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ΠΡΟΕΔΡ0 Σ
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2012
Προς τους
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων,
Κοσμήτορες Σχολών Επιστημών Υγείας,
Προέδρους των Τμημάτων Ιατρικής,
Θέμα: Η σχεδιαζόμενη «Πανεπιστημιοποίηση» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας από το Υπουργείο
Παιδείας και οι θέσεις των Πανεπιστημίων!
Αξιότιμες/οι κύριες/οι συνάδελφοι
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων,
Κοσμήτορες των Σχολών Επιστημών Υγείας,
Πρόεδροι των Τμημάτων Ιατρικής,
Όπως γνωρίζετε, τις τελευταίες μέρες τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας κατέθεσαν προς ψήφιση μια
σειρά διατάξεων που στόχευαν στην «ανωτατοποίηση» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, με την
εφαρμογή σε αυτήν, κατά αντιστοιχία, των διατάξεων του Ν. 4009/2011.
Ακόμα, θα γνωρίζετε ότι αντιδράσαμε άμεσα, διαμαρτυρόμενοι για σειρά λόγων που αναλυτικά
διατυπώνονται στις δύο επισυναπτόμενες επιστολές. Μεταξύ των άλλων διαμαρτυρηθήκαμε για τη
διαδικασία με την οποία τα επισπεύδοντα Υπουργεία εισήγαγαν αυτή τη ρύθμιση, χωρίς
διαβούλευση επί των συγκεκριμένων προτάσεων με την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και επί της
ουσίας, καθότι
α) τη συγκεκριμένη περίοδο, που έχουν κλείσει ή ακούγεται ότι θα κλείσουν δεκάδες Τμημάτων
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και συχνά το Υπουργείο αναφέρεται σε επανασχεδιασμό του χώρου της
Ανώτατης Εκπαίδευσης με τον οποίο θα επέλθει δραστική μείωση του αριθμού των 40 ΑΕΙ, θεωρούμε
ότι είναι το λιγότερο σκανδαλώδες και μας προβληματίζει τι πιθανές προσωπικές σκοπιμότητες
υποκρύπτει, να στήνονται νέα Πανεπιστήμια μέσα από τις επείγουσες διαδικασίες του Ελληνικού
Κοινοβουλίου και τους «εφαρμοστικούς» νόμους του 2ου Μνημονίου.
β) Η Ε.Σ.Δ.Υ. ως μεταπτυχιακή κατ’ ουσία σχολή, δεν μπορεί να «αναβαθμιστεί» σε αυτοτελές Ίδρυμα,
αλλά πρέπει να ενταχθεί σε ένα από τα ΑΕΙ της Αττικής ως μέρος της Μεταπτυχιακής Σχολής, που
προβλέπει ο νέος Ν. 4009/2011 των Α.Ε.Ι. και βεβαίως αυτό δεν συμβαδίζει με την συν-εποπτεία από
το Υπουργείο Υγείας. Πρέπει να εποπτεύεται μόνο από το Υπουργείο Παιδείας.
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γ) με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις οι νυν υπηρετούντες Καθηγητές, που υπηρετούν στις έδρες της
Ε.Σ.ΔΥ. θα αποκτούσαν τον τίτλο του Καθηγητή Πανεπιστημίου με μια απλή αίτηση. Ας σημειωθεί ότι
στη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε «επί τα βελτίω», με την
προσθήκη εκλεκτορικών σωμάτων που ορίζονται από την ίδια την Σχολή, δηλαδή οι νυν Καθηγητές θα
ορίζουν τα εκλεκτορικά σώματα που θα τους κρίνουν!!! Αυτό, ανεξάρτητα από τη νομιμότητά του,
αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία που αντιβαίνει κάθε έννοια ακαδημαϊκότητας.
Μετά από την αντίδραση αρκετών Βουλευτών όλων των Κομμάτων (στους οποίους είχαμε αναπτύξει
τα επιχειρήματα της ΠΟΣΔΕΠ) ο Υπουργός Υγείας απέσυρε τις σχετικές διατάξεις, δηλώνοντας
παράλληλα ότι θα τις επαναφέρει σε άλλο νομοσχέδιο το Υπουργείο Παιδείας, του οποίου ένα
ανεπίσημο σχέδιο έχει περιέλθει σε μας (συνημμένο).
Αξιότιμες/οι κύριες/οι Συνάδελφοι,
Ένα από τα σημεία που επικαλέσθηκε ο συνάδελφος Υπουργός κύριος Λοβέρδος κατά τη διάρκεια
της συζήτησης ήταν το εξής: (απόσπασμα από τα Πρακτικά της Ολομέλειας της Βουλής)
«….. Αυτή η Σχολή είναι ανωτατοποιημένη εδώ και καιρό. Και έδωσε πλήρεις διευκρινήσεις η κυρία
Υπουργός της Παιδείας, για την οποία εκφράστηκαν θετικά γραπτώς έξι Ιατρικές Σχολές μέχρι
σήμερα. Και η τελευταία Σχολή που ήταν αρνητική, σήμερα εκφράστηκε θετικά. …..»
