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Ένα γεμάτο προκλήσεις και εμπειρίες ταξίδι 
μπαίνει στην τελική του ευθεία 
και ανεξαρτήτως αποτελέσματος στις εκλογές 
για την Προεδρία της Σχολής μας, 
σας ευχαριστώ όλους για τον χρόνο που αφιερώσατε 
για να σας ενημερώσω και να συζητήσουμε
για την Σχολή που είμαι βέβαιος 
ότι όλοι θέλουμε, μπορούμε και 
μας αξίζει να έχουμε
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Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι

Αποφάσισα να διεκδικήσω την Προεδρία της Σχολής μας, γνωρίζοντας ότι η πλειοψηφία των 

μελών ΔΕΠ θέλουμε μία Ιατρική Σχολή που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας, θα 

πρωταγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο, θα προσφέρει λύσεις σε λειτουργικά και δομικά ζητήματα που 

επηρεάζουν την καθημερινότητά μας και θα ενισχύει την εξέλιξη και αναγνώριση των μελών της, 

μέσα στο νέο ιατρικό περιβάλλον που διαμορφώνεται παγκοσμίως. 

Συζητώντας τους τελευταίους μήνες τεκμηριωμένες προτάσεις, θέσεις και απόψεις, με τα 

περισσότερα μέλη της Σχολής μας, καθώς και με παράγοντες της οικονομίας και της πολιτικής, 

κατέστη σαφές ότι υπάρχουν εξαιρετικά σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης του 

έργου των μελών ΔΕΠ και του διαρθρωτικού εκσυγχρονισμού της Ιατρικής Σχολής. Μολονότι είναι 

άκρως τιμητική η θέση της ανάμεσα στις 200 διεθνώς κορυφαίες, πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο 

για διαρκή ανοδική πορεία και όχι προορισμό.   

Αυτό προφανώς, δεν μπορεί να γίνει γκρεμίζοντας και απαξιώνοντας ό,τι καλό έχει γίνει μέχρι 

τώρα, ούτε φυσικά μέσα από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, διχαστικές πρακτικές, αποκλεισμούς, 

ή περιοριστικές προσωπικές φιλοδοξίες. 

Το μέλλον της Ιατρικής Σχολής απαιτεί την συλλογική γνώση και εμπειρία όλων, με στόχο να κάνουμε 

τη σχολή μας διεθνή πρωταγωνιστή, πυρήνα ενός σύγχρονου επιστημονικού οικοσυστήματος για 

τη χώρα, που θα αντανακλά και θα ενισχύει το υψηλότατο επίπεδο των μελών ΔΕΠ. Σε αυτή την 

προσπάθεια απαιτείται η συναίνεση και συνεργασία όλων. ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ. 

Υπηρετώντας 30 χρόνια την μαχόμενη ιατρική, για πρώτη φορά και με τραγικό τρόπο, η κοινωνία 

μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι, συνειδητοποιήσαμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, που διαχρονικά 

διαδραματίζει η Σχολή μας, αλλά και την αξία της επιστήμης μας, από το κλινικό έργο και την 

έρευνα, μέχρι τη σημασία των υποδομών, των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας. 
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Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι  μπορούμε να αξιοποιήσουμε την παρούσα συγκυρία για να 

σφυρηλατήσουμε συμμαχίες και συνεργασίες που θα αναβαθμίζουν το κύρος και τη δυναμική της 

Ιατρικής Σχολής και των μελών της, προβάλλοντας το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό μας 

έργο, προς όφελος των φοιτητών και των ασθενών μας.

Με συγκεκριμένες χρηματοδοτικές δυνατότητες από Ευρωπαϊκά κονδύλια, το Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δωρεές και συνεργασίες από τον εθνικό και διεθνή δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα μπορούμε να θέσουμε τις βάσεις για τη δημιουργία ενός εμβληματικού Ιατρικού 

Πάρκου στο ΓΝΑ «Η Σωτηρία», που μαζί με το Campus στο Γουδή, τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία 

Αρεταίειο - Αιγινήτειο και το Αττικό Νοσοκομείο μπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα ενός 

σύγχρονου οικοσυστήματος υγείας.

Οι 15 στόχοι-προτάσεις που καταθέτω 

• αντανακλούν και δικές σας σκέψεις, προβληματισμούς και προσδοκίες, 

όπως τις μοιραστήκατε στις συζητήσεις που είχα την ευκαιρία να κάνω τους 

τελευταίους 6 μήνες, με τους περισσότερους από εσάς.

• προτείνουν λύσεις σε δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε 

όλοι στην εργασία μας, ώστε να κάνουν πιο εύκολη και λειτουργική την 

καθημερινότητά μας και πιο αποδοτική την προσπάθεια όλων μας.

• είναι προϊόν δημιουργικής σκέψης και ουσιαστικής προετοιμασίας, 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τις τρέχουσες συνθήκες, τις διεθνείς πρακτικές, τις 

ευκαιρίες που αναδύονται αλλά και το σχετικό νομοθετικό και διοικητικό 

πλαίσιο. 

• θέτουν τις βάσεις της Σχολής για την επόμενη δεκαετία, με έμπνευση, όραμα, 

ρεαλισμό και επίγνωση των δυνατοτήτων της επιστήμης και της Σχολής μας. 

• μπορούν να υλοποιηθούν σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς, την Κοσμητεία, τη Σύγκλητο, τη διοίκηση του Πανεπιστημίου και την 

Πολιτεία στο πλαίσιο εποικοδομητικής συναίνεσης και συνεργασίας αλλά και 

αξιοποιώντας σύγχρονα διοικητικά και χρηματοδοτικά εργαλεία.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΚΑΙ 
ΔΟΜΙΚΉ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΉ
ΤΉΣ ΣΧΟΛΉΣ

ΘΕΣΜΙΚΉ
ΘΩΡΑΚΙΣΉ ΤΉΣ 

ΣΧΟΛΉΣ

ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΉ 
ΑΝΑΠΤΥΞΉ ΚΑΙ 
ΕΝΙΣΧΥΣΉ ΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ, ΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΕΛΚΕ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΣΠΟΥΔΏΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ή ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ 
CAMPUS ΤΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ 
ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 
ΧΏΡΟ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

ΑΓΓΛΟΦΏΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΠΟΥΔΏΝ ΤΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ CIVIS

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΏΝ ΚΛΙΝΙΚΏΝ 
ΜΕΛΕΤΏΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΏΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΏΝ 
ΜΕΛΏΝ ΔΕΠ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΕΛΙΞΗΣ ΤΏΝ 
ΜΕΛΏΝ ΔΕΠ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΏΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΏΝ 
ΚΑΙ ΤΏΝ ΚΛΙΝΙΚΏΝ 
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΕΚΠΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
COVID-19 

ΕΣΏΤΕΡΙΚΟΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /S.O.P.

ΕΞΏΣΤΡΕΦΕΙΑ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΏΝΙΚΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
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Σας καλώ όλους, με πλήρη επίγνωση των 
τεράστιων προκλήσεων, να αξιολογήσετε 

τους ακόλουθους στόχους-προτάσεις, ώστε 

με τη συνεργασία όλων μας, αποδεσμευμένοι 
από τις αντιπαραθέσεις του παρελθόντος, 
να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε το έργο 
που απαιτείται για την Ιατρική Σχολή 
που όλοι θέλουμε, πάντα με άξονα το 
επιστημονικό κύρος και το ακαδημαϊκό ήθος 
που αντανακλά η ιστορία και το έργο του 
Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Κωνσταντίνος Νικ. Συρίγος
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Η Γραμματεία αποτελεί νευραλγικό παράγοντα για 

την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία 

της Ιατρικής Σχολής. 

Απαιτείται αξιοποίηση των αρχών ψηφιακής 

διακυβέρνησης που είναι σε εξέλιξη αυτή την 

περίοδο σε όλες τις πτυχές της δημόσιας διοίκησης, 

ώστε να απλοποιηθεί το έργο και να μειωθούν οι 

χρόνοι απόκρισης της Γραμματείας, να διευκολυνθεί 

η επικοινωνία με τα μέλη ΔΕΠ και να επιταχυνθούν 

οι καθημερινές διαδικασίες όλων μας. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην αναβάθμιση 

της Γραμματείας που λειτουργεί στο Αττικό 

Νοσοκομείο (ΑΚΙΣΑ), καθώς και της λειτουργικής 

και ηλεκτρονικής διασύνδεση της Κεντρικής 

Γραμματείας της Σχολής με τις κατά τόπους 

Γραμματείες όλων των Κλινικών και Εργαστηρίων 

της. 

Εξίσου σημαντική είναι η παράλληλη αναβάθμιση 

της εκπροσώπησης του ΕΛΚΕ στη Σχολή, ώστε να 

αναλάβει ουσιαστικό ρόλο, πέρα από την απλή 

πρωτοκόλληση και προώθηση εγγράφων στις 

κεντρικές υπηρεσίες του. 

 Άμεσες προτεραιότητες: 

• Αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής 

της Γραμματείας, των Εργαστηρίων και των 

Κλινικών της Σχολής.

• Εγκατάσταση σύγχρονων και ασφαλών 

πλατφορμών επικοινωνίας και διαχείρισης 

δεδομένων.

• Αναβάθμιση των υποδομών του ΕΛΚΕ ώστε να 

διευκολύνεται η συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ 

σε πραγματικό χρόνο και να υποστηρίζεται 

ικανοποιητικά το ερευνητικό πρόγραμμα των 

Εργαστηρίων και των Κλινικών.

• Δημιουργία μίας Σχολής με διοικητική 

και γραμματειακή ψηφιοποίηση που θα 

ελαχιστοποιεί την χρήση εγγράφων (paperless).

ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 
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Άμεσες προτεραιότητες: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ:

• Εξοικείωση των μελών ΔΕΠ με τις σύγχρονες 

τεχνολογίες και τις εξ’ αποστάσεως μεθόδους 

εκπαίδευσης.

• Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών 

ώστε να απαντά καλύτερα στις αυξημένες 

ανάγκες της εποχής και να αξιοποιείται 

αποτελεσματικότερα ο χρόνος δασκάλων και 

φοιτητών.

• Οι διδασκαλίες με φυσική παρουσία θα 

γίνονται πλέον στο πεδίο, με πρακτική άσκηση 

σε εργαστήρια και κλινικές ενώ η ψηφιακή 

(σύγχρονη και ασύγχρονη) εκπαίδευση θα 

αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τις διαλέξεις 

στα αμφιθέατρα.

• Καθιέρωση κοινών διαδικασιών εκπαίδευσης 

και εξέτασης των φοιτητών.

