Περί ίδρυςθσ Τμιματοσ Κτθνιατρικισ ςτο ΓΠΑ
Ασ ξεκινιςουμε με τθν διαπίςτωςθ ότι δυςτυχϊσ για μια ακόμα φορά ο «πολφπακοσ» αυτόσ
κλάδοσ καταφζρνει να βρεκεί πίςω από ςθμαντικζσ εξελίξεισ για τισ οποίεσ μάλιςτα ςτθν
καλφτερθ περίπτωςθ ζχει ελλιπι ενθμζρωςθ. Αναφερόμαςτε φυςικά ςτθν φθμολογοφμενθ ίδρυςθ
από το ΓΠΑ κτθνιατρικισ ςχολισ ι κάποιου τμιματοσ «ςχετικό» με τθν κτθνιατρικι. Δυςτυχϊσ θ
μόνθ δθμόςια αναφορά που μπορεί να βρει κανείσ γφρω από το κζμα αυτό είναι θ πρόταςθ του
πρφτανθ του ΓΠΑ για ίδρυςθ τμιματοσ κτθνιατρικισ ςτο πλαίςιο μιασ ςχολισ επιςτιμθσ των
ηϊων. Στθν ςχολι αυτι όμωσ κα περιλαμβάνεται και τμιμα ηωικισ παραγωγισ, ξεχωριςτά από
το τμιμα κτθνιατρικισ, το οποίο μζχρι τϊρα ςυνικωσ υπιρχε ςαν κατεφκυνςθ ςτισ γεωπονικζσ
ςχολζσ.
Το κυριότερο πρόβλθμα από όςα μζχρι ςτιγμισ διαφαίνονται ςτον ςχεδιαςμό τθσ
πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ των κτθνιάτρων είναι η προςπάκεια να ενταχκοφν δια τθσ πλαγίασ
οδοφ κφκλοι ςπουδϊν και κατακερματιςμόσ των γνωςτικϊν μασ αντικειμζνων με αποτζλεςμα και
τον αντίςτοιχο κατακερματιςμό των επαγγελματικϊν μασ δικαιωμάτων. Η δθμιουργία δθλαδι
αποφοίτων- εργαηόμενων χωρίσ ςυνολικι αντίλθψθ τθσ κτθνιατρικισ, με περιοριςμζνο εφροσ
επαγγελματικϊν δικαιωμάτων και άρα πολφ πιο αδφναμοι απζναντι ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ
ανεργίασ και επιςφάλειασ.
Παράλλθλα με τισ φιμεσ ςχετικά με το εάν κα υπάρχει τμιμα κτθνιατρικισ ςτο ΓΠΑ που κα
αφορά μόνο ςτα ηϊα ςυντροφιάσ, φαίνεται ότι υπάρχει ςαφισ ςχεδιαςμόσ για ςχολι επιςτιμθσ
τροφίμων και διατροφισ οποφ το αντικείμενο των τροφίμων κα απαλειφκεί από το τμιμα τθσ
κτθνιατρικισ (όπωσ και από τισ υπόλοιπεσ ςχολζσ που υπάρχει).
Από όςα μζχρι ςτιγμισ μποροφμε να ςυμπεράνουμε το βαςικό επίδικο τθσ ςυηιτθςθσ που
χρίηει υπεράςπιςθσ από τον κλάδο είναι το ενιαίο και ιςχυρό πτυχίο κτθνιατρικισ που να
περιλαμβάνει όλα τα επιμζρουσ αντικείμενα τθσ κτθνιατρικισ και να διαςφαλίηει τα αντίςτοιχα
επαγγελματικά δικαιϊματα.
