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ΠΡΟΕΔΡ0 Σ
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2012

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, TK
10187, minister@yyka.gov.gr
Θέμα: Απόσυρση των άρθρων του Ν/Σ, που προβλέπουν ένταξη σε θέσεις μελών ΔΕΠ του
επιστημονικού προσωπικού της ΕΣΔΥ χωρίς κρίση!
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Με το σχέδιο νόμου που καταθέσατε στην Βουλή προς ψήφιση και αφορά θέματα Υπηρεσιών Υγείας,
υπάρχουν στο Κεφάλαιο ΙΓ (άρθρο 138 και εντεύθεν), ρυθμίσεις, που αφορούν στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), η οποία "υποτίθεται" ότι αναβαθμίζεται. Επειδή η αναβάθμισή της έχει γίνει
από το 1994 και εντεύθεν με διάφορους νόμους βλ. Ν. 2194/94, 2920/2001, 3685/2008 κλπ., το μόνο
που επιχειρείτε τελικά με τα συγκεκριμένα άρθρα είναι η ένταξη στις πανεπιστημιακές βαθμίδες
χωρίς καμιά ακαδημαϊκή κρίση των υπηρετούντων μελών του επιστημονικού της προσωπικού που
είναι κατηγορίας ΠΕ (Καθηγητές, Επιμελητές και Επιστημονικοί Συνεργάτες), οι οποίοι δεν αποτελούν
μέλη ΔΕΠ ως αυτά των ΑΕΙ και βεβαίως ουδέποτε έχουν κριθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα στα ΑΕΙ.
Τούτο γίνεται τεχνηέντως με τις Μεταβατικές Διατάξεις στο άρθρο 145 παρ. α στο οποίο αναφέρεται:
«α. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος οι οργανικές θέσεις των Καθηγητών και του Διδακτικού και
Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. μετατρέπονται σε θέσεις Καθηγητών Πρώτης Βαθμίδας,
Αναπληρωτών Καθηγητών και Επίκουρων Καθηγητών, στις οποίες εντάσσονται οι υπηρετούντες
κατά τη δημοσίευση του παρόντος καθηγητές και διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό της
Ε.Σ.Δ.Υ., μετά από αίτησή τους (!!!) και σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 έως και 7 του
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παρόντος. Η μετατροπή γίνεται με βάση τα κριτήρια των αντιστοίχων θέσεων, που ίσχυαν πριν τον ν.
4009/2011.»
Παράλληλα στις παραγράφους 3 έως 7 γίνεται ειδική μνεία μόνο στους Επιμελητές και
Επιστημονικούς Συνεργάτες για κρίση τους από εκείνους τους Καθηγητές της ΕΣΔΥ, που γίνονται
αυτόματα Καθηγητές ΑΕΙ κάνοντας απλά μια αίτηση!!!
Επίσης, η ενέργεια αυτή πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι μη νόμιμη με βάση και την υπ'' αριθ. 395/1998
Τμήμα Ε'' απόφαση του Σ.τ.Ε. με την οποία κρίθηκε ως παράνομη η μεταφορά των Καθηγητών της
ΕΣΔΥ σε θέσεις μελών ΔΕΠ χωρίς την προηγούμενη κρίση τους κατά τα προβλεπόμενα στα ΑΕΙ, κατά
την επεξεργασία σχετικού Π.Δ. της ΕΣΔΥ και το οποίο εξ αυτού του λόγου ουδέποτε δημοσιεύτηκε!!!.
Μετά όλα τα ανωτέρω καταλήγουμε στα ακόλουθα ερωτήματα:
 Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοπιμότητες που επιβάλλουν την προώθηση τέτοιων

ρυθμίσεων δευτερεύουσας σημασίας, όταν για άλλα σημαντικά θέματα –όπως το
Νομοσχέδιο για τις Ιατρικές Ειδικότητες και την αναβάθμιση του ΚΕ.Σ.Υ.[θέμα που εμείς
τουλάχιστον θεωρούμε πολύ πιο σημαντικό από την «αναβάθμιση» του προσωπικού
Ε.Σ.Δ.Υ.]- αποσύρονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με το σκεπτικό ότι προωθούνται
θέματα, που αφορούν μόνο στον εφαρμοστικό Νόμο του Μνημονίου και άλλα πολύ
σχετικά θέματα;
 Ποια είναι εκείνα τα επίζηλα και μοναδικά προσόντα του επιστημονικού προσωπικού

της ΕΣΔΥ, που επιβάλλουν την ένταξή τους σε καθηγητικές θέσεις πανεπιστημιακού
επιπέδου χωρίς καμιά διαδικασία κρίσης; Κάτι παρόμοιο δεν προβλέπεται σε κανένα
πανεπιστημιακό σύστημα πουθενά στον κόσμο –όσο τριτοκοσμικό και αν είναιακόμα και για βραβεία Νόμπελ!!!
Ζητάμε την άμεση απόσυρση των σχετικών εδαφίων του Νομοσχεδίου. Σε διαφορετική περίπτωση
σας ενημερώνουμε ότι η ΠΟΣΔΕΠ επιφυλάσσεται -την επόμενη της ψήφισης του Νόμου από τη Βουλή
των Ελλήνων- να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να προσβάλει τη σχετική ρύθμιση,
γιατί όπως και παραπάνω αναλύεται ένας τέτοιος νόμος είναι κατάφορα αντισυνταγματικός και
προσβάλλει βάναυσα όχι μόνο τις στοιχειώδης αρχές της ισονομίας και της ισοπολιτείας. Αποτελεί δε
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κατάφορα ευνοϊκή ρύθμιση υπέρ των υπηρετούντων αλλά και όσων προσβλέπουν στην μετακίνησή
τους στην Ε.Σ.Δ.Υ.
Όπως γίνεται απόλυτα φανερό από όλα τα παραπάνω το ενδιαφέρον μας είναι ιδιαίτερα έντονο γιατί
πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό δεν είναι απλά μισθολογικό αλλά πρωτίστως ηθικό και βαθύτατα
ακαδημαϊκό, καθώς θίγει όλους τους Καθηγητές, όλων των βαθμίδων, που με περίσσιο κόπο και
πολλαπλές κρίσεις αποκτούν τον ακαδημαϊκό τίτλο τους.
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
σε μια εποχή άγριας λιτότητας που ο λαός υποφέρει τα πάνδεινα και η χώρα βρίσκεται στην οδό της
ολικής αποσύνθεσης….. η οικογένεια του Καίσαρα οφείλει όχι μόνο να φαίνεται έντιμη και ηθική αλλά
και να είναι!
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ
Κοινοποίηση:
Καθηγητή Ευάγγελο Βενιζέλο, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών, Νίκης 5-7, 101 80,
ΑΘΗΝΑ, minister@mnec.gr
Καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, info@arvanitopoulos.gr
Καθηγητή Βασίλειο Παπάζογλου, Ειδικό Γραμματέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Ανδρέα Παπανδρέου 37,
15180 Μαρούσι, v.papazoglou@ypepth.gr
Καθηγητή Νίκο Πολύζο, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας, secretary.gen@yyka.gov.gr
Κύριο Αντώνη Δημόπουλο, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, adodimo@yahoo.gr
Μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.
Αρχηγούς Πολιτικών Κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων.
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