• Καθιέρωση των εικονικών πανεπιστημιακών 

βοηθών και  γνωσιακών δασκάλων (cogni-

tive tutors) σε εξ’ αποστάσεως διδασκαλία 

(ασύγχρονη και σύγχρονη) με προσαρμογή της 

εκπαιδευτικής ύλης και των εξετάσεων στις 

δεξιότητες των φοιτητών, προσωποποιημένη 

προσέγγιση του εκπαιδευόμενου και 

εξατομικευμένη μάθηση.

Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση αποτελεί ένα από 

τα ταχύτερα μεταβαλλόμενα πεδία, μέσα από 

την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών 

συνδεσιμότητας και διαχείρισης δεδομένων. 

Η Ε.Ε. εκτιμά ότι οι εφαρμογές της τεχνητής 

νοημοσύνης θα επιφέρουν, μέχρι το 2035, αύξηση 

της παραγωγικότητας έως 37%, μέρος της 

οποίας θα οφείλεται στην αξιοποίηση τους στην 

εκπαίδευση. Στις ΗΠΑ η διείσδυση της ΤΝ στην 

εκπαίδευση, θα έχει αύξηση 48% κατά την περίοδο 

2018-2022 και οι αντίστοιχες startup εταιρείες ΤΝ 

έλαβαν σε έναν μόνο χρόνο (2018) χρηματοδοτήσεις 

ύψους $9,3 δις, ενώ η Κίνα έχει επενδύσει πάνω από 

$1 δις για εφαρμογές της ΤΝ στην εκπαίδευση. 

Η Ιατρική Σχολή οφείλει να βρίσκεται στο επίκεντρο 

του ψηφιακού μετασχηματισμού που επιβάλλει η 

νέα εποχή. Και βέβαια ο ψηφιακός μετασχηματισμός 

είναι πολύ περισσότερα από έναν ηλεκτρονικό 

φάκελο ασθενούς και το ηλεκτρονικό αρχείο του 

νοσοκομείου. Η αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο των εφαρμογών της 4ης Βιομηχανικής 

Επανάστασης, είναι προς όφελος των φοιτητών μας 

και των μελών ΔΕΠ. 

Με την πανδημία και την εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση, μέσα από πρωτόγνωρες και ταχύτατες 

διαδικασίες, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, 

αναδείχθηκε σε κύριο εργαλείο μάθησης. Στο 

εγγύς μέλλον θα πρέπει, με τη χρήση ψηφιακών 

εργαλείων, να αναπτυχθούν εναλλακτικοί τρόποι 

διδασκαλίας και εξέτασης εξασφαλίζοντας 

παράλληλα και την αποτελεσματική αλληλεπίδραση 

καθηγητή – φοιτητή.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΣΠΟΥΔΏΝ
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ:

• Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για να 

διευκολυνθεί η επιστημονική και ερευνητική 

συνεργασία μεταξύ Κλινικών και Εργαστηρίων, 

ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες από 

την γεωγραφική απόσταση των δομών της 

Σχολής μας.

• Διαδικτυακές συνεργασίες με άλλα 

Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, ώστε 

να επιταχυνθεί η εξωστρέφεια της Σχολής μας.
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Η παγκόσμια έκρηξη που συντελείται στη 

Βιοπληροφορική έχει ήδη οδηγήσει σε εκτεταμένες 

χρήσεις της στην ιατροβιολογική επιστήμη. 

Η υπολογιστική βιολογία, η ραδιομική και η 

νευροπληροφορική είναι λίγες μόνο από τις 

πολλαπλές εφαρμογές της Βιοπληροφορικής, 

ορισμένες από τις οποίες ήδη χρησιμοποιούνται 

ευρέως και κάποιες είναι και εμπορικά διαθέσιμες. 

Η Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ έχει ήδη μέλη ΔΕΠ και 

Μονάδες που εργάζονται πάνω στη βιοστατιστική 

(Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής 

Στατιστικής), την τεχνητή νοημοσύνη της 

απεικόνισης (προκήρυξη νέας θέσης από τον 

Κλινικό-εργαστηριακό Τομέα) και την αξιοποίηση 

μεγάλων δεδομένων. Εν τούτοις, για να  είναι 

παρούσα ερευνητικά και εκπαιδευτικά στο χώρο της 

Βιοπληροφορικής, οφείλει να επενδύσει συστηματικά 

και με δομημένο τρόπο. Εφαρμοσμένα μαθηματικά, 

μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων, 

βιολογικές βάσεις δεδομένων, υπολογιστική 

γονιδιωματική, ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων 

και εικόνων, επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων, 

εξόρυξη γνώσης, ανάπτυξη αλγορίθμων, αναμένεται 

ότι στο εγγύς μέλλον θα τροποποιήσουν εντελώς 

τον τρόπο άσκησης της Ιατρικής.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Η’ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στόχοι του νέου εργαστηρίου 
ή μονάδας θα είναι:

• Η παροχή υψηλού επιπέδου προπτυχιακής και 

μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην επεξεργασία 

και ερμηνεία βιολογικών δεδομένων, στη 

σχεδίαση εφαρμογών για τη λήψη αποφάσεων, 

στη μετα-ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων 

και στην εκπόνηση μοντέλων πρόγνωσης και 

διάγνωσης ασθενειών.

• Προώθηση της διεπιστημονικότητας της 

Βιοπληροφορικής με εξασφάλιση μεγάλων 

συνεργατικών προγραμμάτων, σχηματισμό 

διεπιστημονικών ομάδων και διεπιστημονική 

εκπαίδευση ατόμων.

• Ενίσχυση της έρευνας στο πεδίο της 

Βιοπληροφορικής.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ CAMPUS 
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Η παρούσα χρήση των κτηρίων του Campus στο 

Γουδή δεν ανταποκρίνεται πλέον στην περαιτέρω 

ανάπτυξη των Εργαστηρίων και στις σύγχρονες 

ανάγκες της Σχολής μας. Έχει ωριμάσει η ανάγκη 

για τη δημιουργία ενός Νέου Campus που θα 

λειτουργεί παράλληλα με το υπάρχον και θα 

φιλοξενεί σε σύγχρονες εγκαταστάσεις κάποια από 

τα Εργαστήρια που βρίσκονται τώρα στο Campus 

στο Γουδή. 

Ως τέτοιος χώρος προτείνεται το ΓΝΑ «Η Σωτηρία» 

που διαθέτει την έκταση, βρίσκεται στρατηγικά 

τοποθετημένο στο Κέντρο των Αθηνών, σε κοντινή 

απόσταση από το Γουδή και γειτνιάζει με το ΙΙΒΕΑΑ, 

το Νοσ. «Γ. Γεννηματάς» και τα δυο Στρατιωτικά 

Νοσοκομεία 251ΓΝΑ και 401. Έχει άμεση πρόσβαση 

σε σταθμό metro, στην Περιφερειακή οδό Κατεχάκη 

και στην Αττική Οδό. 

Σε συνέχεια διεξοδικών συζητήσεων με μέλη 

ΔΕΠ, εκπροσώπους εξειδικευμένων επιχειρήσεων 

στον τομέα της ανάπτυξης επιστημονικών και 

διοικητικών πάρκων, καθώς και μελέτη αντίστοιχων 

διεθνών πρακτικών, ο πλέον κατάλληλος 

σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

• τα διατηρητέα κτήρια εντός του ΓΝΑ «Η 

Σωτηρία», εξαιρετικής αισθητικής, με ιστορική 

και αρχιτεκτονική αξία θα ανακαινισθούν ώστε 

να φιλοξενήσουν τα πολλά και σημαντικής 

ιστορικής σημασίας μουσεία της Ιατρικής 

Σχολής και του Νοσοκομείου.

• ένα νέο, σύγχρονο κτήριο θα χτιστεί, ώστε να 
καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές, εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές ανάγκες των μελών ΔΕΠ και 
των φοιτητών μας, για τα Εργαστήρια και τις 
Κλινικές της Σχολής που θα μεταφερθούν.

• οι χώροι που θα ελευθερωθούν από την 
μετακίνηση Εργαστηρίων και Κλινικών 
θα ανακαινισθούν και θα αποδοθούν στα 
Εργαστήρια που θα παραμείνουν στο Campus 
στο Γουδή.

• θα εξασφαλισθεί η διατήρηση του υπάρχοντος 
χώρου πρασίνου, ο οποίος θα επεκταθεί και θα 
διαμορφωθεί κατάλληλα.

• το νέο Campus της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 
μαζί με τις όμορες δομές υγείας (Νοσ. «Γ. 
Γεννηματάς», Στρατιωτικά Νοσοκομεία 251ΓΝΑ 
&401) και βιοϊατρικής έρευνας (ΙΙΒΕΑΑ & ΕΠΙΨΥ) 
θα αποτελέσουν το μεγαλύτερο Ιατρικό Πάρκο 
της χώρας.

Άμεσες προτεραιότητες: 

• Έγκριση της προμελέτης που έχει ήδη 
εκπονηθεί, από τη Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής και 
από το Δ.Σ. του ΓΝΑ «Η Σωτηρία».

• Εξασφάλιση της χρηματοδότησης από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και το Εθνικό 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

• Έναρξη δημόσιου διάλογου με εμπλοκή όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών, παραγόντων της 
πολιτείας και της κοινωνίας, ώστε να καταστεί 
κοινό όραμα όλων και εμβληματικό έργο της 

Ιατρικής Σχολής.
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Το Αττικό Νοσοκομείο αποτελεί ένα από τα 

μεγαλύτερα και πιο πλήρη, από πλευράς κάλυψης 

ιατρικών ειδικοτήτων και παροχής ιατρικών 

υπηρεσιών, νοσοκομεία της Ελλάδας. 

Αποτελεί από πλευράς κάλυψης ειδικοτήτων 

και εφημεριών τον κύριο άξονα νοσοκομειακής 

υποστήριξης της 2ης ΥΠΕ. 

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σημαντικότατη 

συμβολή της Ιατρικής Σχολής στην ανάπτυξη και 

υγειονομική κάλυψη της Δυτικής Αττικής, αλλά 

κινδυνεύει να καταστήσει το Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο, από Κέντρο Αριστείας και παροχής 

3-βάθμιας και 4-βάθμιας περίθαλψης σε απλό 

δευτεροβάθμιο περιφερειακό νοσοκομείο. Οι 

εξαιρετικοί του επιστήμονες, ο εξοπλισμός και οι 

δομές του αναλώνονται στην εξυπηρέτηση της 

καθημερινότητας, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα 

να παράγουν πρωτογενή έρευνα και να κάνουν 

εκπαίδευση, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις ενός 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. 

Η ταχεία ανάπτυξή του με ταυτόχρονη καθήλωση 

του προϋπολογισμού του επί μια δεκαετία και η 

δραματική έλλειψη χώρων καθιστούν επιτακτικό 

τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του και την 

ανέγερση νέου κτηρίου. 

