
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

       Η Νοσηλευτική που εδρεύει στο Διδυμότειχο λειτούργησε για πρώτη φορά το Ακαδημαϊκό έτος 
2007-2008 με το Π.Δ. 86/2007 (ΦΕΚ 99/τ.Α΄/10-05-2007) ως Παράρτημα του Τ.Ε.Ι Καβάλας. 
   Με το Π.Δ. 87/2013 ( ΦΕΚ 129/τ.Α΄/05-06-2013) και με την μετονομασία σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης εντάσσεται στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ως Τμήμα. 
   Τον Μάιο του 2019 με το νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/7-5-2019) και την μετατροπή του σε 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ) του Διεθνούς 
Πανεπιστήμιου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ως Παράρτημα πλέον του Τμήματος Νοσηλευτικής 
Θεσσαλονίκης. 
   Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του έχουν εγγραφεί συνολικά 2389  φοιτητές και φοιτήτριες. 

       Η ίδρυση του Πανεπιστήμιου υποστηρίχτηκε από την υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων κα Μαριέττας Γιαννάκου Κουτσίκου στα πλαίσια της φιλόδοξης προσπάθειας της 
κυβερνητικής πολιτικής σκέψης σχετικά με τον χωροταξικό σχεδιασμό της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και της περιφερειακής τοπικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πάντοτε την 
διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο όμως είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και 
παραμέτρων, όχι μόνο οικονομικών. 
    Αδιαμφισβήτητα, ένα περιφερειακό πανεπιστημιακό ίδρυμα λειτουργεί ως μοχλός στην 
κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας στην οποία είναι εγκατεστημένο 
και ως καταλύτης στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μιας περιοχής. Επιπροσθέτως, συντελεί στην 
αντιμετώπιση του υδροκεφαλικού συγκεντρωτισμού, την πληθυσμιακή συρρίκνωση, στην 
συγκράτηση του νέου σε ηλικία πληθυσμού στην περιφέρεια, στην άμβλυνση των ανισοτήτων με τα 
μεγάλα αστικά κέντρα, στην ικανοποίηση του αιτήματος για ισότητα στις ευκαιρίες, στην αύξηση 
του αισθήματος της κοινωνικής δικαιοσύνης. Συνάμα συντείνει στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα, στην απασχόληση, στην οικιστική ανάπλαση, στην ρυμοτομία (κατασκευή 
πανεπιστημιακών κτηριακών υποδομών), στον εκσυγχρονισµό, την εξωστρέφεια και γενικότερα 
στην ποιοτική, εκπαιδευτική και επιστημονική αναβάθμιση ως πνευματικός φορέας της περιοχής. 
    Την επιλογή της πόλης του Διδυμότειχου ως έδρας ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος, ενίσχυσε η 
σπουδαιότητα της γεωστρατηγικής της θέσης στα Βαλκάνια. Ως η δεύτερη βορειότερη πόλη της 
Ελλάδας, απέχει 1 χιλιόμετρο σε ευθεία γραμμή από τον ποταμό Έβρο που είναι το φυσικό όριο 
Ελλάδας – Τουρκίας, 41 χιλιόμετρα από την Αδριανούπολη και 82 χιλιόμετρα από το Τριεθνές 
(σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας-Βουλγαρίας). Το Διδυμότειχο βρίσκεται σε ένα ζωτικό χώρο της 
ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής ταυτόχρονα επικράτειας και αποτελεί υψίστης εθνικής 
σημασίας και συμφέροντος κομβικό σημείο, για την θωράκιση του Έβρου, της Ελλάδος και κατ΄ 
επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
   Συμπληρωματικά, σε συνδυασμό με την όμορη βορειότερη πόλη της Νέας Ορεστιάδας λειτουργεί 
ως στρατηγικός πόλος εξισορρόπησης του γειτνιάζοντος τεράστιου και ραγδαία αναπτυσσόμενου 
Πανεπιστημίου της Αδριανούπολης, με περισσότερους από 40.000 φοιτητές.  
   Σχολαστικό και εύστοχο σχεδιασμό αποτέλεσε και η επιλογή της δημιουργίας της Νοσηλευτικής 
Σχολής. Αφενός διότι θα δημιουργούσε μια αμφίδρομη υποστήριξη με το Γενικό Νοσοκομείο 
Διδυμοτείχου και αφετέρου η αυξημένη επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων την καθιστά 
περιζήτητη, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό εισακτέων με ευρεία φυσική παρουσία.  