Σε δεφτερο χρόνο θ κουβζντα για τθν ίδρυςθ ακόμα μίασ κτθνιατρικισ ςχολισ , μπορεί να
γίνει μετά από ςοβαρι εξζταςθ πολλϊν παραμζτρων ϊςτε να εκτιμθκεί εάν υπάρχει ανάγκθ ςτθν
χϊρα για περιςςότερουσ κτθνιάτρουσ, αν μια ακόμα ςχολι κα βοθκιςει αποφορτίηοντασ τισ άλλεσ
δφο, κα. Αν και πιςτεφουμε ότι οι ελλείψεισ ςτισ υπάρχουςεσ ςχολζσ ςε υλικοτεχνικά μζςα και
ακαδθμαϊκό προςωπικό είναι πολφ μακριά από το ιδανικό, ϊςτε να ςκεφτόμαςτε τθ δθμιουργία
μιασ ςχολισ ακόμα.
Με μία πρϊτθ ανάγνωςθ τθσ κατάςταςθσ αυτό που μποροφμε να καταλάβουμε είναι ότι
βριςκόμαςτε μπροςτά ςτθν προςπάκεια μίασ ακόμα κυβζρνθςθσ να εφαρμόςει μία
αντιεκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ ςτο χϊρο τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν κατεφκυνςθ
παραγωγισ πτυχίων κατακερματιςμζνων χωρίσ επαγγελματικά δικαιϊματα. Η προςπάκεια αυτι
ςυναντιζται με μεγαλεπιβολα ςχζδια επί χάρτου, από τθν πλευρά τθσ πρυτανικισ αρχισ του
ΓΠΑ, που καμία ςχζςθ δεν ζχουν με τθν κατάςταςθ και τισ ανάγκεσ τθσ ςθμερινισ πρωτογενοφσ
παραγωγισ αλλά οφτε και με τισ εργαςιακζσ ςυνκικεσ . Φυςικά ςαν επιςτζγαςμα ζρχεται θ

ανυπαρξία του προεδρείου του ΠΚΣ, των δφο κτθνιατρικϊν ςχολϊν και του ΓΕΩΤΕΕ που μασ
αφινουν χωρίσ ουςιαςτικι ενθμζρωςθ και με τθν ςτάςθ αυτι μασ καταδικάηουν ςε
ετεροχρονιςμζνθ αντίδραςθ.
Πεδίο δόξθσ λαμπρό να τουσ διαψεφςουμε! Για να πάψουν όλα αυτά να ςυηθτιόνται
κεκλειςμζνων των κυρϊν και να ακοφγονται ςαν φιμεσ λίγο πριν εφαρμοςτοφν πρζπει άμεςα
να υπάρξει ςαφισ και ειλικρινισ ενθμζρωςθ για το τι πραγματικά ςυμβαίνει. Ανεξάρτθτα από τισ
όποιεσ μεκοδεφςεισ πρζπει με πρωτοβουλία του ΠΚΣ:
 Να υπάρξει ςαφισ τοποκζτθςθ υπζρ του ενιαίου πτυχίου κτθνιατρικισ χωρίσ κατατμιςεισ
το
οποίο κα εξαςφαλίηει πλιρθ επαγγελματικά δικαιϊματα
 Να γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ επαφζσ ϊςτε να εκφραςτεί από κοινοφ θ κζςθ αυτι με τισ
Κτθνιατρικζσ Σχολζσ, τουσ Συλλόγουσ Φοιτθτϊν, το ΓΕΩΤΕΕ και τθν ΠΕΚΔΥ.
 Να ςτθριχκεί ο αγϊνασ των φοιτθτϊν του ΓΠΑ ενάντια ςτισ αλλαγζσ που προωκοφνται.
Κλείνοντασ αξίηει να ςθμειωκεί ότι μετά από όλα αυτά θ παρουςία όλων μασ ςτθ
Συνζλευςθ του Συλλόγου ςτισ 18/11/2018 πρζπει να κεωρείται αυτονόθτθ, γιατί καλι είναι θ
ευκολία του πλθκτρολογίου μασ αλλά είναι ϊρα να πάρουμε αποφάςεισ και να δράςουμε επ’
αυτϊν!
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