
ANAKOIΝΩΗ 
 

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ 2ης ΤΝΟΔΟΤ ΚΟΜΗΣΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΧΟΛΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ι. 
 

Σε κείμενο ζξι (6) ςθμείων κατζλθξε, ομόφωνα, θ 2θ Σφνοδοσ Κοςμθτόρων και 
Προζδρων Τμθμάτων Σχολϊν Επιςτθμϊν Υγείασ Ελλθνικϊν Α.Ε.Ι., που 
πραγματοποιικθκε, ςτισ 9 Νοεμβρίου 2018, ςτο Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων,  

Τα κζματα που ςυηθτικθκαν, κακϊσ και οι αποφάςεισ τθσ Συνόδου που λιφκθκαν 
ομόφωνα είναι τα εξισ: 

1. Η Σφνοδοσ διαπιςτϊνει, ότι οι αποχωριςεισ και οι ςυνταξιοδοτιςεισ των 
μελϊν Δ.Ε.Π. των Σχολϊν Επιςτθμϊν Υγείασ και ιδιαίτερα των Τμθμάτων 
Ιατρικισ ζχουν μειϊςει δραματικά τον αρικμό των διδαςκόντων ςε όλεσ τισ 
ειδικότθτεσ και ιδιαίτερα ςτισ ειδικότθτεσ αιχμισ, οι οποίεσ εξυπθρετοφν όχι 
μόνο τισ εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ ανάγκεσ του Πανεπιςτθμίου, αλλά και 
τθν ποιότθτα των ιατρικϊν υπθρεςιϊν ςτον ελλθνικό πλθκυςμό, που 
παρζχονται ςτα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία και τισ Κλινικζσ. 
Η Σφνοδοσ προτείνει να πλθρωκοφν οι κζςεισ των αποχωρθςάντων ι 
αποχωροφντων μελϊν Δ.Ε.Π. κατά τα ζτθ 2016-2018. Προσ τθν κατεφκυνςθ 
αυτι είναι απαραίτθτο να κατατεκεί από το Υπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ & 
Θρθςκευμάτων ςαφζσ χρονοδιάγραμμα για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν  
(εκπαιδευτικϊν, ερευνθτικϊν και παροχισ υπθρεςιϊν) των Τμθμάτων των 
Σχολϊν Επιςτθμϊν Υγείασ, που είναι οι μεγαλφτερεσ ςε μζγεκοσ Σχολζσ των 
Πανεπιςτθμίων. 

 
2. Η πρόςφατθ αλλαγι τθσ ςφνκεςθσ των Πανεπιςτθμίων, που απορρόφθςαν 

Τμιματα των Τ.Ε.Ι. ςτισ Σχολζσ Επιςτθμϊν Υγείασ, δθμιουργεί ςθμαντικά 
ηθτιματα ςτθ ςτελζχωςθ και ςτθ διεκπεραίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ με βάςθ τα νζα Πανεπιςτθμιακοφ επιπζδου Προγράμματα 
Σπουδϊν. Πολλά Τμιματα του πρϊθν Τ.Ε.Ι. δεν ζχουν επαρκι αρικμό μελϊν 
Δ.Ε.Π. που να εξαςφαλίηει τθ λειτουργικι αυτοδυναμία τουσ, ενϊ αντίκετα 
διατθροφν μεγάλο αρικμό φοιτθτϊν με επαγγελματικά δικαιϊματα και 
προοπτικζσ μετά τθν αποφοίτθςι τουσ. 
Προτείνεται θ μείωςθ των ειςαγομζνων φοιτθτϊν ςτα Τμιματα των Σχολϊν 
Επιςτθμϊν Υγείασ μζχρι να αποκαταςτακοφν οι εκπαιδευτικζσ δυνατότθτεσ 
των Σχολϊν Επιςτθμϊν Υγείασ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ποιότθτα τθσ 
παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. 

 
3. Η Σφνοδοσ διαπιςτϊνει ότι θ απορρόφθςθ των Τμθμάτων Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ από τα Πανεπιςτιμια δθμιουργεί κενό ςτθν τεχνολογικι 



εκπαίδευςθ που αφορά ςτθν υγεία και καλεί τθν Πολιτεία να 
επανακεςμοκετιςει και να ενεργοποιιςει τθν Τεχνολογικι Εκπαίδευςθ ςτθν 
Υγεία. 
 

4. Η Σφνοδοσ διαπιςτϊνει, ότι το νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τισ Σχολζσ 
Επιςτθμϊν Υγείασ δεν είναι ςαφζσ και ότι ςτθ λειτουργία των Τμθμάτων 
Ιατρικισ των Σχολϊν Επιςτθμϊν Υγείασ εμπλζκονται νομοκετικζσ παρεμβάςεισ 
τόςο από το Υπουργείο Υγείασ, όςο και από το Υπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ 
& Θρθςκευμάτων. 
Επιςθμαίνεται θ ανάγκθ απλοποίθςθσ του νομοκετικοφ πλαιςίου και 
εξάλειψθσ τθσ πολυνομίασ (που προζρχεται από τισ ςυνεχείσ αλλαγζσ των 
νόμων περί παιδείασ) και θ διευκζτθςθ προβλθμάτων των Πανεπιςτθμιακϊν 
Νοςθλευτικϊν Ιδρυμάτων. 

 
5. Η Σφνοδοσ διαπιςτϊνει ότι το άρκρο 51, παρ. 3., εδάφιο 6, περί δυνατότθτασ 

ανάλθψθσ Διεφκυνςθσ Πανεπιςτθμιακισ Κλινικισ ιατρϊν του Ε.Σ.Υ., αντιβαίνει 
ςτισ ανάγκεσ των Τμθμάτων Ιατρικισ και των Σχολϊν Επιςτθμϊν Υγείασ.  
Προτείνεται θ κατάργθςθ τθσ διάταξθσ και θ αντικατάςταςθ τθσ από τθ 
δυνατότθτα ανάλθψθσ τθσ Διεφκυνςθσ Πανεπιςτθμιακισ Κλινικισ από μζλοσ 
Δ.Ε.Π. ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 
1-4 του «Άρκρου 29Α Διευκυντισ Κλινικισ και θ άμεςθ πλιρωςθ τθσ κενισ 
διευκυντικισ κζςθσ ΔΕΠ. 

 
6. Τζλοσ, θ Σφνοδοσ μετά από αναςκόπθςθ των αποφάςεων τθσ 1θσ Συνόδου 

Κοςμθτόρων και Προζδρων των Σχολϊν Επιςτθμϊν Υγείασ Ελλθνικϊν Α.Ε.Ι. 
που πραγματοποιικθκε ςτισ 16 Μαρτίου 2018 με πρωτοβουλία και 
οργανωτικι ευκφνθ τθσ Κοςμθτείασ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Υγείασ του Α.Π.Θ., 
εμμζνει ςτισ κζςεισ τθσ και ηθτά να λθφκοφν υπόψθ τθσ Πολιτείασ. 