Ο πλέον κατάλληλος σχεδιασμός
θα πρέπει να προβλέπει ότι:

• Το καινούργιο κτήριο θα φιλοξενεί όλα τα 

γραφεία των μελών ΔΕΠ σε ικανοποιητικούς 

χώρους, με υποδοχή, χώρους αναμονής, 

αίθουσες συσκέψεων και τηλεδιασκέψεων 

με πλήρη πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς 

να διαμεσολαβείται η τεχνική υπηρεσία του 

νοσοκομείου.

• Όλα τα μέλη ΔΕΠ θα εξασφαλίσουν δικό τους 

γραφείο στο καινούργιο κτήριο, καθώς τώρα 

πολλοί καθηγητές δεν διαθέτουν καθόλου 

γραφείο ή μοιράζονται κοινά γραφεία.

• Οι χώροι γραφείων που υπάρχουν 

στο Νοσοκομείο θα αποδοθούν στα 

Πανεπιστημιακά Εργαστήρια και Κλινικές, ώστε 

να επεκτείνουν το κλινικό και ερευνητικό έργο 

τους.

• Όλοι οι χώροι του ΑΚΙΣΑ θα χρησιμοποιηθούν 

για εκπαίδευση, με αίθουσες διδασκαλίας, 

υποδομές για προσομοιωτές και θέσεις 

εργασίας για ψηφιακή εκπαίδευση και εξετάσεις.

 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 
ΣΤΟ ΧΏΡΟ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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Το Πανεπιστήμιο έχει επενδύσει στο Ευγενίδειο 

Θεραπευτήριο κατέχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό 

των μετοχών, συμμετέχοντας στη διοίκηση 

και έχοντας εγκαταστήσει σε αυτό κλινικές και 

εργαστήρια. 

Καθώς ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού των ιατρών 

του είναι εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ, θα πρέπει η διοίκηση 

της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ να διεκδικήσει σημαντικές 

αλλαγές.

Άμεσες προτεραιότητες: 

• Θεσμική εκπροσώπηση της Ιατρικής Σχολής 
και ειδικότερα του Χειρουργικού Τομέα, στη 
διοίκηση του Θεραπευτηρίου.

• Οικονομική εξυγίανση με πρόσληψη 
Εκτελεστικού Διευθυντή από το χώρο των 
Οικονομολόγων Υγείας, με αντικειμενικά 
κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες και 
συμμετοχή στην διοίκηση ομάδας ειδικών 
επιστημόνων.

• Ανακαίνιση των κτηριακών  υποδομών και του 
ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ώστε τα μέλη ΔΕΠ 
της Σχολής, να μπορούν να ασκούν το ιδιωτικό 
τους έργο στο Θεραπευτήριο με αξιοπρέπεια 
(ήδη γίνονται έργα στον 5ο όροφο της Κλινικής 

με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου).

Το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο οφείλει να αποτελέσει 
πρότυπο για τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα 
με την Ιατρική Σχολή και για την επιτυχημένη 
πρόσβαση των μελών ΔΕΠ σε ιδιωτικές κλινικές, 
παράλληλα με την πλήρη απασχόλησή τους στο 
Πανεπιστήμιο. 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
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Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Πολιτών, 

οικοδομήθηκε από 8 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια: 

Μασσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Αθηνών, 

Βρυξελλών, Βουκουρεστίου, Αυτόνομο Μαδρίτης, 

Σαπιένζα Ρώμης, Στοκχόλμης και Τύμπιγκεν. 

Οι δράσεις του περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 

οργάνωση κοινών σεμιναρίων, προπτυχιακών 

μαθημάτων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

σπουδών.

Πέραν του εκπαιδευτικού και ερευνητικού ρόλου 

που αντανακλά το CIVIS, θα μπορούσε επιπλέον, να 

αποτελέσει όχημα για την εξωστρέφεια της Σχολής 

μας, με προγράμματα προς την τοπική κοινωνία 

και ενεργό ρόλο στην κοινωνική, πολιτιστική και 

οικονομική δυναμική του οικοσυστήματός της.

ΑΓΓΛΟΦΏΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΠΟΥΔΏΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ CIVIS

Η ίδρυση και λειτουργία Αγγλόφωνου 

Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, 

οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα και να 

καταστεί μοχλός ανάπτυξης της Σχολής μας, καθώς 

μέρος από τα δίδακτρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για τη στήριξη των Πανεπιστημιακών Κλινικών και 

Εργαστηρίων και για τις αποζημιώσεις συμμετοχής 

των μελών ΔΕΠ στη λειτουργία του. 

Η ίδρυση και λειτουργία του Αγγλόφωνου 

Προγράμματος Σπουδών, καθώς και η προσθήκη 

αγγλόφωνων υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν 

μαθημάτων και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 

Σπουδών στο υπάρχον ελληνικό Πρόγραμμα, θα 

προσελκύσουν επιστήμονες από το εξωτερικό 

(όχι μόνο Ελλήνων), που θα ανανεώσουν και θα 

εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική και ερευνητική 

διαδικασία της Σχολής, θα συμβάλλουν στις διεθνείς 

συνεργασίες και θα αναβαθμίσουν συνολικά το 

διεθνές κύρος και την αναγνωρισιμότητα της 

Ιατρικής Σχολής.

Παράλληλα θα ενισχυθεί με κάθε τρόπο το CIVIS, 

μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία και ανάπτυξη 

ενός κοινού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου μέχρι το 

2024. 

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

φιλοδοξεί να φέρει τους Ευρωπαίους πολίτες κοντά 

και να βελτιώσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των 

ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

14     



Η ανάπτυξη του κλάδου των κλινικών μελετών 

δημιουργεί και απελευθερώνει ένα νέο πλαίσιο 

προοπτικών για τη Σχολή, τα Νοσοκομεία, τους 

ασθενείς μας αλλά και την επιστήμη μας. 

Για τη διενέργεια κλινικών μελετών απαιτείται 

συνεργασία ανάμεσα στη φαρμακοβιομηχανία, τα 

πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, τους ασθενείς, τους 

επιστήμονες, τις διεθνείς και εθνικές υπηρεσίες 

υγείας και τους κανονιστικούς οργανισμούς, με 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να παράγουν 

υπεραξία από αυτές. 

Η άνοδος της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό Μ.Ο. 

συνεπάγεται ετήσια αύξηση 1,1 δις στο ΑΕΠ και 

23.000 νέες θέσεις εργασίας για υψηλής εκπαίδευσης 

επιστημονικό δυναμικό. Την ίδια στιγμή, οι ασθενείς 

εξασφαλίζουν πρώιμη και δωρεάν πρόσβαση σε 

νέες, καινοτόμες, επιστημονικά τεκμηριωμένες 

θεραπείες και υψηλού επιπέδου ιατρική 

παρακολούθηση. 

Τα κλινικά ερευνητικά κέντρα και κέντρα 

μεταφραστικής έρευνας δημιουργούν πυρήνες 

αριστείας που στελεχώνονται από έμπειρους 

κλινικούς, λειτουργούν με πιστοποίηση και 

αυστηρούς κανόνες και δέχονται συχνούς ελέγχους 

και αξιολογήσεις. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟΝ 
ΚΛΑΔΟ ΤΏΝ ΚΛΙΝΙΚΏΝ 
ΜΕΛΕΤΏΝ

Τέτοια κέντρα αριστείας παρέχουν ιατρική 

τεχνογνωσία, παράγουν κουλτούρα έρευνας, 

προσφέρουν εξειδικευμένη εκπαίδευση και 

διεθνείς συνεργασίες, ενώ οι αρχές λειτουργίας 

τους διαχέονται και αναβαθμίζουν συνολικά το 

Νοσοκομείο και το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, στο οποίο 

ανήκουν.

Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να μας αφήνουν 

παθητικούς παρατηρητές αυτής της τόσο δυναμικής 

προοπτικής, η οποία μπορεί να έχει πολλαπλά 

οφέλη για την Ιατρική Σχολή και τα μέλη της.  

Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί προτεραιότητα η 

σύσταση ειδικής επιτροπής της Σχολής που θα 

εξετάσει επιτυχημένα διεθνή μοντέλα ανάπτυξης, θα 

έρθει σε επαφή με διεθνείς εταιρείες και αρμόδιους 

φορείς και θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση έναν 

ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για την ουσιαστική 

δραστηριοποίηση της Σχολής μας, σε αυτό το 

εξαιρετικά σημαντικό πεδίο.
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H Ιατρική Σχολή αποτελεί τον κύριο χορηγό και 

«αιμοδότη» του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, πέραν του κρατικού 

προϋπολογισμού.

Μέσω της παρακράτησης του ΕΛΚΕ επί των 

ερευνητικών προγραμμάτων που διεκδικούν και 

επάξια επιτυγχάνουν τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής μας, 

προκύπτουν κονδύλια που συμβάλλουν σημαντικά 

στη χρηματοδότηση των άλλων σχολών και κυρίως 

αυτών των ανθρωπιστικών επιστημών. 

Μολονότι αποτελεί τιμή ο ρόλος αυτός για 

την Ιατρική Σχολή, είναι επιβεβλημένη μία «νέα 

συμφωνία» με το ΕΚΠΑ, ώστε να εξασφαλιστεί η 

επιβίωση και η ανάπτυξη της Σχολής μας.

Άμεσες προτεραιότητες: 

• Επιστροφή στη Σχολής μας ενός ελάχιστου 

σταθερού ποσοστού ανά έτος από την 

παρακράτηση του ΕΛΚΕ, με στόχο την 

περεταίρω ενίσχυση των Κλινικών και 

Εργαστηρίων της Σχολής μας.

• Απ’ ευθείας επιστροφή κονδυλίων σε 

κάθε Εργαστήριο και Κλινική, ανάλογα 

με τη συνεισφορά του στην προσέλκυση 

προγραμμάτων και χορηγιών.

• Θεσμοθέτηση και υλοποίηση της αποζημίωσης 

μέσω του ΕΛΚΕ για κλινικές πράξεις, εξετάσεις  

και υπηρεσίες που παρέχονται από τα 

Εργαστήρια και τις Κλινικές της Ιατρικής 

Σχολής ΕΚΠΑ.

