
 

                                                                                         Αθηνα , 27/02/2012 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Σε απάντηση διαφόρων ανακριβών ενστάσεων και σχολίων τα οποία διακινούνται 
σχετικά µε τις διατάξεις για την ΕΣΔΥ, οι οποίες εµπεριέχονται σε νοµοσχέδιο, το 
οποίο συζητείται στη Βουλή, από µέρους της Σχολής παρέχονται οι ακόλουθες 
διευκρινίσεις: 

(α) Η διατύπωση ότι µε την παρούσα ρύθµιση επιχειρείται η “ανωτατοποίηση” της 
ΕΣΔΥ δεν είναι αληθής, δεδοµένου ότι η ΕΣΔΥ σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό 
πλαίσιο το οποίο τη διέπει (ν.2194/1994, 2517/1997, 3685/2008) είναι ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυµα µε πλήρη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και παρέχει 
τίτλους µεταπτυχιακών σπουδών.  

(β) Η παρούσα ρύθµιση αποσκοπεί στην εναρµόνιση του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας της ΕΣΔΥ σύµφωνα µε τον πρόσφατο νόµο για τις ανώτατες σπουδές και 
τη δοµή και λειτουργία των ΑΕΙ, καθώς επίσης και για την κρίση και αξιολόγηση του 
προσωπικού της Σχολής. 

(γ) Η διατύπωση ότι οι Καθηγητές και τα µέλη ΔΕΠ της ΕΣΔΥ εντάσσονται χωρίς 
κρίση και αξιολόγηση δεν είναι ακριβής, δεδοµένου ότι στις σχετικές διατάξεις 
προβλέπεται η διαδικασία κρίσης και αξιολόγησης των Καθηγητών και µελών ΔΕΠ 
από επιτροπές αποτελούµενες από εξωτερικούς αξιολογητές και µε αυστηρά 
κριτήρια.  

(δ) Με την ρύθµιση αυτή επιδιώκεται η πλήρης εναρµόνιση των διαδικασιών που 
ακολουθούνται στην ΕΣΔΥ µε εκείνες που θεσπίστηκαν και ισχύουν στα 
Πανεπιστήµια, σύµφωνα µε τον ν.4009/2011 και εισάγουν διαδικασίες ουσιαστικής 
και τυπικής αξιολόγησης και κρίσης για το ακαδηµαϊκό προσωπικό της Σχολής. 

(ε) Ειδικότερα, µε τις παραγράφους α και β του άρθρου 145, οι καθηγητές 
αξιολογούνται µε τις διατάξεις του ν.4009/2011 από εξωτερικούς κριτές και σύµφωνα 
µε την παρ γ του ίδιου άρθρου τα µέλη ΔΕΠ αξιολογούνται επίσης από εξωτερικούς 
κριτές και εντάσσονται, ενώ η εναρµόνιση µε το ν.4009/2011 επιβάλλει πλήρη 
διαφάνεια στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Σχολής. 

 (στ) Η παρούσα ρύθµιση έγινε µετά από εξαντλητικό διάλογο δύο ετών µε όλους 
τους εµπλεκόµενους φορείς και µε τη συναίνεση των Προέδρων των Ιατρικών 
Σχολών της χώρας και ανταποκρίνεται στις συστάσεις των διεθνών οργανισµών 
υγείας και της Επιτροπής κατά την αξιολόγηση της Σχολής από την Αρχή 
Διασφάλισης της Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) στην ανώτατη εκπαίδευση.  

(ζ) Με την παρούσα ρύθµιση δεν προκαλείται οικονοµική επιβάρυνση στους οικείους 
προϋπολογισµούς. 



 

(η) Οι επικρίσεις οι οποίες διατυπώνονται για ευνοιοκρατική κρίση και εµπλέκουν την 
διακεκριµένη Καθηγήτρια Δηµόσιας Υγείας, Κυρία Τζένη Κρεµαστινού, είναι άτοπες 
και ψευδείς δεδοµένου ότι η Κυρία Κρεµαστινού δεν υπηρετεί πλέον στην ΕΣΔΥ, 
λόγω συνταξιοδότησής της. Ως εκ τούτου, κάθε προσπάθεια εµπλοκής της αποτελεί 
αβάσιµη στοχοποίησή της. 

Επειδή, ακόµη και η απλή ανάγνωση του κειµένου των διατάξεων παρέχει προφανείς 
και σαφείς εξηγήσεις, προκαλεί απορία και εύλογα ερωτηµατικά το κίνητρο και η 
σκοπιµότητα των ανακριβειών οι οποίες διατυπώνονται και διαστρεβλώνουν τον 
πραγµατικό σκοπό των διατάξεων του νοµοσχεδίου. 

 
 

 
 
Καθηγητής Γιάννης Κυριόπουλος 
Κοσµήτωρ ΕΣΔΥ 
 
 
 
 
 


