήθηκαν 10 μέλη ΔΕΠ (ΠΠίίνναακκααςς  1111--11).

Το Τμήμα αρχικά επιχείρησε το 199� να θεσμοθετήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με
τα κριτήρια που θα χρησιμοποιεί για την εξέλιξη μελών ΔΕΠ και την πρόσληψη νέων, με
στόχο η νέα γενιά των καθηγητών να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Τελικά, το 2005
εσυστάθει η ΕΕππιιττρροοππήή  ΑΑκκααδδηημμααϊϊκκώώνν  ΥΥπποοθθέέσσεεωωνν η οποία και εξειδίκευσε περαιτέρω τα επιστη-
μονικά κριτήρια και τα συνολικά προσόντα που είναι επιθυμητά για την πρόσληψη και εξέ-
λιξη μελών ΔΕΠ (ΠΠααρράάρρττηημμαα  BB..IIIIII) λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που εφαρμόζονται σε
διεθνώς αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού, καθώς και την πρόοδο που είχε επιτευχθεί
στο Ιατρικό Τμήμα τα προηγούμενα 12 χρόνια. Ο στόχος των κριτηρίων αυτών είναι η ανο-
δική πορεία του Ιατρικού Τμήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Σήμερα, στο Τμήμα Ιατρικής υπηρετούν 1�7 μέλη ΔΕΠ κατανεμημένοι σε 10 Τομείς (ΠΠαα--
ρράάρρττηημμαα  BB..ΙΙVV). Εξ αυτών, �4 είναι Καθηγητές (Α΄βαθμίδας), 29 είναι Αναπληρωτές Καθηγητές
(Β΄βαθμίδας), 57 είναι Επίκουροι Καθηγητές (Γ΄ βαθμίδας) και 17 είναι Λέκτορες (Δ΄ βαθ-
μίδας). 

II IIΙΙ

ΣΣχχήήμμαα  22..11: II: Kατανομή μελών ΔΕΠ Τμήματος ανά βαθμίδα; IIII: Ηλικία εκλογής υποψηφίων σε θέση Καθη-
γητού (Α), Αναπληρωτή Καθηγητού (Β), Επίκουρου Καθηγητού (Γ) και Λέκτορα (Δ)

Ως εμφαίνεται στο ανωτέρω σχήμα, η διάμεση ηλικία εκλογής μελών ΔΕΠ στην βαθμίδα του
Καθηγητή Α ήταν 47.0+5.8 έτη, του Αναπληρωτή Καθηγητή 4�.5+5.9 έτη, του Επίκουρου
Καθηγητή 40.0+5.0 έτη και του Λέκτορα �7.0+�.7 έτη. 
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Σχετικά με την ανανέωση του Τμήματος, από το 2002 μέχρι σήμερα έχουν εκλεγεί στην βαθ-
μίδα Καθηγητού Α, για αντικατάσταση αποχωρησάντων ή για πλήρωση νέων θέσεων, εννέα
υποψήφιοι. Από αυτούς, πέντε εξελίχθησαν από κατώτερες βαθμίδες, ενώ τέσσερις προήλ-
θαν απ’ έξω. Στους τελευταίους συμπεριλαμβάνονται δύο υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν κα-
θηγητικές θέσεις σε γνωστά ιδρύματα της Αμερικής και των οποίων ο διορισμός επίκειται.
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα εξελέγησαν 14 Αναπληρωτές Καθηγητές. Εξ αυτών, οι πέντε
ήταν νέες προσλήψεις και οι εννέα προήλθαν από εξέλιξη. 

� 22..22..11..αα  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  ΣΣττεελλέέχχωωσσηηςς  ττοουυ  ΤΤμμήήμμααττοοςς
Οι αρχικές αξιοκρατικές εκλογές συνέβαλαν στο να στελεχωθεί το Ιατρικό Τμήμα με ικανούς
καθηγητές διαφόρων βαθμίδων, οι οποίοι με τις δραστηριότητες που ανάπτυξαν συνέβαλαν
τα μέγιστα στην ανάπτυξη και την διεθνή προβολή του. Όπως είναι καθιερωμένο σε κορυ-
φαίες Ιατρικές Σχολές του εξωτερικού, έτσι και το Τμήμα Ιατρικής του ΠΚ έχει καταφέρει
να διατηρήσει την νεότητά του με την εκλογή μελών ΔΕΠ σχετικά μικρής ηλικίας που ευ-
ρίσκονται σε δυναμική φάση της σταδιοδρομίας τους. Παρά την υπάρχουσα πρακτική σε
άλλα ΑΕΙ της χώρας, το Τμήμα Ιατρικής του ΠΚ έχει σε ένα βαθμό αποφύγει να εκλέξει σε
ανώτερες θέσεις ΔΕΠ υποψηφίους που, παρά την ωριμότητα του έργου τους, ευρισκόνταν
προς το τέλος της σταδιοδρομίας τους.
Η δημιουργικότητα μιας σημαντικής μερίδος μελών ΔΕΠ του Ιατρικού Τμήματος αντανα-
κλάται στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο και στην αναγνώριση του από την διεθνή επι-
στημονική κοινότητα. Για παράδειγμα, την τελευταία πενταετία, μέλη ΔΕΠ του Ιατρικού
Τμήματος ΠΚ δημοσίευσαν αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές εργασίες σε
κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά ευρέως ενδιαφέροντος όπως: NN EEnnggll JJ MMeedd, CCeellll,,
SScciieennccee,,  NNaatt GGeenneettiiccss,,  LLaanncceett,,  NNaatt NNeeuurroossccii,,  NNaatt CCeellll BBiiooll,,  PPLLooSS,,  JJ CCeellll BBiiooll,,  EEMMBBOO JJ,,  PPrroocc NNaattll AAccaadd
SSccii UUSSAA κκ..αα.. Επίσης, το διάστημα αυτό δημοσίευσαν άνω των 200 σημαντικών εργασιών σε
διεθνή επιστημονικά εστιασμένου ενδιαφέροντος με υψηλό IF (leading journals in their field)
όπως, Am J Gastroenterol, Am J Respir Med, Ann Chem, Am J Hum Genet, Am J Pathol, Ann
Rheum Dis, Arthritis Rheum, Biol Psychiaryt, Blood, Clin Cancer Res, Crit Care Med, Curr Microbiol,
Development, Endocrinology, Eur Heart J, FASEB J,Gut, J Am Coll Cardiol J Biol Chem, J Cell Biol,
J Clin Endocrinol Metab, J Clin Oncol, J Immunol, J Neurochem, J Neurosci, J Virol, Leukemia, Mol
Cell Biol, Mol Endocrinol, Neuroimage, Neurology, Neuropsychopharmacology, Nuclei Acid Res, Onco-
gene, Pediatrics, Pharmacology and Therapeutics, Radiology, Respir Res, Trends Endocrinol Metab κ.α.