• Σύμπραξη με ιδιωτικούς φορείς για τη 

διεκδίκηση ερευνητικών προγραμμάτων, 

Εθνικών και Ευρωπαϊκών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ
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Η επαγγελματική εξέλιξη των μελών ΔΕΠ μέχρι 

σήμερα, δεν ακολουθεί μία ενιαία πορεία, η 

οποία να διαμορφώνεται από αντικειμενικά 

κριτήρια. Αντιθέτως είναι εν πολλοίς θέμα τύχης 

και σχετίζεται με παράγοντες όπως ο Τομέας και 

το Νοσοκομείο όπου εργάζεται το κάθε μέλος 

ΔΕΠ (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Νοσοκομείο 

ΕΣΥ, Campus στο Γουδή). Επίσης τα μέλη ΔΕΠ της 

Ιατρικής αδικούνται ως προς την άσκηση ιδιωτικού 

επαγγέλματος σε σχέση με τα μέλη ΔΕΠ των λοιπών 

Σχολών του Πανεπιστημίου. Αυτό κάθε άλλο παρά 

δίκαιη συνθήκη είναι. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη υποστήριξης από τη 

Διοίκηση της Σχολής, για τη νομοθετική κατοχύρωση 

της πλήρους και όχι της αποκλειστικής ιδιότητας 

των μελών ΔΕΠ, όπως συμβαίνει με όλους τους 

συναδέλφους Πανεπιστημιακούς των υπολοίπων 

Σχολών. 

Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με μεμονωμένες 

προσπάθειες ή ως συνδικαλιστικό αίτημα, 

όπως γινόταν μέχρι τώρα και μας τοποθετούσε 

αυτομάτως απέναντι στους λοιπούς συναδέλφους 

επαγγελματίες υγείας του ΕΣΥ και του ιδιωτικού 

χώρου, γιατί έτσι είναι καταδικασμένο εκ των 

προτέρων σε αποτυχία.

Πρέπει να γίνει θεσμικά από την Ιατρική Σχολή και 

το ΕΚΠΑ στο πλαίσιο μιας συνολικής αναβάθμισης 

της δημόσιας υγείας και του εκσυγχρονισμού του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

Σε ένα σύγχρονο σύστημα υγείας ο δημόσιος 

(Πανεπιστήμιο & ΕΣΥ) και ο ιδιωτικός (ιατρεία & 

κλινικές) τομέας της υγείας, θα λειτουργούν ως 

«συγκοινωνούντα δοχεία» με διευκόλυνση στην 

πρόσβαση των γιατρών και στους δύο, ώστε 

να εξασφαλίζεται για τους ασθενείς η λιγότερη 

δυνατή ταλαιπωρία, η ελεύθερη επιλογή ιατρού 

και νοσοκομειακού περιβάλλοντος και εν τέλει, το 

καλύτερο νοσηλευτικό και θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Η θέσπιση μίας τέτοιας συνεργασίας θα διασφαλίζει 

την πρόσβαση όλων των μελών της Σχολής 

στις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης που θα 

προκύψουν και θα βελτιώσει την επαγγελματική 

ικανοποίηση που δικαιούνται και αξίζουν. 

Οι τεράστιες ανάγκες του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας και η πολύτιμη γνώση και προσφορά των 

μελών της Σχολής μας σε αυτό, αναδεικνύουν την 

ανάγκη ενός έντιμου, διαφανούς, ισότιμου και 

εποικοδομητικού διαλόγου για την επίτευξη ενός 

πλαισίου συνεργασίας του ΕΣΥ με το Πανεπιστήμιο 

και τον Ιδιωτικό Τομέα. Μόνο έτσι θα εξασφαλισθεί 

η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου για 

κάθε πολίτη. 

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΏΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΤΏΝ ΜΕΛΏΝ ΔΕΠ
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Το θέμα της ακαδημαϊκής ανέλιξης των μελών ΔΕΠ 

αποτελεί μία διαχρονική ανάγκη, η οποία μπορεί 

να εξυπηρετηθεί μόνο με την ίδρυση, στελέχωση 

και θεσμική λειτουργία ενός Γραφείου Έρευνας της 

Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. 

Αυτό θα είναι το «επιχειρησιακό κέντρο» κάθε 

μέλους ΔΕΠ και κάθε ερευνητικής ομάδας της 

Σχολής, το οποίο θα παρέχει υποστήριξη στη 

διεκδίκηση ερευνητικών προγραμμάτων, στη 

συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα και 

σε όλα τα απαραίτητα βήματα προς μία επιτυχή 

δημοσίευση. 

Τα στελέχη του θα έχουν την τεχνογνωσία 

να προσελκύουν πηγές χρηματοδότησης, να 

καθοδηγούν τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους 

για την σύνταξη ενός πλήρους και έγκυρου 

φακέλου αίτησης για ερευνητικά προγράμματα 

και να διευκολύνουν σε όλα τα βήματα προς την 

υλοποίησή τους.

Μέσα από ένα οργανωμένο πλαίσιο υποστήριξης 

της έρευνας και της παραγωγής δημοσιεύσεων 

υψηλής απήχησης, η Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ οφείλει να 

παρέχει τους χώρους της, την υλικοτεχνική υποδομή 

και τη δέουσα προβολή της κάθε ερευνητικής 

προσπάθειας των μελών της, στα πλαίσια των 

δυνατοτήτων της.   

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΙΞΗΣ 
ΤΏΝ ΜΕΛΏΝ ΔΕΠ 
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ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΏΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΏΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΏΝ 
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ 

Η ψηφιοποίηση της Ιατρικής Σχολής θα διευκολύνει 

τη συστηματική καταγραφή και προβολή του 

πολυεπίπεδου έργου των μελών της Σχολής μας, 

ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των 

δομών της ή και με τρίτους φορείς. 

Η ανάδειξη αυτού του σημαντικότατου έργου με 

μετρήσιμο τρόπο, θα αποτελέσει δικαίωση και 

αναγνώριση που τα αντίστοιχα μέλη ΔΕΠ θα 

αξιοποιήσουν στην ακαδημαϊκή ανέλιξή τους, 

καταγράφοντας τον αριθμό και το είδος των 

ιατρικών πράξεων που επιτελεί κάθε μέλος ΔΕΠ. 

Παράλληλα η Σχολή στο σύνολό της θα 

χρησιμοποιήσει τα ίδια μετρήσιμα στοιχεία για να 

διεκδικήσει τους αναγκαίους ανθρώπινους και 

οικονομικούς πόρους που θα της επιτρέψουν να 

συνεχίσει  να αναπτύσσει τη δραστηριότητά της.

Άμεσες προτεραιότητες: 

• Ψηφιακή καταγραφή των υπηρεσιών που 

παρέχει η Ιατρική Σχολή στο Εθνικό Σύστημα 

Υγείας (εργαστηριακές εξετάσεις, νοσηλείες, 

εφημερίες, χειρουργεία, ενδοσκοπήσεις και 

λοιπές ιατρικές πράξεις).

• Προτεραιότητα σε πράξεις και υπηρεσίες που 

παρέχονται αποκλειστικά από τα Εργαστήρια 

και τις Κλινικές της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και 

όχι σε δομές του ΕΣΥ.

• Εξασφάλιση της δυνατότητας αποζημίωσης 

από τον ΕΟΠΥΥ των ιατρικών πράξεων και 

υπηρεσιών που παρέχουν τα Εργαστήρια και 

οι Κλινικές της Ιατρικής Σχολής, μέσω του ΕΛΚΕ, 

ώστε να ενισχύεται οικονομικά η αντίστοιχη 

πανεπιστημιακή δομή.

• Αξιοποίηση όλων των ανωτέρω στοιχείων 

για την αξιολόγηση κάθε μέλους ΔΕΠ στην 

ακαδημαϊκή εξέλιξή του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19

Η Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ αποδείχθηκε ο θεσμός με την 

μεγαλύτερη ετοιμότητα, εκπαίδευση, εμπειρία και 

υποδομή στην αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Τα μέλη της Σχολής πρωταγωνίστησαν τόσο στον 

κεντρικό σχεδιασμό αντιμετώπισης της πανδημίας, 

όσο και στο κλινικό, επιστημονικό και ερευνητικό 

πεδίο, την ίδια στιγμή που κράτησαν ζωντανή την 

εκπαιδευτική διαδικασία για τους προπτυχιακούς 

και μεταπτυχιακούς φοιτητές μας. Παράλληλα, τα 

εργαστήρια της Σχολής ανέλαβαν το μεγαλύτερο 

βάρος της διάγνωσης και οι Πανεπιστημιακές 

Κλινικές υπήρξαν ο βασικός κορμός νοσηλείας 

των ασθενών στα τρία πρώτα και μεγαλύτερα 

νοσοκομεία αναφοράς (Αττικό, Ευαγγελισμός, 

Σωτηρία). 

Η εμπειρία αυτή αποτελεί παρακαταθήκη 

πάνω στην οποία οφείλουμε να επενδύσουμε 

περαιτέρω. Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε από 

την πολιτεία ανθρώπινους και οικονομικούς 

πόρους και να ενισχύσουμε τα Εργαστήρια και τις 

Κλινικές της Σχολής μας, ώστε να διατηρήσουμε 

την αποκτηθείσα τεχνογνωσία, να συντηρήσουμε 

τον πρόσθετο εξοπλισμό και να διατηρήσουμε το 

προσωπικό που δόθηκε λόγω της πανδημίας, σε 

μόνιμες θέσεις. 

Και όλα αυτά θα τα επιτύχουμε διεκδικώντας 

την αναγκαία χρηματοδότηση, όχι μόνο από το 

Υπουργείο Παιδείας στο οποίο υπαγόμαστε ως 

Ακαδημαϊκό Ίδρυμα ή από το Υπουργείο Υγείας, στις 

δομές του οποίου προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, 

αλλά από κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο οργανισμό ικανό 

να στηρίξει το έργο της Σχολής. 

Άμεσες προτεραιότητες: 

• Δημιουργία σύγχρονου οργανογράμματος, με 

έμφαση στις θέσεις εργασίας ανά κλάδο, για όλα 

τα Εργαστήρια και Κλινικές της Ιατρικής Σχολής, 

ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις 

σύγχρονες προκλήσεις.

• Παράταση των συμβάσεων εργασίας του 

έκτακτου προσωπικού που έχει τοποθετηθεί 

σε όλα τα Εργαστήρια και Κλινικές της Ιατρικής 

Σχολής, μέχρι την ολοκλήρωση της πανδημίας.

• Ακολούθως μονιμοποίηση μετά από 

αξιολόγηση, ώστε να καλυφθούν τα μεγάλα 

κενά σε ανθρώπινο δυναμικό που προκάλεσε η 

πρόσφατη οικονομική κρίση.

• Διεκδίκηση νέων θέσεων μελών ΔΕΠ για να 

καλυφθούν έστω και εν μέρει οι μεγάλες 

απώλειες που προκάλεσαν οι συνταξιοδοτήσεις 

της τελευταίας δεκαετίας, από θέσεις ΔΕΠ που 

δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ.

