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Λοβέρδο
Αξιότιµοι κ. Υπουργοί,
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαµε να εκφράσουµε την πλήρη αντίθεση των µελών
ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών µε την επαναφορά του θέµατος της ΕΣΔΥ µε νέο
Νόµο αυτή τη φορά, µε τον οποίο όχι µόνο διατηρούνται οι (σκανδαλώδεις) διατάξεις
που προκάλεσαν τεράστιες αντιδράσεις σε όλη την Πανεπιστηµιακή Κοινότητα αλλά και
στη Βουλή και λόγω αυτών αποσύρθηκε το θέµα από Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας, αλλά
επιπλέον επιχειρείται η θεσµοθέτηση και ίδρυση νέου ΑΕΙ !!!
Η Ε.Σ.Δ.Υ. λειτουργεί µέχρι σήµερα ως Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Υγείας (Υ.Υ.Κ.Α.) και χορηγεί πτυχία σε πτυχιούχους στην Δηµόσια Υγεία και στην
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Τα πτυχία της θεωρούνται (µε νόµο και όχι µετά από
αξιολόγηση όπως ισχύει για όλα τα Πανεπιστήµια της χώρας) ισότιµα µε τα Διπλώµατα
Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστηµίων. Το ερευνητικό της έργο αποτελείται
κυρίως από προγράµµατα που της ανατίθενται από το Υ.Υ.Κ.Α., µαζί µε τη σχετική
χρηµατοδότηση. Η διαχείριση των Προγραµµάτων γίνεται από τους ίδιους τους
Καθηγητές των εδρών της, που λαµβάνουν την χρηµατοδότηση.
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Το 2011, η Ε.Σ.Δ.Υ. αξιολογήθηκε από την Α.Δ.Ι.Π. και το αποτέλσµα της αξιολόγησης
(που µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος να το διαβάσει στην ιστοσελίδα:
http://www.adip.gr/eks/NSPH%20EXTERNAL%20EVALUATION%20%20FINAL.pdf)
µπορεί ο καθένας να το αξιολογήσει. Φαίνεται ότι µόνο οι Υπουργοί Παιδείας και Υγείας
δεν ενδιαφέρονται να το αξιολογήσουν.
Παρά ταύτα, τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας σπεύδουν να της προσδώσουν
Πανεπιστηµιακή υπόσταση, διατηρώντας το δισυπόστατο της εποπτείας.
Τόσο ο Σύλλογος µας όσο και η ΠΟΣΔΕΠ έχουµε επισηµάνει ορισµένα κοµβικά σηµεία
όπως (µεταξύ άλλων):
1. Η «ανωτατοποίηση» της Ε.Σ.Δ.Υ. δεν µπορεί να συµβαδίζει µε την συν-εποπτεία
από το Υπουργείο Υγείας – πρέπει να εποπτεύεται µόνο από το Υπουργείο
Παιδείας.
2. Η Ε.Σ.Δ.Υ. δεν µπορεί να παραµείνει αυτοτελές ίδρυµα, καθώς µάλιστα δεν
παρέχει προπτυχιακή εκπαίδευση
3. Η ένταξη των υπηρετούντων Καθηγητών των εδρών και του προσωπικού σε
θέσεις Καθηγητών, Αναπληρωτών και Επικούρων δε µπορεί να γίνεται µε µιά
«απλή αίτηση», αλλά µόνο υπό την προϋπόθεση προηγούµενης θετικής κρίσης
από εκλεκτορικά σώµατα που θα αποτελούνται από Καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι.,
όπως ισχύει για τα Πανεπιστήµια.
4. Το θέµα τίθεται αιφνιδιαστικά χωρίς καµία διαβούλευση (στο open.gov) µε την
Πανεπιστηµιακή κοινότητα, όταν άλλα µικρότερης σηµασίας θέµατα αναρτώνται
επί εβδοµάδες!
5. Τέλος (και ίσως και σηµαντικότερο) σε µια εποχή όπου η Υπουργός Παιδείας
έχει ανακοινώσει ότι θα αρχίσει διαβούλευση για «Σχέδιο Καλλικράτη» στα
Πανεπιστήµια, πως µε συνοποτικές διαδικασίες, σπεύδει σε συνεργασία µε τον
Υπουργό Υγείας να ιδρύσει ένα νέο Πανεπιστήµιο?
	
  
Όλα αυτά, και µε δεδοµένα ότι
Α) η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σαρωτικές µειώσεις των προϋπολογισµών των
υπαρχόντων ΑΕΙ
Β) η Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι σε αυτή τη µεταβατική περίοδο πριν τις εκλογές
θα νοµοθετεί σε θέµατα που έχουν σχέση µόνο µε την τρόικα και το µνηµόνιο,
δηµιουργεί τεράστια ερωτηµατικά η σπουδή των δύο Υπουργών (Παιδείας και Υγείας)
να ζητάνε από την Κυβέρνηση και την Βουλή να ασχοληθούν µε τη δηµιουργία ενός

νέου Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος µόνο και µόνο για να «αναβαθµίσουν» την Ε.Σ.Δ.Υ.
στο «παρά πέντε»!
Είναι δυνατόν στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα εσείς κ. Υπουργοί να
προσπαθείτε να νοµοθετήσετε τέτοιες διατάξεις και µε αυτές τις διαδικασίες ;
Η µόνη ενδεδειγµένη λύση είναι να µετατεθεί το θέµα για αντιµετώπιση από την
επόµενη Κυβέρνηση, όπως έγινε µε το Νοµοσχέδιο για το ΚΕ.Σ.Υ. και τις ιατρικές
ειδικότητες, µετά από επαρκή διάλογο µε την Ακαδηµαϊκή κοινότητα, υπό αυστηρές
ακαδηµαϊκές προϋποθέσεις και µε σεβασµό στις αρχές της διαφάνειας, της
αντικειµενικότητας και της αξιοκρατίας και όχι φυσικά µε διατάξεις που εντάσσουν
χωρίς καµία κρίση τους υπηρετούντες καθηγητές της ΕΣΔΥ σε βαθµίδα καθηγητών
Πανεπιστηµίου, διατάξεις που παρόµοιες τους έχουν κατά το παρελθόν κριθεί ως µη
σύννοµες

(υπ' αριθµ. 395/1998 Τµήµα Ε' απόφαση του Σ.τ.Ε.), αλλά επιπλέον

αντίκεινται στα ακαδηµαϊκά ήθη και πρακτικές.
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