ΑΑ                                                                                                                      ΒΒ

ΣΣχχήήμμαα  22..22..  ΣΣυυννοολλιικκέέςς  ββιιββλλιιοογγρρααφφιικκέέςς  ααννααφφοορρέέςς  ((ΑΑ))  κκααιι  hh--δδεείίκκττηηςς  ((hh--ffaaccttoorr))  ((ΒΒ))  μμεελλώώνν  ΔΔΕΕΠΠ  ΙΙααττρριικκοούύ  ΤΤμμήήμμαα--
ττοοςς  ααννάά  ββααθθμμίίδδαα..(Καθηγητές:Α; Αναπληρωτές Καθηγητές:Β; Επίκουροι Καθηγητές:Γ; Λέκτορες:Δ). 

ΔΔιιεεθθννήήςς  ΑΑννααγγννώώρριισσηη:: Το επιστημονικό έργο των μελών ΔΕΠ του Ιατρικού Τμήματος του
ΠΚ έχει τύχει ευρείας αναγνώρισης από την διεθνή επιστημονική κοινότητα όπως αυτό
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στοιχειοθετείται από τον μεγάλο αριθμό αναφορών άλλων επιστημόνων (citations) στις δη-
μοσιευμένες επιστημονικές εργασίες των. Για παράδειγμα, 50% των μελών ΔΕΠ της Α�
βαθμίδος έχουν συνολικά άνω των 1,700 βιβλιογραφικών αναφορών (citations) (ΣΣχχήήμμαα  22..33..ΑΑ)
καθώς και δείκτη h (h-factor) άνω του 19 (ΣΣχχήήμμαα  22..22..BB). Ο δείκτης h (h-factor) αντανακλά
την σοβαρότητα καθώς την συνέπεια/συνέχεια του επιστημονικού έργου. Επίσης οι χρημα-
τοδοτήσεις που έχουν λάβει και εξακολουθούν να λαμβάνουν από Εθνικούς και Διεθνείς Ορ-
γανισμούς για έρευνα κυμαίνεται περί τα 2�.000.000 ΕΥΡΩ (€) κατ’ έτος.

ΔΔιιεεθθννεείίςς  ΔΔιιαακκρρίίσσεειιςς:: Αρκετά από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατέχουν διεθνώς εξέχουσα θέση
στο πεδίο τους και έχουν τύχει σημαντικών διεθνών διακρίσεων όπως αναφέρεται στην ενό-
τητα 5.7. Επί πλέον καθηγητές του Ιατρικού Τμήματος έχουν χρηματίσει ή υπηρετούν ως
Πρόεδροι Ευρωπαϊκών ή και Διεθνών Συμβουλίων ή Επιστημονικών Εταιρειών και έχουν
οργανώσει διεθνή επιστημονικά συνέδρια στο εξωτερικό. Επιπλέον, Τομείς του Τμήματος Ια-
τρικής καθώς και μεμονωμένα μέλη έχουν μακρόχρονη συνεργασία με τον Διεθνή Οργα-
νισμό Υγείας (με το διεθνές κεντρικό γραφείο και το περιφερειακό της Ευρώπης) και με το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκτός των μελών ΔΕΠ, στο Τμήμα υπηρετούν 12 διδάσκοντες που έχουν προσληφθεί επί
τη βάσει της σύμβασης που προβλέπει το ΠΔ 407, καθώς και �8 μέλη Ειδικού Διδακτικού
και Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού ως φαίνεται στον ΠΠίίνναακκαα  1111--11. Το ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό
ΠΠρροοσσωωππιικκόό αναφέρεται κατωτέρω στη ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ΤΤμμήήμμααττοοςς..
Παρά τις ανωτέρω επιτυχίες των μελών ΔΕΠ, το Τμήμα αντιμετωπίζει προβλήματα στην
στελέχωσή του καθόσον, συγκριτικά με παλαιότερες Ιατρικές Σχολές της χώρας, διαθέτει
μικρό αριθμό μελών ΔΕΠ και διοικητικού προσωπικού. Επί του παρόντος υπάρχουν οι εξής
ελλείψεις:
1. Κενές ηγετικές θέσεις (καθηγητών Α ή άλλων βαθμίδων σε αντικείμενα όπως την Ανα-

τομία, Εμβρυολογία, Παθολογική Ανατομική, Γενετική του Ανθρώπου, Νευροχειρουρ-
γική, Καρδιοχειρουργική, Επεμβατική Πνευμονολογία, Επεμβατική Νευροακτινολογία,
Νεφρολογία, Επείγουσα Ιατρική, κ.α) 

2. Περιορισμένη ανάπτυξη ορισμένων σύγχρονων επιστημονικών πεδίων αιχμής (επεμ-
βατική Ιατρική, τηλεχειρουργική) 

�. Ελλιπέστατη οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη νεοπροσληφθέντων μελών ΔΕΠ
κατωτέρων βαθμίδων που απαιτείται για το ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους σ’ ένα νέο
Ακαδημαϊκό χώρο

4. Ανεπαρκής χρηματοδότηση για αναβάθμιση των υποδομών και των διοικητικών υπη-
ρεσιών καθώς και για την στήριξη του έργου των μελών ΔΕΠ και των διοικητικών υπη-
ρεσιών 