Όλα τα ανωτέρω θα διεκδικηθούν με θεσμικό 

τρόπο, προβάλλοντας το έργο και τις ανάγκες της 

Σχολής, σε συνεργασία με τις λοιπές δομές Υγείας 

(ΕΣΥ, ιδιωτικός τομέας, κ.α.) και με διάλογο με όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς.
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Η Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, είναι σημείο αναφοράς 

στην κοινωνία για το πολύτιμο αγαθό της Υγείας 

και αποτελεί από μόνη της έναν θεσμό υψηλής 

σημασίας. Ως τέτοιος λοιπόν οφείλει να λειτουργεί 

με θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει στο σύνολό της 

την ακαδημαϊκή ζωή και θα ρυθμίζει τη λειτουργία 

της Σχολής με ισοτιμία και δικαιοσύνη.  

Προκειμένου η πολιτεία και η κοινωνία να σταθούν 

αρωγοί στην δημιουργία ενός νέου Campus ή του 

όποιου αναπτυξιακού έργου, πρέπει η Σχολή μας να 

αποδείξει όχι μόνο ότι το αξίζει αλλά και ότι μπορεί 

να διαχειριστεί μία τέτοια ευθύνη. 

Πρέπει να κατοχυρώσει και να αναδείξει ότι 

λειτουργεί με σταθερούς κανόνες, με αξιοκρατία 

και με επιλογή των αρίστων, απομονώνοντας και 

καταδικάζοντας κάθε απόπειρα ευνοιοκρατίας, 

νεποτισμού και παραγοντισμού.

Αυτό θα επιτευχθεί μόνο με την εκπόνηση ενός 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος 

θα προκύψει με την συνδρομή όλων των μελών 

της Σχολής μέσα από διαδικασίες διαφανούς 

συνεργασίας και διαβούλευσης με το τελικό 

αποτέλεσμα να τίθεται προς έγκριση από την Γενική 

Συνέλευση και τη Σύγκλητο. 

Ο τρόπος διοίκησης ενός οργανισμού με τέτοιο 

μέγεθος ανθρώπινων πόρων και τέτοιο εύρος 

λειτουργιών και υποχρεώσεων, οφείλει να 

εφαρμόζει σύγχρονες μορφές διοίκησης, βασισμένες 

πάνω στις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης (Moral 

Leadership) και υιοθετώντας Πρότυπες Διαδικασίες 

Λειτουργίας (Standard Operating Procedures), οι 

οποίες θα καθιερώσουν και θα εξασφαλίσουν ενιαίο, 

ευρέως αποδεκτό σύστημα κανόνων λειτουργίας.

Τέλος, είναι σημαντικό η επόμενη διοίκηση 

της Σχολής να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα 

προβλήματα του Αττικού Νοσοκομείου, με 

ενεργοποίηση Γραφείου Προέδρου στο χώρο του 

ΑΚΙΣΑ. Ο Πρόεδρος οφείλει να κατανέμει εξίσου 

το χρόνο του στο Γραφείο του στο Γουδή και στο 

Αττικό, με ανοιχτές τις πόρτες του για όλους τους 

συναδέλφους.

ΕΣΏΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /S.O.P.
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Η Σχολή οφείλει όχι μόνο να εφαρμόζει τις 

Ιπποκρατικές αξίες που διέπουν το έργο της αλλά 

και να ενθαρρύνει τη διάδοση των αξιών αυτών με 

την διαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών της, 

έτσι ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτό θεματολογία 

σχετική με την Ανθρωπιστική και την Κοινωνική 

Ιατρική. 

Πέρα από τα θεσμοθετημένα εκπαιδευτικά, 

ερευνητικά και κλινικά καθήκοντά μας, ως μέλη ΔΕΠ 

της Ιατρικής Σχολής, οφείλουμε να συντονίζουμε 

τον βηματισμό μας με αυτόν των διαρκώς 

εξελισσόμενων αναγκών της κοινωνίας. 

Τα μάτια και οι συνειδήσεις μας πρέπει να 

παραμένουν ανοιχτά στους συνανθρώπους μας 

που χειμάζονται περισσότερο από τις πρόσφατες 

κρίσεις. Πολλά μέλη της Σχολής μας και αρκετοί 

φοιτητές μας έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί 

εθελοντικά σε κοινωνικές δράσεις. 

Η διοίκηση λοιπόν οφείλει, εάν της ζητηθεί, να 

υποστηρίζει και να προβάλλει τέτοιες ενέργειες 

της Σχολής, ενώ και η ίδια θα πρέπει να παίρνει 

ανάλογες πρωτοβουλίες αξιοποιώντας την 

τεχνογνωσία των μελών της, τον ενθουσιασμό 

των φοιτητών της και τη διάθεση όλων μας για 

εθελοντική προσφορά. 

Τέτοιου είδους δράσεις αναδεικνύουν τη Σχολή μας 

ως πνευματικό κέντρο προαγωγής της επιστήμης, 

του πολιτισμού και του ανθρωπισμού.
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ΕΞΏΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΏΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 





1 ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ 
ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ 
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Το δε ζητούμενον αλωτόν, εκφεύγειν δε ταμελούμενον.

Ό,τι ζητάς μπορείς να το πετύχεις, ξεφεύγει μόνο ότι παραμελείς.

Σοφοκλής, «Αντιγόνη»



Όταν πριν από 6 μήνες αποφάσισα να 
διεκδικήσω την Προεδρία της Ιατρικής 
Σχολής προσέγγισα τη διαδικασία ως 
ευκαιρία για μια μεγάλη και ανοικτή 
συζήτηση με όλους, για κατάθεση νέων 
σκέψεων και ρηξικέλευθων προτάσεων. 
Η προεκλογική ζύμωση δίνει αφορμή για 
διάλογο και προτάσεις γύρω από τα θέματα 
που απασχολούν την καθημερινότητα όλων 
μας ανεξαιρέτως. 

Πάνω από όλα όμως, αυτή η εκλογή είναι 
σταθμός για να αποφασίσουμε συλλογικά 
την κατεύθυνση που θέλουμε να δώσουμε 
στη Σχολή μας την επόμενη δεκαετία, με 
το βλέμμα στο μέλλον, για σχεδιασμό και 

υλοποίηση εμβληματικών έργων που θα 
αλλάξουν τη Σχολή μας.
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Οι εφαρμογές της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, οι 

ραγδαίες εξελίξεις στο πεδίο της φαρμακευτικής έρευνας, 

οι πράσινες – βιώσιμες πρακτικές και η καθιέρωση ενός 

νέου, πιο υγιεινού τρόπου ζωής για όλους, δημιουργούν 

το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε να εργαστούμε, 

να εκπαιδεύσουμε, να κάνουμε έρευνα, να εξελιχθούμε 

και να προσφέρουμε το έργο μας. 

Η πανδημία δημιούργησε την ανάγκη για δημόσιο 

διάλογο και για επαναπροσδιορισμό των εννοιών 

«υγεία», «εκπαίδευση» και «έρευνα» καθώς και την 

ανάπτυξή τους σε ένα νέο πιο γόνιμο περιβάλλον. 

Στο επίκεντρο του διαλόγου που έχει ήδη ξεκινήσει 

βρίσκονται ο επανασχεδιασμός του νοσοκομειακού 

χάρτη της χώρας, ο ρόλος του δημόσιου και 

του ιδιωτικού τομέα, οι εργασιακές σχέσεις των 

επαγγελματιών υγείας, οι νέες τεχνολογίες, η καινοτομία 

και οι προοπτικές για την υγεία και την εθνική οικονομία 

από την ανάπτυξη των κλινικών μελετών στην χώρα.

Όλα τα ανωτέρω αποτέλεσαν το έναυσμα για την 

«σύλληψη» της ιδέας, την προεργασία και τη διερεύνηση 

της δυνατότητας δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου 

Πανεπιστημιακού, Ιατρικού, Εκπαιδευτικού και 

Ερευνητικού Πάρκου, στον ευρύτερο χώρο του 

Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΓΝΑ) «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», με 

στόχο ένα πρωτόγνωρο, για τα ελληνικά δεδομένα, 

«ιατρικό περιβάλλον» που θα περιλαμβάνει κλινικές, 

εργαστηριακές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες παράλληλα με την παροχή 

ολοκληρωμένων, διεπιστημονικών ασθενοκεντρικών 

ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών φροντίδας.

Η μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι 

αναπόδραστα συνυφασμένη με τον εκσυγχρονισμό της 

Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, όχι μόνο γιατί είναι η μεγαλύτερη 

και αρχαιότερη Ιατρική Σχολή της χώρας, αλλά και 

γιατί στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την Αττική ζει 

σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας.  Αποτελεί εθνική 

προτεραιότητα η λειτουργία ενός ασθενοκεντρικού 

συστήματος υγείας, που θα ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της κοινωνίας και θα εξασφαλίζει πρόσβαση σε 

καινοτόμες θεραπείες για όλους. Προϋπόθεση για ένα 

τέτοιο σύστημα υγείας είναι να βασίζεται σε σύγχρονες 

μεθόδους συνεχούς εκπαίδευσης για να «παράγει» 

ιατρικό δυναμικό υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης, 

κάτι που αποτελεί την κύρια αποστολή της Ιατρικής 

Σχολής. 

Η υγεία υπήρξε από τους τομείς που κατ’ εξοχήν 

έπληξε η μεγάλη οικονομική κρίση της προηγούμενης 

δεκαετίας, αφήνοντας πίσω της νοσοκομειακές δομές με 

ξεπερασμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, ελλιπή συντήρηση 

και κουρασμένο ανθρώπινο δυναμικό. 

Η ανάγκη για δομικό μετασχηματισμό του συστήματος 

υγείας κατέστη αδήριτη από τότε και η πρόσφατη 

πανδημία ανέδειξε εμφατικά τα αδιέξοδα και μεγέθυνε 

τα προβλήματα. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός 

σύγχρονου συστήματος υγείας βρίσκονται πλέον 

ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ελλάδας και ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που 

συνεπάγονται, δημιουργούν νέα πεδία αναπτυξιακών 

προοπτικών. Τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 

είτε ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και ερευνητές, είτε 

ως μαχόμενοι γιατροί βρισκόμαστε στο επίκεντρο του 

μετασχηματισμού του συστήματος υγείας, πολύ πριν η 

πανδημία στρέψει τους προβολείς της δημοσιότητας 

πάνω μας. 

ΕΙΣΑΓΏΓΙΚΑ 
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Είναι πλέον από όλους αποδεκτό ότι η παρούσα χρήση 

των κτηρίων του Campus στο Γουδή δεν ανταποκρίνεται 

στην περαιτέρω ανάπτυξη των Εργαστηρίων και στις 

σύγχρονες ανάγκες της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. 

Πολλές από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις είναι 

απαρχαιωμένες, με παρωχημένες στατικές μελέτες, 

με λειτουργικά ανεπαρκείς χώρους, που έχουν 

ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και που η συντήρησή 

τους είναι εξαιρετικά κοστοβόρα. Είναι εξίσου κοινώς 

αποδεκτό ότι οι παρούσες και μελλοντικές εκπαιδευτικές 

και ερευνητικές ανάγκες της Ιατρικής Σχολής για να 

εξυπηρετηθούν απαιτούν νέες δομές. 