       Η ύπαρξη της Σχολής επί δεκατρία συναπτά έτη, δημιούργησε μια οικονομία γύρω από την 
δραστηριότητα της. Η αύξηση της ενεργούς ζήτησης από την μια και η κάλυψη των νέων 
διαμορφωμένων  απαιτήσεων από την άλλη, έφεραν αύξηση σε νέες επιχειρήσεις, εμπορικές και 
παροχής υπηρεσιών (διατροφή, ένδυση, διασκέδαση), που συνέβαλε δραστικά στην ενίσχυση της 
απασχόλησης και στη μείωση της ανεργίας. Προσέτι, οι ανάγκες διαμονής επηρέασαν την 
ανοικοδόμηση και την οικιστική ανάπτυξη (ενοικιαζόμενα σπίτια, ξενοδοχεία), ενώ οι έμμεσες 
επιδράσεις τους καλύπτουν επίσης πολλές οικονομικές δραστηριότητες. 
   Τα οφέλη καθίστανται πολλαπλασιαστικά ανάλογα αν λάβουμε υπόψη τις δαπάνες και τις θέσεις 
εργασίας (διοικητικό, ερευνητικό, διδακτικό προσωπικό) του ίδιου του πανεπιστημιακού 
οργανισμού με τις επικείμενες κτιριακές δομές του. 

       Το Διδυμότειχο είναι μια γραφική πόλη με πλούσια ιστορία, πολιτισμό, σημαντικά αξιοθέατα 
και μουσεία. Με μεγάλη παράδοση στο χορό, τη μουσική και τη γαστρονομία διαθέτει αξιόλογους 
πολιτιστικούς συλλόγους με πολυσχιδή δραστηριότητα που την καθιστούν πολιτισμικό κέντρο με 



μεγάλο αριθμό δράσεων και δρώμενα που συνεισφέρουν στην ψυχαγωγία. Οι χώροι αναψυχής, οι 
αθλητικές εγκαταστάσεις, τα αναψυκτήρια, τα πολυποίκιλα καφέ, τα παραδοσιακά ταβερνάκια και 
τα σύγχρονα νυχτερινά κέντρα επιμετρούν στην διασκέδαση που προσαρμόστηκε στους ρυθμούς 
της φοιτητικής ζωής και αντιστρόφως. 
  Η θρακιώτικη φιλοξενία, η μηδενική παραβατικότητα, το χαμηλό κόστος διαβίωσης, η ήρεμη 
καθημερινότητα με τις μικρές αποστάσεις, την καθιστούν ιδανική στην διαβίωση του φοιτητή και 
προπάντων ασφαλής, σημαντική προϋπόθεση για την οικογένεια του. 
  Αμφίδρομα, η άμεση ενσωμάτωση στον κοινωνικό ιστό αυτής της μάζας φοιτητών και 
διδασκόντων, προερχόμενων από όλη την Ελληνική επικράτεια, δημιουργεί μια ακαδημαϊκή 
κοινότητα, που εξ αντικειμένου ζωογονεί και μεταμορφώνει ραγδαία τους ρυθμούς ζωής της πόλης 
και συμβάλλει δραστικά στην ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής (πολιτιστικά, εργασιακά, 
μορφωτικά) μειώνοντας κατά πολύ τον μέσο όρο ηλικίας της, ένα μείζον θέμα.  

       Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και η Σχολή Νοσηλευτικής έχουν μια άρρηκτη και 
αλληλεπιδραστική σχέση ως δομές. Το Νοσοκομείο, σύμφωνα με επίσημες πηγές συγκαταλέγεται 
στα δέκα κορυφαία της Ελλάδας, με σπουδαίο νοσηλευτικό και θεραπευτικό έργο που αποτελεί 
εγγύηση για την παροχή της απαιτούμενης εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης.  
   Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν σε αυτό ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το 
φάσμα της γενικής νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικών φροντίδων. Σ’ 
αυτό συντελεί ο ευρύς και ποιοτικός αριθμός ιατρικών και νοσηλευτικών πράξεων σε όλες τις 
προαπαιτούμενες κλινικές και ειδικότητες όπως Παθολογική, Χειρουργική, Ορθοπεδική, 
Ουρολογική, Γυναικολογική / Μαιευτική, Παιδιατρική, Νεφρολογική, Ακτινολογική, Μικροβιολογική 
κ.α. Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων ολοκληρώνεται με το κέντρο Ψυχικής 
Υγείας (ΚΨΥ) καθώς και το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ).  
   Το Νοσοκομείο πληροί όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια και διαθέτει κατάλληλες υποδομές που 
συνεχώς εκσυγχρονίζονται, όχι μόνο για την διατήρηση της υφιστάμενης Σχολής αλλά και για την 
υποδοχή, εδραίωση και ανάπτυξη περεταίρω Τμημάτων. Στα θετικά συνυπολογίζεται η πρόσφατη 
αυτονόμηση και μετατροπή του σε τύπου «Άγονο Α΄», αλλά και η επικείμενη αύξηση κλινών και 
κλινικών.  
   Επιπλέον, το άριστα καταρτισμένο Προσωπικό, μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον ενσωματώνει 
τους φοιτητές στους κόλπους του, με σεβασμό και υπευθυνότητα ως μελλοντικούς τους 
συναδέλφους. Επ΄ αυτού συνηγορεί ακράδαντα το γεγονός της παραμονής πολλών αποφοίτων για 
πρακτική στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, καθώς και η περαιτέρω ανέλιξη τους σε σημαντικά 
νοσηλευτικά ιδρύματα στο εσωτερικό και εξωτερικό.  
   Οι εν δυνάμει νοσηλευτές από την άλλη, που με την συμμέτοχη τους υποβοηθούν τα μέγιστα 
στην καθημερινότητα του νοσοκομειακού προσωπικού, συντελούν στην αναβάθμιση της 
παρεχομένης περίθαλψης και υγείας, κρατώντας σε εγρήγορση εκπαιδευτικά και επιστημονικά 
όλες τις κλινικές και ειδικότητες για την μεγιστοποίηση της ποιότητας του ιατρικού και 
νοσηλευτικού έργου του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. 

       Σήμερα στην πόλη διαμένουν συνολικά περί τους 300 φοιτητές. Αν και ο αριθμός των 
εισακτέων ήταν κάθε χρονιά αυξανόμενος φτάνοντας για το έτος 2019 τους 255, παρά ταύτα ο 
αριθμός των παραμενόντων φοιτητών κατ’ έτος είναι συγκριτικά μικρότερος (περίπου το ¼ του 
συνόλου των εισακτέων), καθώς πολλοί παίρνουν μεταγραφή για τα κεντρικά πανεπιστήμια, 
δεδομένου του ευνοϊκού πλαισίου μεταγραφών πέραν των ισχυόντων θεσπισμένων κριτηρίων, ενώ 
άλλοι αποφασίζουν να ξαναδώσουν εξετάσεις.  
   Έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία του Διδυμοτείχου προκάλεσε η εισήγηση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, κατά την οποία για το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021 ο αριθμός των εισακτέων ήταν μηδενικός (0). Στη συνέχεια μετά από απόφαση του 
Υπουργείου παιδείας, ο αριθμός των εισακτέων έγινε 128, μειωμένος κατά το ήμισυ, που θα 
επιφέρει κατά αντιστοιχία δυστυχώς μια μείωση στους παραμένοντες φοιτητές. 
   Αποτρεπτικά θα επιδράσει στους υποψήφιους φοιτητές στην πρόθεση τους να επιλέξουν την 
Νοσηλευτική Σχολή του Διδυμοτείχου στο μηχανογραφικό, η αρνητική κατάσταση, που 
διαμορφώθηκε με τις αναβολές στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 προκαλώντας 
φόβο για την διακοπή των σπουδών και την απώλεια του εξαμήνου. Λόγω της έλλειψης θέσεων 
ΔΕΠ, της μη κάλυψης των ήδη προκηρυχθέντων, αλλά και της αδυναμίας να προσληφθούν 
καθηγητές με τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τα προσόντα ως ωρομίσθιοι, επέφερε ένα 
προσωρινό και ελλιπές πρόγραμμα, με συνέπεια τον εγκλωβισμό νέων ανθρώπων και των 



οικογενειών τους οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με μια κατάσταση που δεν τους αξίζει και σίγουρα 
δεν ανταποκρίνεται ούτε στα όνειρα ούτε και στις προσδοκίες τους. Αναμφίλεκτα, οι φοιτητές της 
Νοσηλευτικής Σχολής Διδυμοτείχου έχουν δικαιώματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ισότιμη και 
αξιοκρατική, σύμφωνα με τις υπόλοιπες Σχολές ανά την Ελλάδα. 