� 22..22..11..ββ  ΠΠρροοττάάσσεειιςς  ΒΒεελλττίίωωσσηηςς
Για να υπάρξει συνεχής ανανέωση του Τμήματος, ένα ποσοστό από τους καθηγητές Α´ ή και
Β´ πρέπει να είναι διακεκριμένοι επιστήμονες από άλλα Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά κέν-
τρα της χώρας ή του εξωτερικού. Η υλοποίηση του στόχου αυτού απαιτεί συστηματικές προ-
σπάθειες για την ανεύρεση (recruitment) και εκλογή τέτοιων επιστημόνων. Η ανανέωση
αυτή είναι απαραίτητη για να την ανοδική πορεία του Τμήματος, καθόσον η συνεχής εισα-
γωγή «νέου αίματος» (και μαζί με αυτό και νέων ιδεών και τεχνογνωσίας ή know how) εξα-
σφαλίζει όπως οι κενωθήσες θέσεις καλύπτονται από επιστήμονες ίσους ή καλύτερους από
τους αποχωρούντες. Παρόλο που το Τμήμα Ιατρικής του ΠΚ (συγκριτικά με άλλα Ιδρύματα
της χώρας) έχει γενικά επιτύχει τον στόχο αυτό, η προσπάθεια αυτή δεν πρέπει να ατονήσει.
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην προσέλκυση επιστημόνων-ιατρών (physicians sci-
entists) με μοναδικά κριτήρια την αριστεία.
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Το Τμήμα πρέπει να προσφέρει σε πρωτοδιορισθέντα μέλη ΔΕΠ την κατάλληλη υποδομή
και στήριξη του έργου τους (κατά τα πρώτα χρόνια της θητείας τους) με ειδικά κονδύλια (sta-
rtup funds), όπως είναι η πάγια τακτική σε γνωστά ξένα Πανεπιστήμια. Επειδή οι παρού-
σες συνθήκες χρηματοδότησης και λειτουργίας του Τμήματος, δεν το επιτρέπουν, ο στόχος
αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί ευκολότερα με την δημιουργία ΕΕρρεευυννηηττιικκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ του
Ιατρικού Τμήματος ως αναφέρεται κατωτέρω. Επίσης το Τμήμα πρέπει να διευκολύνει και
επιταχύνει την αξιοκρατική εξέλιξη μελών ΔΕΠ που έχουν παραγάγει σημαντικό επιστη-
μονικό και κλινικό έργο διεθνούς αναγνώρισης. Μέχρι τώρα, το επιστημονικό περιβάλλον
και οι αρχές που έχουν υιοθετηθεί στο Τμήμα έχουν επιτρέψει την αξιοκρατική εξέλιξη ση-
μαντικού αριθμού μελών ΔΕΠ. Η παράδοση αυτή πρέπει να συνεχιστεί και να ισχυροποι-
ηθεί σύμφωνα με την αρχήν ««έένναα  κκααλλόό  ΤΤμμήήμμαα  εείίννααιι  ΤΤμμήήμμαα  υυψψηηλλήήςς  ππίίεεσσηηςς»»..

22..22..22  ΚΚααττααννοομμήή  ΦΦοοιιττηηττώώνν  ααννάά  ΕΕππίίππεεδδοο  ΣΣπποουυδδώώνν  

ΠΠρροοππττυυχχιιαακκοοίί  ΦΦοοιιττηηττέέςς  
Κάθε χρόνο το Ιατρικό Τμήμα δέχεται 70 με 80 φοιτητές που έχουν σημειώσει επιτυχία στις
Πανελλήνιες εξετάσεις. Σ’ αυτούς προστίθενται φοιτητές που εγγράφονται μετά από ειδικές
εξετάσεις (ομογενείς) ή και χωρίς εξετάσεις (αλλοδαποί και πάσχοντες από σοβαρούς λόγους
υγείας). Ο αριθμός των ειδικών αυτών κατηγοριών δεν είναι σταθερός κατ’ έτος, πλην των
πασχόντων από σοβαρά νοσήματα που είναι �% επί των εισακτέων. Επιπλέον, ο αριθμός
των φοιτητών που μεταγράφεται από άλλα Ιατρικά Τμήματα της Ελλάδος (ορφανοί φοιτη-
τές, παιδιά πολύτεκνων ή πολυμελών οικογενειών) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%. Επί-
σης, κάθε χρόνο γίνονται κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ για την εισαγωγή
τους στο ΙΤΠΚ σε ποσοστό 4% για τα ΑΕΙ και 5% για τα ΤΕΙ. Έτσι, ο αριθμός των φοιτητών
κάθε έτους κυμαίνεται από 80 μέχρι 100. Αυτές οι σχετικά μικρές τάξεις ευνοούν την άμεση
σχέση φοιτητών και διδασκόντων και επιτρέπουν τη συμμετοχή μερικών από τους φοιτητές
σε βασικά επιστημονικά και κλινικά προγράμματα. Από της ίδρυσής του, ο συνολικός αριθ-
μός που φοίτησε στο Ιατρικό Τμήμα είναι 2.45�. Εξ αυτών, 671 έχουν μετεγγραφεί σε άλλες
Ιατρικές Σχολές. Ο κατωτέρω Πίνακας δείχνει τον αριθμό των φοιτητών κατά τα τελευταία
χρόνια.

Προπτυχιακοί Φοιτητές

Το 1984, οι φοιτητές ίδρυσαν τον Σύλλογο Φοιτητών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης
«Γεώργιος Παπανικολάου». Διευθύνεται από ένα 9μελές διοικητικό συμβούλιο που ανανε-
ώνεται κάθε χρόνο με εκλογές. Ο Σύλλογος μετέχει ενεργά σε ποικίλες δραστηριότητες οι
οποίες αποσκοπούν στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών σε όλους τους φοιτητές,
συμμετοχή σε προγράμματα διεθνών ανταλλαγών, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητισμό, και
γενικότερα δραστηριότητες για τη βελτίωση της ποιότητας της φοιτητικής ζωής. Οι φοιτητές
μετέχουν επίσης στην Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Φοιτητών Ιατρικής, στην Διεθνή
Ομοσπονδία Ενώσεων Φοιτητών Ιατρικής (Ι.F.M.S.A.), και στην Ελληνική Διεθνή Επιτροπή
Φοιτητών Ιατρικής (Ηel.M.S.I.C.).Το γραφείο της στο ΠΚ είναι το Ελληνικό διοικητικό κέν-
τρο για προγράμματα ανταλλαγών και την ιατρική εκπαίδευση. Φιλοξενεί το δίκτυο
I.F.M.S.A. και servers του διαδικτύου (www.ifmsa.org).