Το πλαίσιο των σύγχρονων διεθνών τάσεων και 

πρακτικών που αφορά τις υποδομές υγείας και 

εκπαίδευσης μπορεί να αποτελέσει πολύ χρήσιμο υλικό 

μελέτης και ανάδειξης καλών πρακτικών. 

Οι νέες μορφές τέτοιων υποδομών περιλαμβάνουν:

• την φροντίδα εσωτερικών ασθενών

• την περιπατητική φροντίδα για τους 

νοσηλευόμενους που τη χρειάζονται, τους 

συνοδούς τους, τους επισκέπτες αλλά και τους 

εργαζόμενους 

• τις υπηρεσίες εξωτερικών ιατρειών, υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης και διαγνωστικών 

πράξεων, Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας για 

αιματολογικές, νεοπλασματικές, ρευματολογικές 

θεραπείες, της αιμοκάθαρσης κλπ. 

• τις εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές λειτουργίες, τα 

γραφεία, τα ερευνητικά εργαστήρια, τις αίθουσες 

διδασκαλίας που θα είναι εξοπλισμένες με 

συστήματα νέας τεχνολογίας, την γραμματειακή 

και διοικητική υποστήριξη και τις βιβλιοθήκες 

• τις αναγκαίες δομές διοίκησης, τις γενικές 

διοικητικές υποδομές, τα αρχεία, τις προμήθειες, 

την τροφοδοσία, τα γραφεία διοίκησης κλπ.

• τις βοηθητικές υπηρεσίες, τις ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις, τα πλυντήρια, τις εγκαταστάσεις 

διαχείρισης υλικών, διαχείρισης αποβλήτων κλπ.

• τις σύγχρονες συνεδριακές εγκαταστάσεις

• τις υποδομές φιλοξενίας συνοδών για 

περιπτώσεις που έρχονται από απομακρυσμένα 

μέρη 

• την λειτουργία γραφείου σχεδιασμού 

και υλοποίησης συνεργασιών αλλά και 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων (δωρεές, 

ερευνητικά έργα, κλινικές μελέτες)    

• την προστασία και αειφόρο ανάπτυξη του 

φυσικού περιβάλλοντος,

• τις σύγχρονες απαιτήσεις/ lifestyle τόσο των 

ασθενών-καταναλωτών και των συνοδών όσο 

και των υπόλοιπων μελών του οικοσυστήματος 

(καταστήματα βασικών ειδών, εστίασης, χώρους 

άθλησης, χώρους στάθμευσης κλπ.).

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ
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Στο παρελθόν έχουν γίνει παραχωρήσεις εκτάσεων 

και κτηρίων εντός του ΓΝΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», με 

αποσπασματικές προσπάθειες που συνήθως 

εξυπηρετούσαν περιορισμένες ανάγκες (συχνά ίσως 

μόνο την υστεροφημία του αιτούντα). Η παρούσα 

πρόταση διαμορφώθηκε από τη μελέτη αλλά και 

τη βιωματική εμπειρία των σύγχρονων μοντέλων 

που αναπτύσσονται διεθνώς και την προσπάθεια 

προσαρμογής τους στα ελληνικά δεδομένα. 

Η υλοποίηση ενός τόσο πλήρους και εμβληματικού 

έργου θα σηματοδοτήσει την εξέλιξη της Ιατρικής 

Σχολής ΕΚΠΑ με θετική  μεσο-μακροπρόθεσμη 

επίδραση στην Ιατρική επιστήμη στην Ελλάδα, στην 

περίθαλψη του πληθυσμού της χώρας, στην ανάπτυξη 

της ευρύτερης περιοχής αλλά και στην προοπτική 

ανάπτυξης παρόμοιων έργων και σε άλλες Ιατρικές 

Σχολές, με τα οφέλη να πολλαπλασιάζονται.
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Μελετώντας παραδείγματα από διεθνείς ακαδημαϊκές 

και ιατρικές πρωτεύουσες, αλλά και επιτυχημένα 

μοντέλα ανάπτυξης στη χώρα μας, όπως το Κέντρο 

Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, το υπό σχεδίαση 

Κυβερνητικό Πάρκο της ΠΥΡΚΑΛ ή το Επιχειρηματικό 

Πάρκο ΚΕΡΑΝΗΣ, διαμορφώθηκε μία πρόταση με στόχο 

να αξιοποιηθούν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο τα 

δεκάδες στρέμματα της έκτασης του ΓΝΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

και να δημιουργηθεί ένας πολυχώρος μάθησης, έρευνας 

και κλινικής πράξης.  

Το σύμπλεγμα αυτό, υποδομών και κτηρίων, 

θα περιλαμβάνει δομές ιατρικής θεραπείας και 

αποκατάστασης για ασθενείς, εγκαταστάσεις διάδρασης 

μεταξύ εκπαιδευτών και φοιτητών και  χώρους 

ψυχολογικής ευεξίας για εργαζομένους και χρήστες των 

δομών αυτών. 

To Ιατρικό Πάρκο που προτείνεται συνδυάζει συστατικά 

στοιχεία τόσο από διεθνείς καλές πρακτικές άλλων 

αντίστοιχων κέντρων, όσο και από τη νέα παγκόσμια 

τάση των «περιοχών καινοτομίας» (Innovation Districts). 

Πρόκειται για ένα περιβάλλον όπου η σύγχρονη 

ακαδημαϊκή εκπαίδευση, η καινοτόμα και διεθνώς 

διασυνδεδεμένη έρευνα, η άριστη ιατρική φροντίδα 

και το υψηλών προδιαγραφών εργασιακό περιβάλλον 

συνυπάρχουν, γονιμοποιώντας το έδαφος για την 

απελευθέρωση της δημιουργικότητας και της ισχύος 

του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει τόσο η Ιατρική 

Σχολή ΕΚΠΑ, όσο και ευρύτερα η χώρα μας. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΝΑ “Η ΣΏΤΗΡΙΑ”
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Η πρόταση του Ιατρικού Πάρκου 
περιλαμβάνει:

• Νέο, ενιαίο κτήριο Νοσοκομείου, σύμφωνα με 

τα διεθνή πρότυπα και τις ορθές πρακτικές, 

για την παροχή άριστων υπηρεσιών υγείας, 

τόσο από πλευράς επιστημονικής πληρότητας 

και τεκμηρίωσης, όσο και από πλευράς 

ξενοδοχειακών υποδομών νοσηλείας, 

περιβάλλοντος χώρου και εργασίας. 

Η στελέχωσή του προβλέπεται να γίνει με 

Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια 

που τώρα βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορα 

Νοσοκομεία του ΕΣΥ (ΚΑΤ, Αγία Όλγα, 

Ευγενίδειο) ή Πανεπιστημιακών Κλινικών 

που «ασφυκτιούν» και δεν μπορούν να 

αναπτύξουν το σύνολο των δυνατοτήτων 

τους λόγω του περιορισμένου χώρου (π.χ. στο 

Λαϊκό Νοσοκομείο, στο Αττικό Νοσοκομείο 

κλπ).

• Δημιουργία εξειδικευμένων και αποκλειστικών 

ζωνών για Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, 

Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, Μονάδων 

Ημερήσιας Νοσηλείας και Βραχείας Νοσηλείας.

• Σύμπλεγμα χώρων για την στέγαση 

διοικητικών και βοηθητικών υπηρεσιών 

εύκολα προσβάσιμων από το κοινό αλλά και 

τους εργαζόμενους.

• Χώρους υψηλών προδιαγραφών κατάλληλους 

για τις αυξημένες εκπαιδευτικές και 

ερευνητικές ανάγκες της Σχολής, οι οποίοι 

θα είναι συνδεδεμένοι με τα κεντρικά κτήρια 

και στους οποίους θα εγκατασταθούν 

Εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

που τώρα βρίσκονται στο Γουδή, ώστε 

με την μετακίνησή τους να δώσουν τη 

δυνατότητα σε αυτά που θα παραμείνουν να 

αναπτυχθούν.

• Αίθουσες για εργαστηριακή και κλινική 

άσκηση σε μικρές ομάδες φοιτητών, 

με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό 

εκπαίδευσης. Οι εγκαταστάσεις θα είναι ικανές 

να εξυπηρετούν τις ανάγκες που σήμερα 

καλύπτονται από τις εγκαταστάσεις της 

Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στο Γουδή αλλά και 

αυτών που θα δημιουργηθούν, ενισχύοντας 

και αναβαθμίζοντας την εξωστρέφεια της 

Σχολής. Επιπλέον θα διατεθεί χώρος για την 

ανάπτυξη του Αγγλόφωνου Προγράμματος 

Σπουδών που θα λειτουργήσει παράλληλα με 

το υπάρχον Ελληνικό.
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• Τα πολλά διατηρητέα κτήρια που βρίσκονται 

διάσπαρτα στην έκταση του ΓΝΑ «Η 

ΣΩΤΗΡΙΑ» και έχουν σημαντική ιστορική και 

αρχιτεκτονική αξία θα ανακαινισθούν ώστε 

να στεγάσουν τα Μουσεία που υπάγονται στο 

Νοσοκομείο Σωτηρία και στην Ιατρική Σχολή 

ΕΚΠΑ.

• Ανέγερση ενός σύγχρονου, ενεργειακά 

αυτόνομου και τεχνολογικά εξοπλισμένου 

συνεδριακού χώρου που θα αποτελεί πόλο 

έλξης επιστημονικών συναντήσεων διεθνούς 

εμβέλειας αλλά και σύμβολο έκφρασης της 

εξωστρέφειας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

• Ανακαίνιση ενός από τα υπάρχοντα 

αναξιοποίητα κτήρια και μετατροπή του σε 

Ξενώνα, που θα προσφέρει τη δυνατότητα 

βραχύχρονης φιλοξενίας σε συνοδούς 

ασθενών που έρχονται από απομακρυσμένες 

περιοχές. Αυτή η δομή φιλοξενίας θα 

αποτελεί τη βάση της φιλοσοφίας κοινωνικής 

υπευθυνότητας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

• Η σχεδίαση και κατασκευή των νέων 

κτηρίων και η ανακαίνιση/αναπαλαίωση των 

διατηρητέων κτηρίων θα γίνει έτσι ώστε να 

έχουν ήπιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Θα 

χρησιμοποιηθούν τελευταίας τεχνολογίας 

ενεργειακά συστήματα, μονώσεις υψηλής 

ποιότητας και βέλτιστη χωροθέτηση κάθε 

κτηρίου, προκειμένου να επιτευχθεί η 

ενεργειακή αυτονομία τους και να είναι φιλικά 

στο περιβάλλον.