Όπως γνωρίζουμε, α) η Ιατρική Σχολή της Αθήνας δεν έχει πάρει σχετική απόφαση και β) οι σχετικές
γνωμοδοτήσεις των άλλων Ιατρικών Σχολών της χώρας (όσες υπάρχουν) προς το Υπουργείο Παιδείας,
κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2010-2011, ήταν θετικές ως προς την αναβάθμιση της Ε.Σ.Δ.Υ. αλλά
υπό την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης των πάγιων διαδικασιών της ακαδημαϊκής
λειτουργίας. Αυτό το στοιχείο το αγνόησαν και όπως φαίνεται συνεχίζουν να το αγνοούν
συστηματικά και επιδεικτικά τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας και Παιδείας, γι’ αυτό παρακαλώ τα
εμπλεκόμενα Ιδρύματα να μας γνωστοποιήσουν τις σχετικές γνωμοδοτήσεις ή να επικαιροποιήσουν
τη θέση τους για να μπορούμε να τις επικαλεστούμε και να αποκαταστήσουμε την αλήθεια.
Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν ληφθεί, κατά χρονική σειρά, σχετικές
αποφάσεις από τις Σχολές Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΑΠΘ, καθώς και από την
Σύγκλητο του ΕΚΠΑ.
Πιστεύω ότι στο θέμα αυτό πρέπει να πάρουν θέση όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας και η Σύνοδος
των Πρυτάνεων, καθότι η μεθόδευση που ακολούθησαν τα δυο Υπουργεία υποδηλώνει πλήρη
περιφρόνηση για τις απόψεις της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αυτό καθίσταται ακόμη πιο προκλητικό
όταν μελετήσει κανείς με προσοχή την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης της ΑΔΙΠ, όπου,
με διπλωματική διατύπωση αναδεικνύεται η αδυναμία της Ε.Σ.Δ.Υ. να ανταποκριθεί στα στοιχειώδη
εκπαιδευτικά και ερευνητικά πρότυπα ενός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος.
Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτω τα σημαντικότερα από τα κείμενα που έχουμε στη διάθεσή μας και
είναι σχετικά με το θέμα.
Αξιότιμες/οι κύριες/οι συνάδελφοι,
οι στιγμές που βιώνει η χώρα μας είναι αναμφισβήτητα ιδιαίτερα κρίσιμες και μοναδικές. Το γεγονός
αυτό συνδυαζόμενο με την ιδιότυπη προεκλογική περίοδο στην οποία έχουμε εισέλθει και τις
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ανασφάλειες υψηλού βαθμού από τις οποίες διακατέχεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας στο
σύνολό του, καθιστούν το χρόνο αυτό ιδιαιτέρα επικίνδυνο για ενέργειες πολιτικά αμφιλεγόμενες,
προς εξυπηρέτηση ποικίλων συμφερόντων κομμάτων, ομάδων ή προσώπων. Για το λόγο αυτό σας
καλούμε σε κοινή εγρήγορση για την αποτροπή ενεργειών όπως η ανωτέρω –μέσω των
«μεταμεσονυκτίων» διαδικασιών του Ελληνικού Κοινοβουλίου με πρόφαση τους «εφαρμοστικούς»
νόμους- και οι οποίες μπορεί ίσως να βάλουν σε περιπέτειες το Πανεπιστημιακό Σύστημα για
δεκαετίες.
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ
Κοινοποίηση:
Γραφείο Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Κύριο ΛΟΥΚΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟ, Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδη Αττικού 19, Τ.Κ.
106 74, ΑΘΗΝΑ.
Καθηγητή Ευάγγελο Βενιζέλο, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών, Νίκης 5-7, 101 80, ΑΘΗΝΑ,
minister@mnec.gr
Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr και
Καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αριστοτέλους 19, TK 10187, minister@yyka.gov.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
Αρχηγούς Πολιτικών Κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων.
Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων,
Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων,

Συνημμένα:
Δύο (2) Επιστολές του Προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ,
Απόφαση του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης,
Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Βουλής -Συνεδρίαση της Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012,
Τα επίμαχα αποσυρθέντα άρθρα (134-145) του Νομοσχεδίου,
Την αξιολόγηση της ΑΔΙΠ για την ΕΣΔΥ,
Ανεπίσημο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας για την «πανεπιστημιοποίηση» της ΕΣΔΥ.
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