ΑΑκκααδδηημμααϊϊκκόό  ΈΈττοοςς 22000077-- 22000066-- 22000055-- 22000044-- 220000��-- 22000022--
22000088 22000077 22000066 22000055 22000044 220000��

Συνολικά Εγγεγραμμένοι 5�6 591 65� 590 619 568
Εγγραφέντες ανά έτος 77 68 74 8� 107 8�
Απονεμηθέντα Πτυχία Ιατρικής 22 79 71 97 91 87
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ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  ––  ΔΔιιδδαακκττοορριικκοοίί  ΦΦοοιιττηηττέέςς
Το Τμήμα Ιατρικής έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έχει
να επιδείξει σημαντικότατη δραστηριότητα την τελευταία δεκαετία στον τομέα της οργάνω-
σης νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων. Σήμερα λειτουργούν στο Τμήμα Ιατρικής οκτώ
οργανωμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που παρέχουν υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακή
εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων από την Μοριακή Βάση των Νοσημάτων, την
Μοριακή Βιολογία και τις Νευροεπιστήμες έως την Δημόσια Υγεία και την Βιοηθική και
οδηγούν στην απονομή Mεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ/Masters) ή και Δι-
δακτορικού Διπλώματος (ΔΔ/Ph.D.). Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που παρα-
κολουθούν τα Προγράμματα αυτά για ΜΔΕ κατά τα τελευταία 6 έτη φαίνεται στον κατωτέρω
Πίνακα.

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές για Δίπλωμα Ειδίκευσης (Masters)

Επίσης τα περισσότερα από τα ανωτέρω Προγράμματα δέχονται μεταπτυχιακούς φοιτητές με
ΜΔΕ/Masters αφού τους υποβάλλουν σε διαφανή και αυστηρή διαδικασία επιλογής (qua-
lifying examinations) για να εκπονήσουν διδακτορικό δίπλωμα (ΔΔ/Ph.D.). Ως φαίνεται
στον ΠΠίίνναακκαα  1111--22..11, και τον κατωτέρω πίνακα ένας αυξανόμενος αριθμός διδακτορικών δια-
τριβών στο Ιατρικό Τμήμα κατά τα τελευταία δύο χρόνια εκπονείται μέσω των Οργανωμέ-
νων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων. Η εξέλιξη του αριθμού των αιτήσεων, των εγγραφών
καθώς και της αποφοίτησης των φοιτητών των ΠΜΣ που οδηγούν σε ΜΔΕ/Masters δίδον-
ται στους ΠΠίίνναακκεεςς  1111--33..αα έως 1111--33..ηη.

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές για Διδακτορικό Δίπλωμα μέσω Οργανωμένων
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (έγιναν δεκτοί μετά το Masters)

Επειδή η εγγραφή των πρώτων μεταπτυχιακών φοιτητών για ΜΔΕ έγιναν το 200�-2004 και
επειδή ο χρόνος απόκτησης του ΜΔΕ είναι συνήθως δύο χρόνια, μόνον μετά το έτος 2005-
2006 υπήρξε ικανός αριθμός φοιτητών που διέθεταν τα προσόντα (ΜΔΕ/Masters) για να εγ-
γραφούν στο ΠΜΣ που οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωμα.

Επί πλέον στο Τμήμα Ιατρικής ΠΚ λειτουργεί, όπως και σε άλλα Τμήματα της χώρας, Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο δίνει την δυνατότητα σε αποφοίτους Σχολών
Επιστημών Υγείας να εκπονήσουν διατριβή μέσω της διαδικασίας που προβλέπει το Άρθρο
1� του Νόμου 208�/92 («Εναλλακτική Διαδικασία»), χωρίς αυτοί να έχουν τύχει της απαι-
τούμενης κατάρτισης στη μεθοδολογία και τη διεξαγωγή της έρευνας και χωρίς να τους έχει
απονεμηθεί ΜΔΕ/Masters.
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ΑΑκκααδδηημμααϊϊκκόό  ΈΈττοοςς 22000077-- 22000066-- 22000055-- 22000044-- 220000��-- 22000022--
22000088 22000077 22000066 22000055 22000044 220000��

Συνολικά Εγγεγραμμένοι 1�8 147 122 148 92 15
Εγγραφέντες ανά έτος 45 89 51 82 77 15
Απονεμηθέντα Masters 27 60 67 24 5 5

ΑΑκκααδδηημμααϊϊκκόό  ΈΈττοοςς 22000077-- 22000066-- 22000055-- 22000044-- 220000��-- 22000022--
22000088 22000077 22000066 22000055 22000044 220000��

Συνολικά Εγγεγραμμένοι 70 52 �2 7 6 6
Εγγραφέντες ανά έτος 16 24 26 � - 6
Απονεμηθέντα ΔΔ 1 4 1 2 - 1

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές για Διδακτορικό Δίπλωμα μέσω της Εναλλακτικής
Διαδικασίας (έγιναν δεκτοί χωρίς Masters)

Η ευκολία με την οποία ένας φοιτητής μπορεί να γίνει δεκτός στην Εναλλακτική Διαδικα-
σία χωρίς να περάσει τις εξετάσεις που απαιτούν τα οργανωμένα προγράμματα, έχει οδηγή-
σει στην συσσώρευση υποψηφίων διδακτόρων ως φαίνεται στον ΠΠίίνναακκαα  1111--22..11. Τα μέτρα
που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού αναφέρονται κατωτέρω στις
Μεταπτυχιακές Σπουδές.

ΕΕππιιττυυχχίίεεςς  ΑΑπποοφφοοίίττωωνν  ττοουυ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΙΙααττρριικκήήςς
Σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών του Τμήματος, μέχρι σήμερα άνω των
15 αποφοίτων έχουν εκλεγεί και υπηρετούν ως μέλη ΔΕΠ σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος και
της Αμερικής. Άλλοι έχουν επιλεγεί για να κάνουν ειδικότητα ή μεταπτυχιακές σπουδές σε
μερικά από τα μεγαλύτερα Ιδρύματα του κόσμου όπως στο Harvard Medical School, Boston,
U.S.A.; Cornell University, New York, U.S.A.; New York University, U.S.A.; Mount Sinai
School of Medicine, New York, U.S.A.;  Robert Wood Med School, N.J., US.A.; Oxford Uni-
versity, U.K.; Imperial College, U.K. 

