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«ΨΗΦΙΣΜΑ  ΤΗΣ ΠΕΔ ΑΜ-Θ  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής ΄Ενωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης, κατά τη διευρυμένη συνεδρίασή του, στις 16-11-2018 , μετά την εκτενή 

συζήτηση του θέματος για  την υποβάθμιση  της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ)  μετά την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, μεταφοράς μιας θέσης μέλους ΔΕΠ από  την Ιατρική Σχολή του ΔΠΘ στο 

νεοσύστατο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, επιθυμώντας να εκδηλώσει την 

συμπαράστασή της στην Ιατρική Σχολή,  την ανησυχία και την αγωνία της για το μέλλον 

της Σχολής   και  την αντίθεσή της για την απαράδεκτη απόφαση , 

αποφάσισε ομόφωνα 

 

 υιοθετεί ως έχει, το παρακάτω ψήφισμα της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής Σχολής 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ): 

Η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ με συναισθήματα βαθιάς απογοήτευσης και 

αγανάκτησης πληροφορήθηκε για την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ΄Ερευνας και 

Θρησκευμάτων για την μεταφορά μιας θέσης μέλους ΔΕΠ από την Ιατρική Σχολή του 

ΔΠΘ στο νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 

΄Όπως γνωρίζεται τα τελευταία μνημονιακά χρόνια τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα έχουν 

αρκετά αποδυναμωθεί από προσωπικό, ενώ οι αναπληρώσεις γίνονται με μεγάλη 

δυσκολία. Η πραγματικότητα αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στην Ιατρική Σχολή του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου όπου τα τελευταία χρόνια αφυπηρέτησαν ή παραιτήθηκαν 

42 μέλη ΔΕΠ, ενώ το τρέχον ακαδημαϊκό έτος αφυπηρετούν άλλα 7 και οι νέες 

τοποθετήσεις είναι ελάχιστες. Η μείωση αυτή είναι δυσβάστακτη για ένα περιφερειακό 

Πανεπιστήμιο που έτσι κι αλλιώς λειτουργούσε με έναν οριακό αριθμό μελών ΔΕΠ. 

Η Ιατρική Σχολή του ΔΠΘ επιτελεί ένα σημαντικό επιστημονικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό 

αλλά και κλινικό έργο, σε ανταγωνιστικό πλέον επίπεδο συγκριτικά με παλαιότερα και 

μεγαλύτερα ΑΕΙ, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον ακριτικό πληθυσμό της 

Αν. Μακεδονίας συνυφασμένη και με λόγους εθνικής σημασίας, οι οποίοι θα έπρεπε να 



είναι απολύτως κατανοητοί από όλους ανεξαιρέτως και κυρίως σε πολιτικό επίπεδο από 

τις εκάστοτε κυβερνήσεις. 

Χωρίς να είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία νέων Πανεπιστημίων εφόσον αυτά κρίνονται 

ως απαραίτητα από την Πολιτεία, θεωρούμε ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος των 

υπαρχόντων και κυρίως των περιφερειακών Α.Ε.Ι. Πολύ δε περισσότερο μεταφέροντας 

θέσεις από εθνικά ευαίσθητες ακριτικές περιοχές όπως η Θράκη, προς κεντρικότερα 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της πρωτεύουσας με δεκάδες Πανεπιστήμια και δεκάδες 

χιλιάδες φοιτητές. 

Η διαπίστωση  ότι η Ιατρική Σχολή του ΔΠΘ οδηγείται σε πλήρη υποβάθμιση δεν 

αποτελεί σχήμα λόγου, αφού ήδη από ετών λειτουργούν Πανεπιστημιακές Κλινικές με ένα 

μόνο μέλος ΔΕΠ κατά παράβαση κάθε ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Σε καμία περίπτωση 

δεν θα ήταν υπερβολή ότι η λειτουργία τους συνεχίζει, χάριν της φιλοτιμίας και πολλές 

φορές ακόμη και της αυτοθυσίας των συναδέλφων που υπηρετούν σ΄ αυτές. 

Θεωρώντας ότι τέτοιες αποφάσεις υποβαθμίζουν περαιτέρω τη λειτουργία της Ιατρικής 

Σχολής του ΔΠΘ, καλούμε όλους τους πολίτες της Αν. Μακεδονίας και Θράκης και τους 

μαζικούς φορείς να συμπαρασταθούν και να εκδηλώσουν με κάθε τρόπο την αντίθεσή 

τους σε τέτοιες απαράδεκτες αποφάσεις οι οποίες μόνο απογοητευτικές και απειλητικά 

απαξιωτικές μπορούν να χαρακτηριστούν. 

Η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ εκφράζοντας την ανησυχία και την αγωνία 

της για την προοπτική και το μέλλον της Σχολής και θεωρώντας ότι η απόφαση για τη 

μεταφορά αυτής της θέσης ελήφθη χωρίς την εκτίμηση της περιγραφείσας κατάστασης, 

απευθύνει έκκληση τόσο στον Υπουργό Παιδείας ΄Έρευνας και Θρησκευμάτων όσο και 

στον Πρωθυπουργό, προσδοκώντας στην άμεση αποκατάσταση αυτής της αδικίας. Ο 

Πρόεδρος. Μιχαήλ Πιτιακούδης .Καθηγητής Χειρουργικής.» 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

                                                                      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  

                                                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

                                                                       



                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


