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Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2005 και 

λειτουργεί στην πόλη μας από το 2006, ενώ  ως και το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 

αποτελούσε το ένα από τα δύο Πανεπιστημιακά Τμήματα Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης στη 

χώρα. Έχουν αποφοιτήσει επομένως από το Τμήμα πολλοί νοσηλευτές ΠΕ, εκ των οποίων 

αρκετοί πλέον εργάζονται στην περιοχή μας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

απολαμβάνοντας όπως γνωρίζουμε πλήρη αναγνώριση των πτυχίων τους και των 

επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. 

 Νοσηλευτές οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στις δομές Υγείας του Νομού Λακωνίας. 

 Νοσηλευτές εκ των οποίων αρκετοί επέλεξαν –ανάμεσα σε πλήθος άλλων 

επιλογών-να πραγματοποιήσουν την ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ πρακτική τους άσκηση στις 

Νοσηλευτικές Μονάδες του Νομού μας 

 Νοσηλευτές οι οποίοι αγκαλιάστηκαν από το επιστημονικό προσωπικό του Γενικού 

Νοσοκομείου Λακωνίας, γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί τους 

την εμπειρία τους και την καθημερινή πάλη για την Υγεία και την Ασθένεια του 

πολίτη, συνεπικουρώντας το ακαδημαϊκό προσωπικό στο έργο του, παρά το φόρτο 

εργασίας τους. 

Η ανάγνωση του προς διαβούλευση Νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο 

προβλέπει τη μετακίνηση του Τμήματος Νοσηλευτικής στην Τρίπολη με πρόσχημα την 

ανεπάρκεια των Δομών Υγείας του Νομού Λακωνίας να καλύψουν τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των φοιτητών προσβάλλει βαθιά τον ιατρικό κόσμο της Λακωνίας. 

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που καταρχήν επιχειρεί  συνειδητά να σβήσει από τον 

Πανεπιστημιακό Χάρτη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, φορτώνοντας στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου όποιες σχολές του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας δε γίνονται αποδεκτές από το 

Πανεπιστήμιο Πατρών, και ειδικότερα στο χώρο των Επιστημών Υγείας δημιουργώντας 

στην γεωγραφική Πελοπόννησο δύο Τμήματα Νοσηλευτικής, δύο Τμήματα Λογοθεραπείας, 

δύο Τμήματα Φυσικοθεραπείας σε δύο διαφορετικές γειτονικές διοικητικές Περιφέρειες 

(Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου). Με μία ουσιαστική διαφορά(!!!!), την ένταξη των μεν 

Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε Σχολή Επιστημών Υγείας τα δε Τμήματα 

του Πανεπιστημίου Πατρών σε Σχολή Επιστημών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Μία δεύτερη 

προσεκτική ανάγνωση οδηγεί στο αναπόφευκτο συμπέρασμα περί μελλοντικών σχεδίων 

απορρόφησης της Σχολής από το Πανεπιστήμιο Πατρών , με αφορμή πιθανά  το 

λειτουργικό κόστος. Ποιον κοροϊδεύετε κε Υπουργέ;  



 Το Τμήμα Νοσηλευτικής μεταφέρεται στην Τρίπολη με το σκεπτικό ότι στις δομές 

της Αρκαδίας θα εκπαιδευτούν αρτιότερα οι φοιτητές. Ποια δεδομένα σας 

οδήγησαν σε αυτό το συμπέρασμα κε Υπουργέ;  

 Υπήρξε κάποια συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας την οποία δε γνωρίζουμε; Ή 

απλά αντλήσατε πληροφορίες και εκτιμήσεις από τη Διοίκηση του Γενικού 

Νοσοκομείου Λακωνίας, που συστηματικά απαξιώνει δημόσια τις Δομές και το 

προσωπικό αυτών; 

 Υπήρξαν στατιστικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την αδυναμία των Δομών Υγείας 

του Νομού Λακωνίας να εκπαιδεύσουν φοιτητές;  

 Τεκμηριώνεται συγκριτικά η υπεροχή των Δομών Υγείας της Αρκαδίας σε σχέση με 

τους άλλους Νομούς και ιδίως τη Λακωνία, όπου εδράζεται η Σχολή;  

