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Με αφορμή τη προώθηση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, νομοσχεδίου που
περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την αναβάθμιση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
(Ε.Σ.Δ.Υ.) σε «ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ειδικού σκοπού» το ΔΣ του Τμήματος
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στη συνεδρίασή του αριθ. 315/6-3-2012, αφού
συζήτησε διεξοδικώς το θέμα, απεφάσισε τα εξής:
Η αναβάθμιση της Ε.Σ.Δ.Υ., και η εφαρμογή σε αυτήν των γενικών κανόνων που
διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των Πανεπιστημιακών μονάδων της χώρας
κρίνεται εξαιρετικής σημασίας για τη προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. Η πρόταση για
την αναβάθμιση υφίσταται από αρκετών ετών και έχει υπάρξει εκτενής συζήτηση
μέχρι σήμερα.
Για την αναβάθμιση της Ε.Σ.Δ.Υ., όμως, σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, θα
πρέπει να υπάρχουν τα εχέγγυα ότι στην Ε.Σ.Δ.Υ. ισχύουν τα ίδια πρότυπα
λειτουργίας που διέπουν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ειδικά τις Σχολές ή Τμήματα
Ιατρικής. Το Τμήμα Ιατρικής έχει θετική στάση στην αναβάθμιση της ΕΣΔΥ, υπό
την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι κατάλληλες διαδικασίες και θα αξιοποιηθεί
η υπάρχουσα εμπειρία στην ίδρυση νέων ανωτάτων σχολών. 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 εποπτεία από το Υπουργείο Υγείας
και τις προνομιακές σχέσεις με αυτό.

Β) Στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του «χάρτη των Α.Ε.Ι.» και της
συζήτησης περί συγχώνευσης υπαρχόντων ιδρυμάτων, θα ήταν ίσως σκόπιμο η
Ε.Σ.Δ.Υ. να ενταχθεί σε ένα από τα νέα, διευρυμένα Πανεπιστήμια.
Γ) Η ένταξη των υπηρετούντων καθηγητών και του διδακτικού προσωπικού της
Ε.Σ.Δ.Υ.
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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.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι η ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα είναι
τώρα αναγκαία περισσότερο από ποτέ άλλοτε, και η αναβάθμιση της ΕΣΔΥ είναι ένα
από τα πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν. Αυτό όμως απαιτεί γόνιμη διαβούλευση
με όλους τους φορείς, που υπηρετούν τον ακαδημαϊκό χώρο της υγείας. Καλούμε το
Υπουργείο να αποσύρει τις σχετικές ρυθμίσεις, να θέσει το θέμα σε δημόσιο διάλογο
και να το επαναφέρει μόνο εφόσον προηγηθεί μια πλήρης και ανοιχτή κατάθεση
προτάσεων για το θέμα.
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