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ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 656/25-10-2021»                                         
  

Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα 
ακόλουθα: 

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες του Ιδρύματος καλύπτονται από μόνιμο και έκτακτο 
εκπαιδευτικό προσωπικό. Όσον αφορά στην πρόσληψη μόνιμων μελών Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), με την υπ’ αριθ. 42/30-09-2020 πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021» 
εγκρίθηκαν τριακόσιες πενήντα (350) θέσεις μελών Δ.Ε.Π., εκ των οποίων κατανεμήθηκαν 
δεκαέξι (16) θέσεις στο εν λόγω Πανεπιστήμιο. Επίσης, ως προς την πρόσληψη έκτακτου 
εκπαιδευτικού προσωπικού (διδασκόντων του Π.Δ.407/1980) στα Πανεπιστήμια για τα 
ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022, κατανεμήθηκαν είκοσι (20) και δεκαοκτώ (18) 
θέσεις αντίστοιχα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Επιπρόσθετα, υπάρχει η 
δυνατότητα κάλυψης διδακτικών αναγκών με πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως ισχύει, των οποίων η 
διαδικασία πρόσληψης έγκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ιδρυμάτων. 
Επισημαίνεται ότι η επιμέρους κατανομή όλων των ως άνω θέσεων ανά Τμήμα γίνεται με 
αποφάσεις της Συγκλήτου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4485/2017 (Α΄114). 

Σχετικά με την αναβάθμιση/ενίσχυση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος 
Νοσηλευτικής (Παράρτημα Διδυμοτείχου), στις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 
(Α΄195), όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «1. α) Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους 
των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το 
περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το 
κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση 
των μαθημάτων (...) 2. Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόμενο του προγράμματος 
σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον πέντε 
καθηγητές της σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτείται από τον κοσμήτορα 
και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών, το διευθυντή του τμήματος ή, σε 
περίπτωση συνεργασίας σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι., από τους οικείους κοσμήτορες. Το 
περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα από 
εισήγηση της ή των κοσμητειών και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου. Με τον Εσωτερικό 
Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη συγκρότηση της επιτροπής, (…) 5. 
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Μετά την πιστοποίηση ενός προγράμματος σπουδών σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 
72, ο κοσμήτορας αναθέτει την υλοποίησή του στο τμήμα (…)». Σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
η αρμοδιότητα για την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι., καθώς και για 
την περαιτέρω ενημέρωση επί του περιεχομένου αυτών, ανήκει αποκλειστικά στις κατά το 
νόμο αρμόδιες υπηρεσίες/όργανα των ιδίων των Ιδρυμάτων. 

Σχετικά με την παροχή φοιτητικής μέριμνας στους φοιτητές των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, παρέχεται δωρεάν στέγαση ως μέτρο της πολιτείας για την 
ανακούφιση των οικονομικά αδυνάτων, με δικαιούχους τους προπτυχιακούς, 
μεταπτυχιακούς, καθώς και υποψήφιους διδάκτορες, με βάση κριτήρια όπως η ατομική και 
η οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση ή εντοπιότητά τους. Στις διατάξεις του άρθρου 
53 του ν. 4009/2011 (195 Α΄) και του άρθρου 8 του ν. 4485/2017 (114 Α΄) ορίζεται ότι: «1. 
Με απόφαση της Συγκλήτου, (…) εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός κάθε Α.Ε.Ι. 2. Με 
τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. 
και ιδίως τα εξής: (…) ε) Οι διαδικασίες χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους 
φοιτητές, τους κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, όπως των 
υπηρεσιών (…) σίτισης, στέγασης (…)». Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το 
υφιστάμενο πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη θέση του ν.4009/2011 σε ισχύ, η 
οργάνωση και λειτουργία των Φοιτητικών Εστιών ανήκει στην αρμοδιότητα των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ενώ τα σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της δωρεάν 
σίτισης, ρυθμίζονται στις διατάξεις της με αριθμό Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (Β΄ 1965) 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για 
την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.», όπως ισχύει. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ, η αίτηση για δωρεάν σίτιση που υποβάλλουν οι φοιτητές 
εντός των οριζόμενων προθεσμιών από τη Λέσχη ή το Ίδρυμα, συνοδεύεται από τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πραγματοποιείται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης του οικείου Α.Ε.Ι. Ως εκ τούτου, τα σχετικά με τη Λέσχη 
ζητήματα ανήκουν στην αρμοδιότητα των οργάνων του Ιδρύματος τα οποία και 
προβαίνουν στις απαραίτητες σχετικές ενέργειες. 