• Ενιαίο κέντρο παροχής, ελέγχου και 

λειτουργίας ψηφιακών υποδομών που θα 

εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα 

σε δίκτυο wi-fi σε όλους τους χώρους του 

Ιατρικού Πάρκου για ασθενείς, συνοδούς, 

εκπαιδευομένους, εκπαιδευτές, εργαζομένους 

και επισκέπτες. 

• Εγκατάσταση λογισμικών και συστημάτων 

κυβερνοασφάλειας σύμφωνα με της επιταγές 

της ορθής κλινικής πρακτικής και του Γενικού 

Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 

• Επανασχεδίαση των χώρων στάθμευσης και 

της κυκλοφορίας των οχημάτων δορυφορικά 

του κυκλικού άξονα ώστε να εξυπηρετείται η 

πρόσβαση στις εκάστοτε υπηρεσίες χωρίς να 

επιβαρύνεται το περιβάλλον. 
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• Δημιουργία «πράσινης διαδρομής» για 

πεζούς γύρω από τα κτήρια και μέσα στο 

πάρκο, το οποίο θα ανασχεδιαστεί έτσι 

ώστε να αποτελεί δομικό παράγοντα για 

την ψυχολογική ευεξία ασθενών, συνοδών, 

εργαζομένων, εκπαιδευτών, εκπαιδευομένων 

και επισκεπτών. Σε συνδυασμό με τον 

σχεδιασμό ήπιων εγκαταστάσεων σωματικής 

άσκησης θα ενσαρκώνει το πρότυπο ενός 

υγιούς τρόπου ζωής για όλους. 

Η Ιατρική του Τρόπου Ζωής (Lifestyle 

Medicine) και η Αφηγηματική Ιατρική 

(Narrative Medicine) αποτελούν τον σύγχρονο 

τρόπο άσκησης της Ιατρικής, που έρχονται 

να συμπληρώσουν την Ιατρική που βασίζεται 

σε Τεκμηρίωση (Evidence-based Medicine). 

Το προτεινόμενο Ιατρικό Πάρκο θα έχει 

τη δυνατότητα να εξυπηρετεί και τις τρεις 

μορφές άσκησης της Ιατρικής και να τις 

συνδυάζει σε ένα αρμονικό και ισορροπημένο 

σύμπλεγμα.

Όλα τα κτήρια και οι υπόλοιποι χώροι θα έχουν 

πρόβλεψη για προσβασιμότητα από άτομα με ειδικές 

ανάγκες σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα. 
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Το ΓΝΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» βρίσκεται σε ένα κεντρικό σημείο 

της Αθήνας, καθώς είναι σε κοντινή απόσταση από 

το Γουδή και μπορεί να αποτελέσει τον φυσικό χώρο 

επέκτασης και ανάπτυξης της Ιατρικής Σχολής και των 

Εργαστηρίων της. Επιπλέον, γειτνιάζει με το Ίδρυμα 

Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 

(ΙΙΒΕΑΑ), το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 

Ψυχικής Υγείας (ΕΠΙΨΥ), το ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» και τα 

δύο Στρατιωτικά Νοσοκομεία (251ΓΝΑ και 401). 

Έχει άμεση πρόσβαση σε δύο σταθμούς του Μετρό 

(Εθνική Άμυνα και Κατεχάκη), στον Περιφερειακό 

Υμηττού και στην Αττική Οδό, ενώ προσφέρει πολλαπλά 

σημεία εισόδου/ εξόδου. 

Βρίσκεται μέσα σε ένα μοναδικό για τα δεδομένα της 

Αττικής άλσος, το οποίο σήμερα παραμένει εν πολλοίς 

αναξιοποίητο, εγκαταλελειμμένο, μη προσβάσιμο σε 

κάποια σημεία και χωρίς να μπορούν να επωφεληθούν 

από αυτό οι ασθενείς, οι συνοδοί τους, οι εργαζόμενοι 

και οι επισκέπτες. 

Πρόκειται για ένα πάρκο που, με τις κατάλληλες, 

ήπιες παρεμβάσεις, θα μπορούσε να αποτελέσει χώρο 

πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων, θεραπευτικό 

«εργαλείο» για ασθενείς, αλλά και ελεγχόμενο χώρο 

αναψυχής και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 

Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποιούνται 

σημαντικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις και πολυεθνικές 

εταιρείες του κλάδου της υγείας και της έρευνας, 

δημιουργώντας το πλαίσιο ανάπτυξης μίας Περιοχής 

Καινοτομίας (Innovation District) για την Ιατρική Σχολή 

ΕΚΠΑ.

Οι Περιοχές Καινοτομίας είναι μία σύγχρονη τάση 

ανάπτυξης που επικρατεί σε πολλές πόλεις του 

εξωτερικού (Βοστώνη, Φιλαδέλφεια, Βερολίνο, 

Ρότερνταμ, Βαρκελώνη, Τελ Αβίβ κ.ά.) και έχει 

πολλά και μετρήσιμα οφέλη. Έχουν την δυναμική να 

συγκεντρώνουν, να καλλιεργούν, να διασυνδέουν και 

να απελευθερώνουν δυνάμεις που διαμορφώνουν 

νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τα ιδρύματα που 

συμμετέχουν, την οικονομία αλλά και την κοινωνία στο 

σύνολο της. 

ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΓΝΑ «Η ΣΏΤΗΡΙΑ» ;
Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 
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Αποτελούν πεδία δημιουργίας νέων θέσεων 

απασχόλησης, εξωστρέφειας και διασύνδεσης 

πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων και 

start-up εταιρειών, χρηματοδοτών και επενδυτών, όπου 

όλοι μαζί χτίζουν νέες ευκαιρίες. 

Μία τέτοια Περιοχή Καινοτομίας θα μπορούσε να 

αναπτυχθεί περιφερειακά του Ιατρικού Πάρκου του ΓΝΑ 

«Η Σωτηρία», προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στην 

ευρύτερη περιοχή και αποτελώντας κέντρο δυναμικής 

ανάπτυξης για την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ και το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας, σε συνεργασία με εταιρείες ιατρικής 

καινοτομίας του Ιδιωτικού Τομέα. 

Το ΓΝΑ «Η Σωτηρία», πληροί λοιπόν όλες τις 

προϋποθέσεις ώστε να αναδειχθεί σε ένα κέντρο 

Ιατρικών και Ερευνητικών υπηρεσιών αλλά και έδρα 

Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Καινοτομίας, ένα κέντρο 

που θα προκύψει από μία ευρεία συναίνεση με την 

κοινωνία και την Πολιτεία. 
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Η περιοχή Cambridge στην Βοστώνη και το 

εκεί Innovation District, μία περιοχή που υπό 

προϋποθέσεις και στην ανάλογη κλίμακα 

θα μπορούσε να αποτελέσει πεδίο καλών 

πρακτικών.   



Η προεργασία έχει γίνει, η προμελέτη ανέδειξε τη 

βιωσιμότητα του έργου και απομένει το επόμενο βήμα 

που είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου master 

plan που θα περιλαμβάνει και θα αντανακλά όλα τα 

παραπάνω και θα διέπεται από τη φιλοσοφία των 

σύγχρονων τάσεων ανάπτυξης:

• δημιουργία μιας σύγχρονης εμπειρίας με 

επίκεντρο τον ασθενή (patient-centered 

experience)

• εξασφάλιση ενός μοναδικού ακαδημαϊκού 

μοντέλου εκπαίδευσης και έρευνας – που 

προσθέτει αξία στην εμπειρία του ασθενούς, του 

ιατρού, του ερευνητή και του εκπαιδευομένου 

• διαθρωτική βελτίωση της εργασιακής εμπειρίας 

του προσωπικού

• ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού άμεσα και 

έμμεσα

• αξιοποίηση όλου του εύρους των νέων 

τεχνολογιών 

• έξυπνη και σωστή διαχείριση των φυσικών, 

οικονομικών και ανθρώπινων πόρων 

Το master plan θα αναδείξει τον πλήρη οδικό χάρτη ενός 

τέτοιου εγχειρήματος αλλά και το εύρος της επένδυσης 

που απαιτείται και η οποία, σε μία τέτοια προσέγγιση, θα 

μπορούσε να συγκεντρώσει πολύπλευρο χρηματοδοτικό 

ενδιαφέρον, πέρα από τις όποιες δυνατότητες μπορεί να 

υπάρχουν από το κράτος ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η σημασία του εν λόγω έργου είναι πολύπλευρη και 

ξεπερνά κατά πολύ τις ανάγκες μίας Σχολής ή ενός 

νοσοκομείου για βελτίωση συνθηκών και υποδομών. 

• Αποτελεί μετασχηματιστή της δυναμικής και 

των προοπτικών της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

αναφορικά με τον ιστορικό ρόλο της στην 

Ελλάδα αλλά και μίας εθνικής προσπάθειας που 

οφείλουμε και μπορούμε να κάνουμε όλοι.

• Αποτελεί καταλύτη για την ανάπτυξη της Ελλάδας 

σε κέντρο διεθνών κλινικών μελετών με τεράστια 

οφέλη για τους ασθενείς, τα μέλη ΔΕΠ αλλά και 

την εθνική οικονομία.

• Αποτελεί υπόδειγμα για την σταδιακή ανάπτυξη 

παρόμοιων έργων και σε άλλες Ιατρικές Σχολές 

σε εθνικό επίπεδο, με πολύτιμα οφέλη στο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας στην περιφέρεια.

• Αποτελεί ευκαιρία να αλλάξει ριζικά η εικόνα 

των δημόσιων πανεπιστημιακών και όχι μόνον, 

υποδομών υγείας, καθώς θα συνδυάζει άριστες 

υπηρεσίες υγείας και φροντίδας ασθενών και 

συνοδών, σεβασμό και ενίσχυση του ηθικού 

των εργαζομένων, παροχή υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευσης στους φοιτητές καθώς ανάπτυξη 

της έρευνας και της καινοτομίας, σε ένα ανοιχτό 

περιβάλλον μοναδικής αξίας.

• Δίνει προστιθέμενη αξία στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 

και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας προσφέροντας 

στην κοινωνία ένα πολύτιμο έργο, ένα “εργαλείο” 

θεραπείας, εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας 

και εργασίας, σε ένα περιβάλλον πρασίνου, 

αρχιτεκτονικής ανάπλασης και λειτουργικής 

σημασίας χωρίς προηγούμενο για τα ελληνικά 

δεδομένα.
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Στη χώρα μας κάθε πρόταση ενεργοποιεί μία σχεδόν 

αντανακλαστική αντίδραση καχυποψίας και ακύρωσης, 

καταλήγοντας σχεδόν νομοτελειακά στην αδυναμία 

χρηματοδότησης. Η πρόταση για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 

ΙΑΤΡΙΚΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ δεν 

αποτελεί έκθεση ιδεών, αλλά αποτέλεσμα ενδελεχούς 

ανάλυσης, σχεδιασμού και συζητήσεων με σημαντικούς 

παράγοντες από διάφορα πεδία, ώστε να υπάρχει μία 

σφαιρική προσέγγιση. 

