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Προς
την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, minister@ypepth.gr και
τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αριστοτέλους 19, 10187,
minister@yyka.gov.gr
Θέμα: 2η Επιστολή για την απόσυρση των άρθρων του εφαρμοστικού νόμου για την Υγεία, που
προβλέπουν την «πανεπιστημιοποίηση» της ΕΣΔΥ
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Επανέρχομαι στο θέμα της ΕΣΔΥ και της δημιουργίας ενός νέου πανεπιστημιακού ιδρύματος στη χώρα
μας με διαδικασίες πλήρους αυθαιρεσίας, αδιαφάνειας, πολιτικής ανευθυνότητας και
παλαιοκομματικής νοοτροπίας. Συγκεκριμένα,
 το Υπουργείο Παιδείας (μαζί με το Υπουργείο Υγείας!) προχωρά στην ίδρυση του 25ου
Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου και του 9ου στο Αττικό Λεκανοπέδιο!!! Τη στιγμή που
διοχετεύει προς διάφορες πλευρές πληροφορίες για την ύπαρξη μελέτης από διεθνή
οργανισμό, που προβλέπει συγχωνεύσεις μεγάλης κλίμακας και σύμπτυξη του συστήματος σε
ένα μικρό αριθμό Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.
 με την ενέργεια αυτή το Υπουργείο Παιδείας –για άλλη μια φορά- ακυρώνει κεντρικές
στρατηγικές επιλογές, όπως η χωροταξική αναδιάταξη του χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης.
Επίσης δημιουργεί πολλαπλά ερωτηματικά η σκοπιμότητα της κατάθεσης της σχετικής
ρύθμισης σε «εφαρμοστικό του Μνημονίου Νόμο» χωρίς προηγούμενη διαβούλευση και
ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας, στην οποία επιδιώκεται να ενταχθεί η ΕΣΔΥ.
Τέτοιες συμπεριφορές τορπιλίζουν σοβαρά την όποια αξιόλογη προσπάθεια έχει γίνει και το
όποιο αξιοσημείωτο έργο έχει παραχθεί στο Υπουργείο Παιδείας τα τελευταία χρόνια.
 Τη στιγμή που η χώρα περνά όλα τα κεντρικά στρατηγικά της θέματα «δια πυρός και σιδήρου»
και κρίνεται το μέλλον της, τα επισπεύδοντα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας ζητούν από τα
μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου να αφιερώσουν χρόνο και σκέψη στο θέμα της
«πανεπιστημιοποίησης» της ΕΣΔΥ!!!
 Προχωρά στη νομοθέτηση ενός ΑΕΙ, στο οποίο υπάρχει συν-εποπτεία και από το Υπουργείο
Υγείας- μοναδικό φαινόμενο, αν εξαιρέσουμε τα στρατιωτικά πανεπιστήμια και το αντίστοιχο
Υπουργείο. Ελπίζουμε αυτό να μην ενεργοποιήσει διαθέσεις και από άλλα Υπουργεία
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(Γεωργίας, Υποδομών, Οικονομικών, κλπ) για συν-αρμοδιότητα στην εποπτεία και άλλων
«σχετικών» ΑΕΙ ή Σχολών.
 Για άλλη μια φορά θέλω να τονίσω ότι ακόμη και αν αγνοήσετε τη συνολική ένσταση της
ΠΟΣΔΕΠ ως προς την αλλαγή του status της ΕΣΔΥ, οι διαδικασίες ένταξης των υπηρετούντων σε
αυτήν θα πρέπει να τηρήσουν τους στοιχειώδεις κανόνες διαφάνειας, ισοπολιτείας και
αξιοκρατίας, αντί της σκανδαλωδώς ευνοιοκρατικής σχετικής διάταξης, που ουσιαστικά
προβλέπει την «αυτόματη καθηγητοποίηση» των ήδη υπηρετούντων στην ΕΣΔΥ. Όλες οι
σχετικές διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ισχύοντα διεθνώς αλλά και τα
προβλεπόμενα στο νόμο 4009/11 για τα νεοσύστατα τμήματα των Πανεπιστημίων. Σε
διαφορετική περίπτωση επιφυλασσόμεθα να προστατεύσουμε τα από το Σύνταγμα και
τους Νόμους απορρέοντα δικαιώματα των πανεπιστημιακών δασκάλων.
Με τις παραπάνω σκέψεις θεωρώ αυτονόητο και επιβεβλημένο ότι η Κυβέρνηση οφείλει να
προχωρήσει στην απόσυρση των σχετικών άρθρων και την ένταξη του θέματος στη συζήτηση, που
θα πρέπει άμεσα να αρχίσει με κανόνες και διαφάνεια για την χωροταξική αναμόρφωση του
χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας στα πλαίσια ενός ορθολογικού και συνεκτικού
εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού, πέραν από μνημόνια και εφαρμοστικούς νόμους. Στα πλαίσια
αυτά η ΕΣΔΥ θα πρέπει –εντασσόμενη σε συναφή (προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή) Σχολή σε ένα από τα
διευρυμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του Λεκανοπεδίου- να υπαχθεί στην αποκλειστική εποπτεία
του Υπουργείου Παιδείας και προφανώς να «απολέσει» τις όποιες ιδιαίτερα προνομιακές σχέσεις
διατηρεί μέχρι σήμερα με το Υπουργείο Υγείας.
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ
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Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr
Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ,
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