ΑΑκκααδδηημμααϊϊκκόό  ΈΈττοοςς 22000077-- 22000066-- 22000055-- 22000044-- 220000��-- 22000022--
22000088 22000077 22000066 22000055 22000044 220000��

Συνολικά Εγγεγραμμένοι 728 676 66� 621 554 568
Εγγραφέντες ανά έτος 81 75 8� 97 29 10�
Απονεμηθέντα ΔΔ 25 5� �0 2� �7 27
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22..��  ΣΣκκοοππόόςς  κκααιι  ΣΣττόόχχοοιι  ττοουυ  ΙΙααττρριικκοούύ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ττοουυ  ΠΠΚΚ

Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε με το ΠΔ 65�/76 ενώ το οργανόγραμμά του περιγράφεται
στο ΠΔ �61/8�. Το αρχικό ΦΕΚ του Υπουργείου (ΠΔ 65�/76) αναφέρει μόνον ότι ιδρύεται
Ιατρική Σχολή εξαετούς φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με αποστολή την χορήγηση
Πτυχίου Ιατρικής. Ενώ η περιγραφή αυτή σημαίνει ότι σκοπός της Σχολής είναι η προκλι-
νική και κλινική εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών για την άσκηση του Ιατρικού
επαγγέλματος και η χορήγηση Πτυχίου Ιατρικής Κρήτης, η επιστημονική κοινότητα του Ια-
τρικού Τμήματος Κρήτης διεύρυνε τους αρχικούς στόχους για να δημιουργήσει το υπόβα-
θρο ανάπτυξης μιας σύγχρονης Ιατρικής Σχολής με διεθνείς προδιαγραφές και προοπτικές.
Οι στόχοι αυτοί είναι: 

1. Παροχή υψηλής ποιότητος προπτυχιακής εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην αποφοίτηση
ιατρών που διαθέτουν άρτια θεωρητική και κλινική κατάρτιση, ενδιαφέρον για την έρευνα
και δυνατότητα να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις, ενώ συγχρόνως διέπον-
ται από ιδανικά και συμμερίζονται τις διαχρονικές αξίες του ιατρικού επαγγέλματος. 

2. Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την υψηλής ποιότητας εκπαίδευση των με-
ταπτυχιακών φοιτητών. Μέσω των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, το Τμήμα
επιδιώκει να δημιουργήσει νέους άριστα εκπαιδευμένους επιστήμονες που θα έχουν την
προοπτική να καταστούν ηγέτες στην Ακαδημαϊκή Ιατρική και τις Βιοϊατρικές Επιστή-
μες.

�. Συμβολή στην πρόοδο της επιστήμης και της κοινωνίας μέσω καινοτόμου πνευματικής
δημιουργίας, εξασφαλίζοντας το κατάλληλο περιβάλλον, τις υποδομές και τα κίνητρα που
θα επιτρέψουν τη διενέργεια κλινικής, μεταφραστικής και πρωτότυπης βασικής έρευνας
υψηλής ποιότητας.

4. Δημιουργία περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την συνεργασία και αλληλεπίδραση των επι-
στημόνων του (τόσον μεταξύ τους και όσο και με επιστήμονες άλλων Τμημάτων του Πα-
νεπιστημίου μας και του ΙΤΕ που εργάζονται σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα) καθώς
και με ερευνητές και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής.

5. Αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται στο κοινωνικό σύνολο καθώς και
την διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας που θα βελτιώσει την πρόληψη, διάγνωση και
θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου μέσω της οργάνωσης και λειτουργίας Πανεπι-
στημιακών Κλινικών και ειδικών των μονάδων στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. Στο πλαίσιο αυτό είναι
και η συμβολή του Τμήματος στην συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση των Ιατρών της
Περιφέρειας αλλά και Ιατρών από άλλες περιοχές του Ελληνικού χώρου. Επιπλέον, η εκ-
παίδευση των ειδικευομένων ιατρών στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση
όλων των επιστημόνων υγείας της Κρήτης και άλλων περιοχών αποσκοπεί στη συνεχή
αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο της υγείας. 

6. Διασύνδεση με την κοινωνία και συμβολή στην καλλιέργεια πνεύματος κοινωνικής ευαι-
σθησίας και αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών μέσω της συμμετοχής τους σε συλλόγους
που αποσκοπούν στη βελτίωση των ιατρικών υπηρεσιών καθώς την υποστήριξη της Ια-
τρικής εκπαίδευσης και έρευνας. 

Είναι προφανές ότι το οργανόγραμμα του Τμήματος όπως διατυπώνεται στο ΠΔ �61/8�, δεν
είναι πια επαρκές για μία σύγχρονη Ιατρική Σχολή που πρέπει να χαρακτηρίζεται από δυ-
ναμικότητα και συνεχή εξέλιξη. Ένα σύγχρονο Ιατρικό Τμήμα πρέπει να προσαρμόζεται στις
σύγχρονες ανάγκες και να επιδιώκει συνεχή άνοδο ((δδίίωωκκεε  ααρρεεττήήνν  κκααιι  σσοοφφίίαανν  κκααιι  ααιιέένν  ααρριισσττεεύύεειινν))
μέσω της σύνδεσης της βασικής έρευνας με τη κλινική πράξη για την συνεχή αναβάθμιση
της υγείας του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου. Το Τμήμα Ιατρικής του ΠΚ έχει συ-
στήσει Ειδική Επιτροπή, η οποία θα προβεί σε συγκεκριμένες προτάσεις προς το Υπουργείο

για την αναβάθμιση του Οργανογράμματος του Τμήματος. Αναμένεται ότι οι ενέργειες αυτές
θα οδηγήσουν στην έκδοση νέου ΦΕΚ που θα περιλαμβάνει το αναδιατυπωμένο Οργανό-
γραμμα της Σχολής.

Οι στόχοι που επιδιώκει το Τμήμα δεν αποκλίνουν από αυτούς που είχαν αρχικά διατυπω-
θεί στο ΦΕΚ ίδρυσης του, καθόσον οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι συμπληρωματικοί, και η
ευρύτητά τους επιτρέπει τη μεγιστοποίηση της αποστολής του. Χάριν των συνεχών προσπα-
θειών των διδασκόντων του, το Τμήμα έχει καταφέρει να αποκτήσει την δική του θέση στην
ακαδημαϊκή κοινότητα ανά τον κόσμο. Η παραγωγικότητα σε συνδυασμό με την υψηλή
ποιότητα του επιστημονικού και εκπαιδευτικού του έργου και των υπηρεσιών υγείας που
προσφέρει πρέπει να συνεχιστεί αλλά και να γίνει ακόμα καλύτερη. Η περαιτέρω εξειδί-
κευση πολλών από τους στόχους που αναφέρονται ανωτέρω θα βοηθήσουν το Τμήμα να
αποσαφηνίσει καλύτερα την φυσιογνωμία του. Αυτοί θα περιγραφούν στον Εσωτερικό Κανο-
νισμό Λειτουργίας του Ιατρικού Τμήματος που αποτελεί προτεραιότητα και προβλέπεται να ολο-
κληρωθεί εντός του επόμενου έτους. Άλλοι στόχοι απαιτούν την ενεργή συμπαράσταση της
πολιτείας μέσω περαιτέρω εστιασμένης χρηματοδότησης όπως αναφέρεται λεπτομερώς στα
ΣΣχχέέδδιιαα  ΒΒεελλττίίωωσσηηςς. Παρόλο που το Τμήμα έχει καταφέρει να επιτύχει τους περισσότερους
στόχους του, η έλλειψη χρηματοδότησης, η μη συνεπής προσέγγιση των προβλημάτων από
την πολιτεία, καθώς και η δυσλειτουργία που απορρέει από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο
δρούν ανασταλτικά. 