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια με σκοπό την ενίσχυση της ακαδημαϊκής λειτουργίας του ως άνω 
Τμήματος και την προστασία των φοιτητών του. 

Τέλος, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΔΦ20/19820/08-11-2021 έγγραφο του Προέδρου 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος: «(…) Το Τμήμα 
Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου εντάχθηκε στο Τμήμα Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης του ΔΙΠΑΕ 
ως Παράρτημα, σύμφωνα με το Ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ 70/ τ. A’/ 07.05.2019. Από τότε μέχρι σήμερα το Τμήμα 
Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης σε αγαστή συνεργασία με τη Διοικούσα Επιτροπή του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που κληρονόμησαν από το πρώην ΤΕΙ Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης. Το σημαντικότερο πρόβλημα ήταν η απουσία μόνιμου 
Επιστημονικού Προσωπικού από το 2007. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού 
έχουν γίνει τα εξής: 
1ο. Εγκρίθηκε και πραγματοποιήθηκε η προκήρυξη δύο θέσεων στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Νοσηλευτική καθώς στον τομέα αυτό 
παρατηρήθηκε το βασικό πρόβλημα εξεύρεσης υποψηφίων για τη διδασκαλία των 
μαθημάτων. Η  διαδικασία είναι σε εξέλιξη καθώς έχει πραγματοποιηθεί η επιλογή των 
υποψηφίων. 
Επιπλέον, στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο 2021-2022 από τον Ιούνιο εγκρίθηκε η 
ανανέωση των συμβάσεων των ενεργεία ακαδημαϊκών υποτρόφων (σύνολο ωρών 80).  
Τελικά ανανεώθηκαν οι μισές ώρες (42) καθώς τέσσερις ακαδημαϊκοί υπότροφοι 
παραιτήθηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου. 
2ο. Εγκρίθηκαν και πραγματοποιήθηκαν δυο (2) νέες προκηρύξεις ακαδημαϊκών 
υποτρόφων,  μια για την κάλυψη των μαθημάτων όσων υποτρόφων δεν αποδέχτηκαν την 
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ανανέωση και μια νέα προκήρυξη για κάλυψη και επιπλέον μαθημάτων (ΑΔΑ: 
6Σ5046ΨΖ3Π-ΔΥ2/Aρ. Πρωτ.28538/06-08-2021, ΑΔΑ:ΨΤΜΙ46ΨΖ3Π-2ΕΠ Aρ. Πρωτ. 
Φ16.2/2036/15-10-2021).  
3ο  Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-2022 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος»,  προκηρύχθηκαν 5 θέσεις για το 
Παράρτημα Νοσηλευτικής στο Διδυμότειχο.  Στελεχώθηκαν οι τρεις θέσεις και ήδη έχουν 
ξεκινήσει τη διδασκαλία των μαθημάτων που επέλεξαν (ΑΔΑ: 61ΝΔ46ΨΖ3Π-ΑΝΤ/Aρ. 
Πρωτ.28538/06-08-2021) (…) 
Εκκρεμεί και άλλη μια (1) προκήρυξη για ακαδημαϊκούς  υπότροφους καθώς επίσης και 
μία (1)  για διδάσκοντες του ΠΔ 407/1980.».                                                  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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