       Οι σύλλογοι τα σωματεία και οι κοινωνικοί φορείς της ευρύτερης περιοχής του Β. Έβρου και όχι 
μόνο, εκπροσωπώντας το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, αφουγκραζόμαστε την αβεβαιότητα και 
την αγωνία της εκπαιδευτικής κοινότητας για το μέλλον της Νοσηλευτικής Σχολής. 
Αντιλαμβανόμαστε επίσης, ότι η δυσλειτουργία της και η διαφαινόμενη κατάργηση της, 
αναμφισβήτητα θα επιφέρει την πλήρη καταβαράθρωση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και την 
συρρίκνωση του πληθυσμού, της επαγγελματικής δραστηριότητας και της αστικής δομής του 
Διδυμοτείχου με τραγικές συνέπειες στην ήδη επιβαρυμένη πραγματικότητα. Καθίσταται επομένως 
επιβεβλημένη η άμεση, έντονη και συντονισμένη αντίδραση και αναπόφευκτα οφείλουμε όλοι να 
αναλάβουμε ενεργότερο  ρόλο. 
    Έπειτα από επικοινωνίες και συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν, αποφασίσαμε ομόφωνα την 
συγκρότηση μιας πρωτοβουλίας επονομαζόμενης: «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» σχηματίζοντας τη Συντονιστική 
Επιτροπή που εκπροσωπεί το σύνολο των υπογραφόντων και  διεκδικεί όλες τις αξιώσεις σχετικά με 
τον σκοπό της. 
   Η Συντονιστική Επιτροπή πραγματοποίησε επαφές και συναντήσεις με όλους τους 
συσχετιζόμενους αρμοδίους, όπως τους Βουλευτές της Π.Ε. Έβρου, τον Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ και 
τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου, τον πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ., τον Δήμο Διδυμοτείχου, τον 
Σεβασμιότατο της Ι.Μ.Δ.Ο.Σ., τους υπεύθυνους και τους καθηγητές από το ΔΙ.ΠΑ.Ε, τα στελέχη του 
Γ.Ν. Διδυμοτείχου, τον Δικηγορικό Σύλλογο Ορεστιάδας, την επαγγελματική κοινότητα κ.α. για μια 
ενωτική συνέργια από την μια αλλά και για μια πολύπλευρη ενημέρωση και πληροφόρηση από την 
άλλη με στόχο την διαμόρφωση του Ψηφίσματος.  
   Η πρωτοβουλία, συστρατευόμενη με την Επιτροπή Αγώνα των Θεσμικών Φορέων και 
συνεπικουρώντας στο Δελτίο Τύπου τους που εκδόθηκε στις 31/5/2020 συναποφάσισε ότι απαιτεί 
ισότιμη και ισόρροπη εκπαιδευτική αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της Π. Ε. Έβρου και αιτείται από 
την ηγεσία, τα κάτωθι: 

     1. Την μετατροπή του Παραρτήματος Νοσηλευτικής σε Τμήμα, με παράλληλη δημιουργία 
νέων  Τμημάτων και Πόλη –  Έδρα το Διδυμότειχο  

     2. Την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής 

     3. Την πλήρη στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό    

     4. Τον αυξημένο αριθμό εισακτέων στα Τμήματα 

     5. Την κατασκευή πανεπιστημιακών κτιριακών υποδομών με τον ανάλογο εξοπλισμό 

   Άλλωστε είναι προς όφελος του Πανεπιστήμιου η συγκέντρωση και η ανάπτυξη νέων Τμημάτων 
σε μια πόλη – έδρα με βάση την συνάφεια γνωστικών αντικείμενων, διότι συμβάλλει στην 
ορθολογικότερη οικονομική διαχείριση, την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του διδακτικού & 
ερευνητικού προσωπικού, των κτιριακών υποδομών και τέλος στην διεύρυνση και περαιτέρω 
ανέλιξη στην εκπαιδευτική ικανότητα (δυνατότητα εκπόνησης μεταπτυχιακών). 

       Σύσσωμη λοιπόν και με μια φωνή, η τοπική κοινωνία ενωμένη, ζητά από την κυβέρνηση, να 
εγκύψει με σοβαρότητα, παρέχοντας μια οριστική και αποτελεσματική λύση, που θα την 
διασφαλίσει από μελλοντικές επιδιώξεις, ως δείγμα αναγνώρισης και σεβασμού των ανεκτίμητων   
υπηρεσιών που προσφέρουν οι ακρίτες. 
   Είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για να εξασφαλίσουμε τα αυτονόητα και να 
διεκδικήσουμε με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και αγώνα την ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ. 

   Πλήρη Ονομασία Συλλόγου ή Φορέα:  

 

 

 

   Υπογραφή και Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου 