Μέλη: Μ. Αλεξανδράκης, Γ. Μαυροθαλασσίτης, Χ. Βαρβέρης, Δ. Τσέτης, 
Ι. Δαμηλάκης, Χ. Τσατσάνης, Ν. Νιργιαννάκη, Μ. Περράκη, Ε. Ζερβάκης, 
Μ. Τσαγκαράκη

66..  ΕΕππιιττρροοππήή  ΕΕσσωωττεερριικκήήςς  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηηςς
Συντονιστής: Α. Πλαϊτάκης
Μέλη: Δ. Γεωργόπουλος, Α. Μαργιωρής, Δ. Μπούμπας, Δ. Καρδάσης, Δ.

Μαυρουδής, Α. Φιλαλήθης, Γρ. Χλουβεράκης, Μ. Δερμιτζάκη, Ε.
Κουτσογιαννάκη, Ε. Ξενικάκη, εκπρόσωπος φοιτητών

77..  ΕΕππιιττρροοππήή  ΑΑννττααλλλλααγγώώνν  &&  ΔΔιιεεθθννώώνν  ΣΣχχέέσσεεωωνν
Συντονίστρια: Κ. Θερμού
Μέλη: Ι. Μελισσάς, Β. Γαλανάκης, Γ. Σαμώνης, Γ. Μαυροθαλασσίτης, Α.

Καλογεράκη, Ε. Μανιός, Χ. Ιωάννου, Ι. Ρωμανός, Σ. Κρύγκερ-Κρασαγάκη,
Ε. Κορτσιδάκη, εκπρόσωπος Helmsic

88..  ΕΕππιιττρροοππήή  ΙΙσσττοοσσεελλίίδδααςς  ((WWeebbssiittee))  ΤΤμμήήμμααττοοςς
Συντονιστής: Ι. Δαμηλάκης
Μέλη: Γ. Κοντάκης, Ι. Τζανάκης, Ε. Γαλανάκης

99.. ΕΕππιιττρροοππήή  ΔΔιικκττύύωωνν
Συντονιστής: Π. Ευθυμίου
Μέλη: Ε. Καραταράκης, Γ. Παπάζογλου

1100..  ΕΕππιιττρροοππήή  ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηηςς
Συντονιστής: Π. Θεοδωρόπουλος
Μέλη: Ε. Ματζουράνη, Ε. Γανωτάκης, Ι. Κουτρουμπάκης, Μ. Αντωνίου,

εκπρόσωπος εργαζομένων στη Βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες για τις δραστηριότητες των Επιτροπών του Τμήματος περιγράφονται στο
ΠΠααρράάρρττηημμαα  ΒΒ..IIVV..

22..44..22  ΕΕσσωωττεερριικκοοίί  ΚΚααννοοννιισσμμοοίί  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  ΙΙααττρριικκοούύ  ΤΤμμήήμμααττοοςς
Οι υπάρχοντες Εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας του Προπτυχιακού Προγράμμα-

τος καθώς και των κλινικών και ερευνητικών εργαστηρίων του Ιατρικού Τμήματος, που θα
είναι διαθέσιμα στα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης στην Κρήτη, περιλαμβά-
νονται στο ΠΠααρράάρρττηημμαα  BB..VV.

11..  ΕΕσσωωττεερριικκόόςς  ΚΚααννοοννιισσμμόόςς  ΠΠρροοππττυυχχιιαακκώώνν  ΣΣπποουυδδώώνν..  Οι Προπτυχιακές Σπουδές στο Ιατρικό
Τμήμα διέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΠαα--
ρράάρρττηημμαα  ΒΒ..VV). Επί πλέον το Ιατρικό Τμήμα εκδίδει ετησίως ‘‘ΟΟδδηηγγόό  ΣΣπποουυδδώώνν’’  ο οποίος ανα-
φέρει την διαδικασία για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών, τις μετεγγραφές, τις
κατατάξεις, την σίτιση-στέγαση των φοιτητών, την υγειονομική τους περίθαλψη, την χορή-
γηση συγγραμμάτων, την χρήση βιβλιοθήκης καθώς και τις προϋποθέσεις για την χορήγηση
υποτροφιών και βραβείων. Επίσης αναφέρει τα μαθήματα, τους κύκλους σπουδών, τις υπο-
χρεώσεις των φοιτητών, κ.α. 

22..  ΕΕσσωωττεερριικκοοίί  ΚΚααννοοννιισσμμοοίί  ΚΚλλιιννιικκώώνν  ήή  ΕΕρργγαασσττηηρρίίωωνν που αφορούν την Κλινική Εργαστηριακή
Άσκηση των φοιτητών έχουν επίσης συνταχθεί από ορισμένες Κλινικές και ευρίσκονται στο
διαδίκτυο (ΠΠααρράάρρττηημμαα  ΒΒ..VV).

Οι υπάρχοντες κανονισμοί λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του
Τμήματος που θα είναι διαθέσιμα στα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης στην
Κρήτη, περιλαμβάνονται στα ΠΠααρρααρρττήήμμαατταα  33..22..11..αα έως 33..22..11..ηη και στο ΠΠααρράάρρττηημμαα  33..33..11..θθ.

33..  ΕΕσσωωττεερριικκοοίί  ΚΚααννοοννιισσμμοοίί  ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκώώνν  ΠΠρροογγρρααμμμμάάττωωνν:: Έχουν συνταχθεί για τα οκτώ Οργανωμένα
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22..44  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ΤΤμμήήμμααττοοςς

22..44..11  ΕΕππιιττρροοππέέςς
Στο Τμήμα λειτουργούν 2 θεσμοθετημένες Επιτροπές, η Επιτροπή Προπτυχιακών

Σπουδών και η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σημαντικό έργο όμως προσφέρουν
και οι επιτροπές που συστήνονται κατ’ έτος από τον εκάστοτε Πρόεδρο (με ρόλο γνωμοδο-
τικό), των οποίων ο αριθμός και το έργο ποικίλουν ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες του
Τμήματος. Οι Επιτροπές που λειτουργούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος είναι:

11..  ΕΕππιιττρροοππήή  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκοούύ  ΣΣχχεεδδιιαασσμμοούύ
Συντονιστής: Π. Βάρδας 

1.1 Επιτροπή Προπτυχιακών - Συντονιστής: Ε. Χρυσός
Μέλη: Δ. Μπούμπας, Χ. Στουρνάρας, Α. Καραντάνας, Δ. Καρδάσης, Ι.