 H δυναμική των κλινών ΜΕΘ, Παιδιατρικής και Ψυχικής Υγείας κρίνεται επαρκής για 

την εκπαίδευση στην Αρκαδία   και αν ναι με ποια δεδομένα;  

 Μήπως θα έπρεπε να ενημερώσετε την Ιατρική Σχολή της Αθήνας να πάψει να 

στέλνει φοιτητές Ιατρικής για κλινική άσκηση σε Δομή Υγείας του Νομού μας; Ποιον 

κοροϊδεύετε κε Υπουργέ;  

Κε Υπουργέ, 

Η τοπική κοινωνία στήριξε τα Πανεπιστημιακά Τμήματα με απαρχή την πρωτοβουλία του 

Μητροπολίτη Σπάρτης και Μονεμβασίας να διαθέσει κτηριακή υποδομή για τη στέγαση του 

Πανεπιστημίου, τις Διοικήσεις του Νοσοκομείου Σπάρτης να ακολουθούν προσφέροντας 

χώρους του Νοσοκομείου για να δημιουργηθούν οι πρώτες αίθουσες και εργαστήρια   και 

ιδιώτες Λάκωνες να χρηματοδοτούν εργασίες για την υποστήριξη της υλικοτεχνικής 

υποδομής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας διέθεσε κατά το παρελθόν το χώρο του ώστε να 

γίνονται απογευματινά μαθήματα και προέτρεπε τα μέλη του για επιστημονική αρωγή και 

συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής και τα μέλη ΔΕΠ, ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ επί σειρά 

ετών ετήσια Πολυθεματικά Συνέδρια. Εντούτοις  η κοινωνία της Λακωνίας κατηγορείται 

ανοιχτά για πρόσκαιρο οικονομικό ωφελιμισμό!!!!! 

Τόσο η Ευρωπαϊκή  Ένωση όσο και ο ΟΟΣΑ ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΝ τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα σε 

συνέργειες με τις τοπικές κοινωνίες υπερτονίζοντας τις επιδράσεις των ΑΕΙ στην κοινωνική 

πρόοδο και την περιφερειακή ανάπτυξη.  Θα έπρεπε να το γνωρίζετε ως Πανεπιστημιακός 

δάσκαλος. Εσείς αναδιαρθρώνετε τον πανεπιστημιακό χάρτη, αφανίζετε και μετακινείτε 

Τμήματα στο όνομα μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων και αφανών συνδιαλλαγών χωρίς όραμα 

και σχέδιο. Μην μας κοροϊδεύετε κε Υπουργέ. 

 Γιατί απεμπολήσατε τόσο εύκολα την πρόταση σύστασης Πανεπιστημιακών 

Κλινικών και Εργαστηρίων στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, απόφαση ειλημμένη 

από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Τμήματος;  

 Γιατί δε συστήσατε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας Ακαδημαϊκή Μονάδα 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο ΤΟΜΥ Σπάρτης, όπως εκ του Νόμου υπήρχε η 

δυνατότητα;  

 Γιατί παραβλέπετε τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας στις Επιστήμες Υγείας με 

τη χρήση προσομοιωτών(simulators); 

 Γιατί ματαιώνετε το επιστημονικό έργο του προσωπικού του Νοσοκομείου Σπάρτης;  



Με ποιους συνομιλείτε; 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας καταγγέλλει δημόσια την απαξίωση των Δομών Υγείας του 

Νομού Λακωνίας, την υποβάθμιση της προσφοράς του ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού των δομών Υγείας στην εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος 

Νοσηλευτικής, τη δημιουργία στρεβλής εικόνας για την αποτελεσματικότητα των 

Υπηρεσιών Υγείας στο Νομό Λακωνίας.  

Σας καλούμε έστω και την τελευταία στιγμή σε μία δεύτερη ανάγνωση όχι υπό το κράτος 

πιέσεων και μεθοδεύσεων αλλά υπό το πρίσμα της αειφορίας και της δημιουργικής 

συνέργειας. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας 

 

Η Πρόεδρος                                                                                                    Ο Γραμματέας  

Μαρία Τσιρώνη                                                                                             Σπύρος Αρναούτος 

 

 

 


