
  

 
 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
 

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  
Ανεξάρτητος Βουλευτής Β΄ Αθήνας  

 

                                               Αθήνα, 4 Απριλίου 2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ  
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 

Θέµα: «Παύση Λειτουργίας της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ» 

Η Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Αθηνών (ΕΚΠΑ) τελεί 
υπό καθεστώς ακαδηµαϊκής διάλυσης λόγω της παύσης του κλινικού έργου 
για τρεις µήνες µε κίνδυνο την απώλεια του ακαδηµαϊκού εξαµήνου. 
Σηµειωτέον δε ότι η διδασκαλία µαθηµάτων θεωρητικού και εργαστηριακού 
περιεχοµένου ξεκίνησαν  µόλις τον Δεκέµβριο 2017 µε συνέπεια η εξεταστική 
χειµερινού εξαµήνου να µετατεθεί στην περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2018. 

Η παύση του ακαδηµαϊκού έργου οφείλεται στις απεργιακές κινητοποιήσεις 
των µελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής που 
αιτούνται τη διευθέτηση χρόνιας εκκρεµότητας η οποία αφορά στην 
καταβολή εκ µέρους των πανεπιστηµιακών οδοντιάτρων του 7 τοις εκατό 
των εσόδων από τα ιδιωτικά ιατρεία τους στον Ειδικό Λογαριασµό 
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Παρότι το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων είχε πολλάκις στο παρελθόν δεσµευτεί ότι θα συνδράµει 
εποικοδοµητικά στη διευθέτηση της εν λόγω εκκρεµότητας, στο πλαίσιο του 
πρόσφατου νοµοσχεδίου για το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής αποσύρθηκε 
τροπολογία που εστίαζε στη ρύθµιση και περαίωση των αναδροµικών 
οφειλών των πανεπιστηµιακών οδοντιάτρων.  

Όπως µάλιστα επισηµαίνουν στην από 2/4/2018 επιστολή τους οι φοιτητές 
της Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ, η Σχολή αυτοχρηµατοδοτείται από το 2014 
οπότε και έπαυσε η τακτική κρατική χρηµατοδότηση. Ειδικότερα, η 



Οδοντιατρική Σχολή εµφανίζεται να ικανοποιεί το σύνολο των πάγιων 
οικονοµικών υποχρεώσεων συµπεριλαµβανόµενων των µισθών των 
συµβασιούχων και των εξόδων για υλικοτεχνική υποστήριξη από έσοδα που 
επιτυγχάνονται αφενός από τα δίδακτρα των µεταπτυχιακών προγραµµάτων 
και αφετέρου από τα νοσήλια που καταβάλλουν οι ασθενείς στις κλινικές οι 
οποίες ωστόσο ως ανεφέρθη δεν λειτουργούν λόγω της απεργίας/αποχής 
των µελών ΔΕΠ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός: 

- Προτίθεστε να προβείτε σε νοµοθετική ρύθµιση ώστε να διευθετηθεί το 
χρόνιο ζήτηµα της ρύθµισης και περαίωσης των αναδροµικών οφειλών 
των πανεπιστηµιακών οδοντιάτρων; Εάν ναι, ποιος ο χρονικός 
προγραµµατισµός;  

- Σκοπεύετε να ενισχύσετε οικονοµικά την Οδοντιατρική Σχολή µε 
δεδοµένο ότι τα έσοδα της από τα νοσήλια των κλινικών έχουν σχεδόν 
µηδενιστεί λόγω της µακροχρόνια απεργίας των µελών ΔΕΠ επιφέροντας 
δυσκολίες στην οµαλή λειτουργία της; 

- Ποια η παρέµβαση σας ώστε  να µην καθυστερήσει η εαρινή περίοδος 
εξετάσεων για τα πτυχιακά µαθήµατα µε ορατό τον κίνδυνο απώλειας του 
ακαδηµαϊκού έτους στο επίπεδο της κλινικής εκπαίδευσης; 
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