Ματαλλιωτάκης, Ε. Παπαδάκη, Γ. Κοντάκης, Χ. Τσατσάνης, Σ. Αγγελάκη, Φ.
Παρθενάκης, Π. Αγγουριδάκης, Εκπρόσωποι φοιτητών, Μ. Δερμιτζάκη 

1.2 Επιτροπή Μεταπτυχιακών - Συντονιστής: Α. Πλαϊτάκης
Μέλη: Α. Μαργιωρής, Α. Γκίκας, Γ. Σαμώνης, Δ. Σπαντίδος, Α. Τόσκα, Α.

Φιλαλήθης, Γ. Χαλκιαδάκης, Α. Καραντάνας, Δ. Καρδάσης, Γ. Κοντάκης, Γ.
Κοχιαδάκης, Α. Μακρυγιαννάκης, Δ. Μαυρουδής, Μ. Τσιλιμπάρης, (Εκπρ.
Μεταπτυχιακών Φοιτητών)

22.. ΕΕππιιττρροοππήή  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήήςς  &&  ΑΑκκααδδηημμααϊϊκκήήςς  ΔΔεεοοννττοολλοογγίίααςς
Συντονιστής: Α. Χατζηπαύλου
Μέλη: Α. Μαργιωρής, Α. Μοσχοβάκης, Ν. Σιαφάκας, Γ. Σαμώνης, Α. Καραντάνας,

Δ. Καρδάσης, Ε. Σταθόπουλος, Ε. Δαφνής, Ε. Στειακάκη, Ε. Σημαντηράκης,
Ν. Μπουραντά

��..  ΕΕππιιττρροοππήή  ΑΑκκααδδηημμααϊϊκκώώνν  ΥΥπποοθθέέσσεεωωνν
Συντονιστής: Χ. Στουρνάρας 
Μέλη: Β. Γεωργούλιας, Δ. Γεωργόπουλος, Ι. Μελισσάς, Ι. Παλλήκαρης, Ν. Σιαφάκας,

Α. Πλαϊτάκης, Γ. Μαυροθαλασσίτης, Χ. Τσατσάνης, Μ. Ανδριανάκη
44..  ΕΕππιιττρροοππήή  ΥΥπποοδδοομμώώνν  &&  ΑΑννάάππττυυξξηηςς

Συντονιστής: Β. Γεωργούλιας
4.1 Επιτροπή Ίδρυσης Νέου Τμήματος - Συντονιστής: Χ. Στουρνάρας

Μέλη: Α. Μαργιωρής, Ε. Σαββάκη, Γ. Χλουβεράκης, Φ. Παρθενάκης, Μ.
Τσιλιμπάρης, Γ. Σουρβίνος 

4.2 Επιτροπή Ανατομείου - Συντονιστής: Ι. Σιατίτσας
Μέλη: Α. Καράμπελας, Γ. Τζανάκης, Κ. Πασπαλιάς, Α. Ορφανάκη 

4.� Επιτροπή Μουσείου - Συντονιστής: Ε. Δετοράκης
Μέλη: Α. Φιλαλήθης, Ι. Μουζάς, Κ. Τρομπούκης, Μ. Τσαγκαράκη 

4.4 Επιτροπή Ζωοκομείου - Συντονιστής: Α. Μοσχοβάκης
Μέλη: Α. Ηλιόπουλος, Γ. Μαυροθαλασσίτης, Χ. Τσατσάνης, Ε. Σουρανάκης

(Κτηνίατρος, εξωτερικός συνεργάτης), Κ. Καλούδης
4.5 Επιτροπή Eγκατάστασης PΕΤ (Positron Εmission, Τomography)

Συντονιστής: Ν. Καρκαβίτσας
Μέλη: Α. Καραντάνας, Κ. Περισυνάκης, Χ. Βαρβέρης

4.6 Επιτροπή Χωροταξίας
Συντονιστής: Β. Γεωργούλιας
Μέλη: Α. Μοσχοβάκης, Γ. Χαλκιαδάκης, Β. Γεωργούλιας, Φ. Παρθενάκης

55..  ΕΕππιιττρροοππήή  ΦΦύύλλααξξηηςς  ΚΚττιιρρίίωωνν  &&  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  ((ρρααδδιιεεννεερργγάά,,  χχηημμιικκάά,,  αασσφφάάλλεειιαα
εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν))

Συντονιστής: Κ. Χριστάκος
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Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος και για την Εναλλακτική Διαδικασία ως ακο-
λούθως:
� ΠΠΜΜΣΣ στις ««ΝΝεευυρροοεεππιισσττήήμμεεςς»» (ΠΠααρράάρρττηημμαα  33..22..11..αα). Ο κανονισμός αναφέρει τις Γενικές

Διατάξεις, το Αντικείμενο-Σκοπό, τους Μεταπτυχιακούς Τίτλους, τις κατηγορίες εισα-
κτέων πτυχιούχων, τη χρονική διάρκεια, το πρόγραμμα των μαθημάτων, Αριθμός Εισα-
κτέων, Προσωπικό, Υλικοτεχνική Υποδομή, διαδικασίες αποδοχής φοιτητών,
υποχρεώσεις, προϋποθέσεις για την απονομή τίτλων σπουδών Διπλωματικής Ειδίκευσης
(Master) και Διδακτορικού (PhD).

