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ΕΡΩΤΗΣΗ 

             ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων 

 Θέµα: ‘’Κατάργηση του τµήµατος Ιατρικών εργαστηρίων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, µε 
έδρα τη Λάρισα’’ 

Την αναθεώρηση του επικείµενου σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας 
και Θρησκευµάτων, που προβλέπει την κατάργηση του Τµήµατος Ιατρικών 
Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας, µε έδρα τη Λάρισα ζήτησε µε οµόφωνο ψήφισµά της η Συνέλευση του 
Τµήµατος. Όπως σηµειώνεται µεταξύ άλλων στο ψήφισµα, η συγκεκριµένη πρόταση 
του Υπουργείου Παιδείας βρίσκει κάθετα αντίθετους τόσο το διδακτικό προσωπικό 
όσο και τους φοιτητές του τµήµατος, διότι στερείται πλήρως της απαιτούµενης 
επιστηµονικής τεκµηρίωσής  (άλλωστε στο εν λόγω σχέδιο του Υπουργείου 
Παιδείας δεν γίνεται καµία µνεία για ποιους λόγους προτείνεται το κλείσιµό του). 
Μάλιστα στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής παραµένει το αντίστοιχο  
τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων ως κατεύθυνση.  

 Το Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει τα τελευταία έτη την 
υψηλότερη βάση εισαγωγής µεταξύ των τµηµάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, και την 
υψηλότερη από πολλά πανεπιστηµιακά τµήµατα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.  
Είναι το ένα από τα τρία αντίστοιχα τµήµατα, που υπάρχουν στη χώρα, τα οποία 
παρέχουν σπουδές που ανταποκρίνονται στα διεθνή δεδοµένα για τον συγκεκριµένο 
επιστηµονικό τοµέα και παράγουν αποφοίτους µε συγκεκριµένη εξειδίκευση στην 
αγορά εργασίας, κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα, καθώς και νοµοθετικά 
κατοχυρωµένο αριθµό οργανικών θέσεων στα δηµόσια νοσοκοµεία και τις ιδιωτικές 
κλινικές της χώρας.  

Επειδή η παιδεία είναι ένα από τα σπουδαιότερα αγαθά, που θα πρέπει να 
απολαµβάνουν οι νέοι της χώρας µας χωρίς εκπτώσεις 



Επειδή το συγκεκριµένο τµήµα του ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι ένα από τα 
σηµαντικότερα, καθώς διαθέτει καινούριες κτιριακές εγκαταστάσεις, υψηλή 
βαθµολογία για την εισαγωγή (14.400), έµπειρο διδακτικό προσωπικό, 100 
εισακτέους κάθε έτος, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των πτυχιούχων ήδη 
εργάζεται στο επάγγελµα.  

Ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός:  

- Ποια η θέση του Υπουργείου σας σχετικά µε την κατάργηση του Τµήµατος 
Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας 
(ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, µε έδρα τη Λάρισα;  

- Για ποιους λόγους προωθείται η κατάργηση του ανωτέρω τµήµατος; 
Παρακαλώ όπως παρασχεθεί η απαιτούµενη επιστηµονική τεκµηρίωση.   

- Υφίσταται πρόθεση να προβεί το Υπουργείο σας σε διάλογο µε το 
διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές του τµήµατος ώστε να 
διερευνηθούν οι δυνατότητες της µη κατάργησης αυτού µε δεδοµένο ότι 
οι παρεχόµενες σπουδές ανταποκρίνονται στα διεθνή ακαδηµαϊκά 
πρότυπα;  

- Ποιος ο συνολικός σχεδιασµός του Υπουργείου σας για τους εν ενεργεία 
φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό καθώς για τις σύγχρονες δοµές 
εκπαίδευσης του τµήµατος εντός της ΣΕΥΠ συµπεριλαµβανόµενων των 
σύγχρονων εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας και δύο 
αµφιθέατρων που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα; 
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