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Ανακοίνωση του Προεδρείου και των Διευθυντών Τομέων του Τμήματος
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης για την Ε.Σ.Δ.Υ.
Σε έκτακτη συνεδρίαση του Προεδρείου και των Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιατρικής
του Πανεπιστημίου Κρήτης συζητήθηκε το κατατεθέν στη Βουλή Νομοσχέδιο του
Υπουργείου Υγείας που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την αναβάθμιση της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) σε «status»ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ειδικού σκοπού».
Η ρύθμιση συνυπογράφεται από το Υπουργείο Παιδείας.
Το Προεδρείο και οι Διευθυντές Τομέων του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης
μετά από εκτενή συζήτηση κατέληξαν στην παρακάτω ανακοίνωση:
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής είχε γνωμοδοτήσει στις 20/12/2010 προς το
Υπουργείο Παιδείας, μετά από ερώτηση του Γενικού Γραμματέα Καθηγητή κ Βασίλη
Παπάζογλου, σχετικά με το θέμα αυτό. Στη γνωμοδότηση της αναφέρεται ότι «η αρχή που
διέπει τις προτάσεις του Τμήματος είναι η αναβάθμιση της Ε.Σ.Δ.Υ., και η εφαρμογή σε αυτήν
των γενικών κανόνων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των ακαδημαϊκών μονάδων
της χώρας, και ειδικότερα των Τμημάτων Ιατρικής των Πανεπιστημίων. Γενικότερα, η Γ.Σ.
θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχουν τα εχέγγυα ότι στην Ε.Σ.Δ.Υ. ισχύουν τα ίδια πρότυπα
λειτουργίας που διέπουν τα Πανεπιστήμια».
Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι τα εχέγγυα αυτά δεν ισχύουν αφού, σύμφωνα με το άρθρο 145
του Νομοσχεδίου, οι καθηγητές της ΕΣΔΥ εντάσσονται σε θέσεις Καθηγητών ΑΕΙ με απλή

αίτηση και το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό κρίνεται για ένταξη σε αντίστοιχες θέσεις
Αναπληρωτών και Επίκουρων Καθηγητών από τους νυν προϊσταμένους τους. Η ρύθμιση
αυτή δημιουργεί σαφή ηθικάκαι ακαδημαϊκάπροβλήματα καθότι καταργεί κάθε έννοια
αξιοκρατίας και θίγει βάναυσα όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Ιατρικής που, για να
εκλεγούν σε αντίστοιχες θέσεις, καταβάλουν πολύχρονες και επίπονες προσπάθειες και
κρίνονται από εκλεκτορικά σώματα με τη συμμετοχή εσωτερικών και εξωτερικών μελών
ΔΕΠ, θεσμός που ενισχύεται με το νέο Νόμο 4009/2011 των Α.Ε.Ι.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, το Τμήμα Ιατρικής δεν είναι αντίθετο στην αναβάθμιση της ΕΣΔΥ,
υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι κατάλληλες ακαδημαϊκές διαδικασίες, όπως
άλλωστε έχει γίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης που είχαν αντίστοιχα ιδρύματα.
Συγκεκριμένα:
Α) Η ένταξη της Ε.Σ.Δ.Υ. σε καθεστώς ανάλογο με αυτό των Α.Ε.Ι. προϋποθέτει ότι δεν θα
είναι πλέον δισυπόστατη, δηλαδή θα υπαχθεί στην αποκλειστική εποπτεία του Υπουργείου
Παιδείας, χωρίς την παράλληλη εποπτείααπό το Υπουργείο Υγείαςκαι τις προνομιακές
σχέσεις με αυτό.
Β) Η δημιουργία «νέου» Α.Ε.Ι. όταν επίκειται η αναθεώρηση του «χάρτη των Α.Ε.Ι.» και
συζητείται η συγχώνευση υπαρχόντων ιδρυμάτων. Θα μπορούσε η Ε.Σ.Δ.Υ. να ενταχθεί σε
ένα από τα νέα, διευρυμένα Πανεπιστήμια της Αττικής.
Γ) Η ένταξη των υπηρετούντων καθηγητών και του διδακτικού προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. σε
θέσεις Καθηγητών, Αναπληρωτών Καθηγητών και Επικούρων Καθηγητών θα πρέπει να γίνει
υπό την προϋπόθεση θετικής κρίσης από εκλεκτορικά σώματα που θα συγκροτούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4009/2011 και στα οποία θα συμμετέχουν μόνο μέλη
Δ.Ε.Π. από άλλα Α.Ε.Ι. της χώρας και της αλλοδαπής, και σύμφωνα με τη διαδικασία που
ισχύει σε υπό ίδρυση Α.Ε.Ι. και Τμήματα. Και μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτής της
διαδικασίας θα πληροί η Ε.Σ.Δ.Υ. τα εχέγγυα ένταξης σε καθεστώς Α.Ε.Ι.
Τέλος, 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 επιδιώκει να ενταχθεί η Ε.Σ.Δ.Υ.
όταν άλλα, ήσσονος σημασίας θέματα, αναρτώνται επί εβδομάδες στη "Διαύγεια". Σε μια
περίοδο που κρίνεται το μέλλον της χώρας, τα επισπεύδοντα Υπουργεία ζητούνε από το
Ελληνικό Κοινοβούλιο να αφιερώσει χρόνο και σκέψη στο θέμα της αναβάθμισης της
Ε.Σ.Δ.Υ.!
Καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει τις σχετικές ρυθμίσεις, να θέσει το θέμα σε δημόσιο
διάλογο και να το επαναφέρει σε πιο ήρεμες για τη χώρα συνθήκες και μόνο εφόσον
προηγηθεί μια πλήρης και ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων για το θέμα.
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