� ΠΠΜΜΣΣ  στην ««ΚΚυυττττααρριικκήή  κκααιι  ΓΓεεννεεττιικκήή  ΑΑιιττιιοολλοογγίίαα,,  ΔΔιιααγγννωωσσττιικκήή  κκααιι  ΘΘεερρααππεευυττιικκήή  ττωωνν
ΑΑσσθθεεννεειιώώνν  ττοουυ  ΑΑννθθρρώώπποουυ»»  (ΠΠααρράάρρττηημμαα  33..22..11..ββ). Ο κανονισμός αναφέρει τα όργανα, τις
γενικές προϋποθέσεις αποδοχής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, την οικονομική υποστήριξη
που μπορεί να τύχουν, το πρόγραμμα και την αξιολόγηση των σπουδών για το Μετα-
πτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και για το Διδακτορικό Δίπλωμα, κ.α

� ΠΠΜΜΣΣ  στην ««ΔΔηημμόόσσιιαα  ΥΥγγεείίαα  κκααιι  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ΥΥγγεείίααςς»» (ΠΠααρράάρρττηημμαα  33..22..11..γγ). Ο
κανονισμός αυτός αναφέρει τις Γενικές Διατάξεις, τα όργανα του ΠΜΣ, την επιλογή, τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώματά ΜΦ, τη διαδικασία απόκτησης ΜΔΕ, και τη διαδικασία
εκπόνησης ΔΔ.

� ΠΠΜΜΣΣ  στη ««ΜΜοορριιαακκήή  ΒΒιιοολλοογγίίαα  κκααιι  ΒΒιιοοϊϊααττρριικκήή»» (ΠΠααρράάρρττηημμαα  33..22..11..δδ). Αναφέρει τα Τμήματα
και τα όργανα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις αποδοχής και τη δια-
δικασία επιλογής MΦ, την έναρξη και διάρκεια των Mεταπτυχιακών Σπουδών, το πρό-
γραμμα και αξιολόγηση σπουδών, τη διαδικασία παρακολούθησης ερευνητικής
δραστηριότητας υποψηφίου διδάκτορα, την Aξιολόγηση της ΔΔ, κ.α.

� ΠΠΜΜΣΣ  ««ΕΕγγκκέέφφααλλοοςς  κκααιι  ΝΝοουυςς»»  (ΠΠααρράάρρττηημμαα  33..22..11..εε).. Ο κανονισμός αναφέρει τις Γενικές
Διατάξεις, τους Μεταπτυχιακούς Τίτλους, το προσωπικό, τον αριθμό των ΜΦ, τα όργανα
της Διοίκησης,,  τις Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των ΜΦ, τη διαδικασία απόκτησης ΜΔΕ,
και τη διαδικασία εκπόνησης και αξιολόγηση της ΔΔ.

� ΠΠΜΜΣΣ  στην ««ΙΙααττρριικκήή  ΦΦυυσσιικκήή--ΑΑκκττιιννοοφφυυσσιικκήή»» (ΠΠααρράάρρττηημμαα  33..22..11..σσττ). Ο κανονισμός ανα-
φέρει τις Γενικές Διατάξεις, την επιλογή των ΜΦ, τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μα-
θημάτων, τις παροχές-ανταποδοτικές υποχρεώσεις των ΜΦ, καθώς και τη διάρκεια και
τη συμμετοχή σε Πανεπιστημιακά όργανα, την απονομή και τη διάταξη των διπλωμά-
των, καθώς επίσης την οργανωτική και διοικητική δομή του προγράμματος.

� ΠΠΜΜΣΣ  στην ««ΟΟππττιικκήή  κκααιι  ΌΌρραασσηη»»  (ΠΠααρράάρρττηημμαα  33..22..11..ζζ). Ο κανονισμός αναφέρει τα όργανα
του προγράμματος, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων ΜΦ στις διαδι-
κασίες επιλογής των, τις υποτροφίες που χορηγούνται, την οικονομική υποστήριξη και
τις υποχρεώσεις των ΜΦ, τα προσφερόμενα μαθήματα, το πρόγραμμα και τη βαθμολο-
γία των μαθημάτων, το είδος και τον τύπο των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων που χορη-
γεί το Πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις για τη λήψη ΜΔΕ Ειδίκευσης ή ΔΔ. 

� ΠΠΜΜΣΣ  στην ««ΒΒιιοοηηθθιικκήή»»  (ΠΠααρράάρρττηημμαα  33..22..11..ηη). Ο κανονισμός αναφέρει τις Γενικές Διατά-
ξεις, τη Διοικητική Υποστήριξη και τα Όργανα του ΠΜΣ. Επίσης αναφέρει το Προσω-
πικό που συμμετέχει στο πρόγραμμα, τη Δομή του προγράμματος, τους Μεταπτυχιακούς
Τίτλους, την προκήρυξη των θέσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια απο-
δοχής των ΜΦ, την διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών και τις προϋποθέσεις για την
λήψη ΜΔΕ ή ΔΔ.

� ΕΕννααλλλλαακκττιικκήή  ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα (ΠΠααρράάρρττηημμαα  33..33..11..θθ). Ο Κανονισμός αναφέρει το αντικείμενο των ΜΣ,
τα όργανα, τους εισακτέους πτυχιούχους και τα κριτήρια αποδοχής του ΜΦ καθώς και
πληροφορίες για την �μελή Επιτροπή, την πρόταση της ερευνητικής εργασίας, τη διαδι-
κασία αξιολόγησης της πρότασης, την τελική έγκριση του θέματος, τη διαδικασία έναρξης και τη χρο-
νική διάρκεια εκπόνησης της διατριβής, την επίβλεψη του ΜΦ και τις προϋποθέσεις για
την λήψη του ΔΔ.

�7

22..44..�� ΤΤοομμεείίςς  ΙΙααττρριικκοούύ  ΤΤμμήήμμααττοοςς
Στο Ιατρικό Τμήμα του ΠΚ έχουν οργανωθεί και λειτουργούν 10 Τομείς. Αυτοί είναι

(αλφαβητικά): Τομέας Ακτινολογίας (14 μέλη ΔΕΠ), Βασικών Επιστημών (19 μέλη ΔΕΠ),
Εργαστηριακής Ιατρικής (8 μέλη ΔΕΠ), Κοινωνικής Ιατρικής (7 μέλη ΔΕΠ), Μητέρας-
Παιδιού (12 μέλη ΔΕΠ), Μορφολογίας (11 μέλη ΔΕΠ), Νευρολογίας & Αισθητ. Οργάνων
(11 μέλη ΔΕΠ), Παθολογίας (�1 μέλη ΔΕΠ), Χειρουργικής (22 μέλη ΔΕΠ), Ψυχιατρικής (2
μέλη ΔΕΠ). Το Ερευνητικό Έργο των μελών ΔΕΠ περιγράφεται στο ΠΠααρράάρρττηημμαα  11--ΙΙ ενώ το
Κλινικό Έργο των μελών ΔΕΠ των Τομέων αυτών περιγράφεται στο ΠΠααρράάρρττηημμαα  11--ΙΙΙΙ που
επισυνάπτονται στην ενότητα 12 της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης.


