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Υβριδική Εκδήλωση Τμημάτων Νοσηλευτικής 

1ο Συμπόσιο  

8 Τμημάτων Νοσηλευτικής 

Πανεπιστημίων Ελλάδος 

30/6, 12:00, Αθήνα 

Χαιρετισμός του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών χαιρετίζω με ιδιαίτερη 

χαρά την Υβριδική Εκδήλωση του 1ου Συμπόσιο των 8 

Τμημάτων Νοσηλευτικής των Πανεπιστημίων της 

Ελλάδος.  

Το Τμήματα Νοσηλευτικής των Πανεπιστημίων ιδρύθηκαν, 

το αντίστοιχο του ΕΚΠΑ το 1979, με αποστολή την 
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ολοκληρωμένη και σύμφωνη με τις επιταγές της σύγχρονης 

επιστήμης μόρφωση επιστημόνων νοσηλευτών.  

Βασική φιλοσοφία των Τμημάτων Νοσηλευτικής 

είναι ότι άνθρωπος είναι το επίκεντρο σε όλα τα στάδια 

της εξέλιξής του, στα φυσιολογικά και παθολογικά 

φαινόμενα της ζωής.  

Αποστολή των Τμημάτων Νοσηλευτικής είναι να 

αναπτύξουν, να μεταδώσουν και να εφαρμόσουν τη 

νοσηλευτική γνώση. 

Παράλληλα, όμως, με το εκπαιδευτικό έργο, διεξάγεται στα 

8 Τμήματα των Πανεπιστημίων και καινοτόμος έρευνα με 

διεθνείς συνεργασίες, ενώ όλα αυτά τα χρόνια έχουν 

αναπτυχθεί πολλές κοινωνικές δράσεις από τα Τμήματα 

Νοσηλευτικής.  

 

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Με το έργο σας στα Τμήματα Νοσηλευτικής 

ενδυναμώνετε την παραδοχή ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη 

είναι μοναδική, υπεύθυνη για τον εαυτό της και ικανή να 

εξελιχθεί με πολλούς τρόπους καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής. Ο ολιστικός τρόπος της προσέγγισής σας επιβεβαιώνει 

την αξία, την αξιοπρέπεια και τη μοναδικότητα του κάθε 

ατόμου. 
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Βεβαίως, τα τελευταία 2 σχεδόν χρόνια, στην δύσκολη 

περίοδο της πανδημίας, το έργο των Τμημάτων Νοσηλευτικής 

αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο. Η κοινωνία «αγκάλιασε» και 

«χειροκρότησε» το νοσηλευτικό προσωπικό, αναγνωρίζοντας 

την καίρια προσφορά του στην αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Έργο που μπορεί να εδράζεται μόνο στο στέρεο υπόβαθρο 

μιας επιτυχημένης και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, όπως 

αυτή που παρέχεται από τα 8 Τμήματα Νοσηλευτικής των 

Πανεπιστημίων της Ελλάδος. 

Βεβαίως σήμερα υπάρχει τεράστιο έλλειμμα Νοσηλευτών 

παγκοσμίως που υπολογίζεται σε 6 εκατομμύρια. Επιπρόσθετα 

υπάρχει ανάγκη αύξησης των θέσεων εισαγωγής στα 

πανεπιστήμια. Ωστόσο σήμερα στα 8 πανεπιστήμια φοιτούν  

9.372 ενεργοί φοιτητές με 130 καθηγητές και αναλογία 1/72, 

μια πολύ θλιβερή αναλογία!. 

Επιπρόσθετα υπάρχει ανάγκη εξομοίωσης των πτυχίων 

πανεπιστημίων με τα ΤΕΙ. Θα πρέπει να υπάρξουν κανόνες εκ 

μέρους της πολιτείας ώστε να πιστοποιηθούν αυτοί οι 

Νοσηλευτές (περίπου 25.000) προς όφελος των Νοσηλευτών, 

των πανεπιστημίων και της κοινωνίας. Τα πανεπιστήμια θα 

μπορούσαν να ωφεληθούν με επιπλέον μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ κλπ, με 

επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις (η εξομοίωση είναι 

πρόσθετο διδακτικό έργο) και επιπλέον εξοπλισμό – 

προσομοιωτές και πρόσθετες ή αναβαθμισμένες κτηριακές 

εγκαταστάσεις.  
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Ως Πρύτανης θα βρίσκομαι κοντά σας για να 

προωθήσω τα θέματα της Νοσηλευτικής όσον αφορά: 

εκπαιδευτικά θέματα και προγράμματα σπουδών, τη 

χρηματοδότηση αυτόνομης νοσηλευτικής έρευνας και 

καινοτομίας, τα επαγγελματικά δικαιώματα, την αλλαγή των 

οργανισμών και οργανογραμμάτων των νοσοκομείων για 

νοσηλευτές ΠΕ και την  επαγγελματική αποκατάσταση των 

Νοσηλευτών.  

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών θα ήθελα να 

συγχαρώ τα Τμήματα Νοσηλευτικής για τη σημερινή 

εκδήλωση, καθώς και για την αδιάλειπτη, επιτυχημένη και 

υψηλού επιπέδου λειτουργία και προσφορά τους στη 

Δημόσια Υγεία και τη Δημόσια Παιδεία.   

Ιδιαίτερα θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον 

Πρόεδρο του δικού μας Τμήματος Νοσηλευτικής, τον 

διακεκριμένο συνάδελφο, καθηγητή και φίλο, Παύλο 

Μυριανθέα, για τη διοργάνωση και τις σχετικές πρωτοβουλίες 

του, και, επίσης, τους εκλεκτούς συναδέλφους, την Καθηγήτρια 

Αθηνά Καλοκαιρινού, τον αναπληρωτή καθηγητή Θεόδωρο 

Κατσούλα και τον επίκουρο καθηγητή Νικόλαο Φώτο. 

 

Θερμά συγχαρητήρια  

Σας ευχαριστώ. 

 