Η χρηματοδότηση ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι 

μία εξαιρετικά σύνθετη εξίσωση που όμως έχει λύση 

εφόσον στοχεύσουμε ψηλά, δημιουργώντας ξεκάθαρες 

υπεραξίες τόσο για την ιατρική κοινότητα και την 

Ιατρική Σχολή, όσο και για την ευρύτερη κοινωνία. 

NextGenerationEU

Το NextGenerationEU αποτελεί το εργαλείο που σχεδίασε 

η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τα κράτη-

μέλη της να βγουν από την οικονομική ύφεση που 

προκάλεσε η πανδημία. Επιδίωξη αποτελεί η δημιουργία 

μιας Ευρώπης πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο 

ανθεκτικής, με μετασχηματισμό της οικονομίας της και 

με δημιουργία νέων πεδίων ανάπτυξης και προοπτικών. 

Στο επίκεντρο του NextGenerationEU βρίσκεται ο 

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery 

and Resilience Facility - RRF), βάσει του οποίου θα 

διατεθούν δάνεια και επιχορηγήσεις ύψους €672,5 

δισ., από τα οποία € 312,5 δισ. επιχορηγήσεις και € 

360,0 δισ. δάνεια, εμπροσθοβαρούς χρηματοδοτικής 

στήριξης κατά τα κρίσιμα πρώτα έτη της ανάκαμψης, 

για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα 

αναλάβουν τα κράτη μέλη. Το ποσό που αναλογεί στην 

Ελλάδα ανέρχεται σε €31 δισ. από τα οποία €18 δισ. θα 

έρθουν με τη μορφή επιχορηγήσεων και τα υπόλοιπα 

€13 δισ. με τη μορφή δανείων με μηδενικό επιτόκιο. 

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

(Ελλάδα 2.0), βασίζεται σε 4 πυλώνες: 

(1) Πράσινη Μετάβαση, 

(2) Ψηφιακή Μετάβαση, 

(3) Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

(4) Ιδιωτικές Επενδύσεις, Μετασχηματισμός της 

Οικονομίας.
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Στο πλαίσιο των παραπάνω και ακολουθώντας 

διεθνή πρότυπα το προτεινόμενο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 

ΙΑΤΡΙΚΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ θα 

σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να βρει 

πηγές χρηματοδότησης ανάλογα με τα οφέλη που θα 

προσφέρει και τις προοπτικές που θα δημιουργήσει 

συνδυάζοντας:

• άριστες υπηρεσίες θεραπείας και νοσηλείας

• κορυφαία ακαδημαϊκή εκπαίδευση

• κέντρο διεθνούς επιπέδου έρευνας και 

κλινικών μελετών 

• καινοτομία και διασύνδεση με νεοφυείς 

επιχειρήσεις στο χώρο υγείας και της 

ιατροβιολογικής τεχνολογίας

• ανάδειξη/ αξιοποίηση του μοναδικού φυσικού 

περιβάλλοντος του ΣΩΤΗΡΙΑ

• αξιοποίηση όλου του εύρους των νέων 

τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και 

υψηλής συνδεσιμότητας, με ανοιχτό τρόπο 

• διασύνδεση του Ιατρικού Πάρκου με το 

ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα που 

άμεσα και έμμεσα συνδέεται με την υγεία 

Το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα αναζήτησης 

συγκεκριμένων κονδυλίων, χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων, δωρεών και συνεργασιών από τον 

εθνικό και διεθνή δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 

Παράλληλα, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και 

τα ευρωπαϊκά κονδύλια (που στηρίζουν κατεξοχήν 

την ανάπτυξη υποδομών δημόσιου συμφέροντος) 

αποτελούν μία ακόμη από τις επιλογές-δυνατότητες 

χρηματοδότησης. 
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• Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου master 

plan το οποίο θα δημιουργήσει τον πρώτο 

τεκμηριωμένο προϋπολογισμό έργου, τόσο 

συνολικά όσο και ανά πεδίο, σύμφωνα με όσα 

περιγράφησαν παραπάνω

• Στόχευση δυνητικών πηγών χρηματοδότησης, 

δημιουργία της ανάλογης πρότασης και 

προώθησή της μέσα από ένα επίσημο, 

διαφανές και υψηλού κύρους Donors & 

Partners Summit όπου θα παρουσιαστεί το 

έργο και η μεθοδολογία ανάπτυξης που θα 

αποτελέσει εγγυητή αποτελεσματικότητας, 

διαφανούς ανάπτυξης και λειτουργίας. 

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντανακλά τη 

σοβαρότητα και το κύρος της Ιατρικής Σχολής 

αλλά και το νέο πρόσωπο της χώρας μας, όπως 

τεκμαίρεται τα τελευταία χρόνια από τον τρόπο 

διαχείρισης των εξαιρετικά σύνθετων κοινωνικό-

οικονομικών προκλήσεων αλλά και της πανδημίας.

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Το Πανεπιστημιακό, Ιατρικό, Εκπαιδευτικό 
και Ερευνητικό Πάρκο, στον ευρύτερο χώρο 
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΓΝΑ) «Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ», αποτελεί έναν στόχο εμβληματικό 
που μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με την ευρεία 
συναίνεση της πολιτείας, του Πανεπιστημίου, 
της Ιατρικής Σχολής και της κοινωνίας. 

Πρόκειται για ένα έργο που θα αναβαθμίσει 
τη διαβίωση και περίθαλψη των πολιτών 
της Αττικής, θα μεταμορφώσει την Ιατρική 
Εκπαίδευση και Έρευνα στην Ελλάδα και θα 
καταστήσει την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ κύριο 

μοχλό ανάπτυξης της χώρας. 
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Με τη συνεργασία όλων μας και 
αποδεσμευμένοι από τις αντιπαραθέσεις του 
παρελθόντος, μπορούμε να το υλοποιήσουμε, 
μέσα στα πλαίσια διαφάνειας, επιστημονικού 
κύρους και ακαδημαϊκού ήθους που 
αντανακλά η ιστορία και το έργο του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σας καλώ να μην το δούμε ως όραμα, αλλά 
ως ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πλάνο για 
το μέλλον της Σχολής μας. 

Κωνσταντίνος Νικ. Συρίγος
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• Ο  Kαθηγητής Κωνσταντίνος Συρίγος αποφοίτησε 
από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών 
(ΕΚΠΑ) το 1988. Εκπαιδεύτηκε στην Παθολογία και 
στην Ογκολογία αποκλειστικά σε Πανεπιστημιακές 
Κλινικές, στην Α ́  Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική 
ΕΚΠΑ στο Λαϊκό Νοσοκομείο και στην Ογκολογική 
Κλινική του Νοσοκομείου Hammersmith, Royal 
Postgraduate Medical School, στο Λονδίνο.  

• Έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμά του (M.D.) με 
«Άριστα» από την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ το 1995 και 
ακολούθως τον Μεταδιδακτορικό τίτλο του (Ph.D.), 
από το Imperial College of Science, Technology and 
Medicine, University of London, το 2000. 

• Εργάστηκε ως Επιμελητής της Ογκολογικής 
Κλινικής των Νοσοκομείων Hammersmith και St 
Bartholomew’s στο Λονδίνο και ως Επιστημονικός 
Συνεργάτης στη Γ΄ Παθολογική Πανεπιστημιακή 
Κλινική (Γ΄ΠΠΚ) στο ΓΝΑ «Η Σωτηρία».  

• Το 2002 διορίστηκε Επίκουρος Καθηγητής στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών και 
Διευθυντής της Ογκολογικής Μονάδας Γ΄ΠΠΚ, 
στο ΓΝΑ «Η Σωτηρία», την οποία έκτοτε διευθύνει 
ανελλιπώς.

• Aπό το 2008, είναι Επισκέπτης Καθηγητής 
Ογκολογίας Θώρακος (Visiting Professor of Thoracic 
Oncology), στο Yale School of Medicine, Yale Cancer 
Center & Smilow Cancer Hospital, CT, USA. 

• Από το 2012, είναι Επισκέπτης Καθηγητής 
Παθολογίας (Adjunct Professor of Medicine), στο 
Pittsburgh School of Medicine (UPMS), Penn, USA. 

• Τα κύρια πεδία ενδιαφέροντός του είναι η κλινική 
έρευνα και η ανάπτυξη νεών φαρμάκων, η ανοσο-
ογκολογία και η ογκολογία θώρακος. 

• To 2014 το ΕΚΠΑ του ανέθεσε τη Διεύθυνση της Γ’ 
Παθολογικής Κλινικής του, στο ΓΝΑ «Η Σωτηρία». 

• Από το 2019 είναι Διευθυντής του Τομέα 
Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

• Είναι ιδρυτής, Επιστημονικός Διευθυντής και 
Διευθυντής Προγράμματος των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master) της Ιατρικής 
Σχολής Αθηνών: 

- Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων: Έρευνα, 
Κυκλοφορία και Πρόσβαση

- Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικο-
Εργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 



• Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Συρίγος έχει 
συμμετάσχει σε πολλές (>200) κλινικές μελέτες Φάσης 
I-IV για καρκίνο πνεύμονα, κεφαλής και τραχήλου, 
μαστού, παχέος εντέρου και παγκρέατος. Έχει 
υπάρξει Global Principal Investigator και συμμετέχει 
σε Scientific Steering Committees πολυάριθμων 
διεθνών κλινικών μελετών. 

• Είναι Συντάκτης 14 Διεθνών Ιατρικών Τόμων και 
συγγραφέας σε >600 διεθνείς δημοσιεύσεις (peered 
reviewed & κεφάλαια σε διεθνείς τόμους), με >26.000 
βιβλιογραφικές αναφορές (citations) και h-index >72. 
Επιπλέον είναι μέλος της ΕSMO Translational Research 
Group, της IASLC Education Committee και του ESMO 
Lung Cancer Faculty.

• Υπήρξε co-editor του περιοδικού Oncology 
Research και είναι Σύμβουλος Συντακτικής 
Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών (Reviewer) 
>25 διεθνών ιατρικών περιοδικών και Μέλος 
Διαρκούς Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board) 
>100 διεθνών ιατρικών περιοδικών. 

• Είναι μέλος σε πολλές επιστημονικές εταιρείες, 
συμπεριλαμβανομένων των American Society of 
Clinical Oncology (ASCO), American Association of 
Cancer Research (AACR) (κατόπιν προσκλήσεως), 
American College of Chest Physicians (ACCP), 
International Association for the Study of Lung Cancer 
(IASLC), European Society of Medical Oncology 
(ESMO) και της European Respiratory Society (ERS).

• Από τον Μάρτιο 2018, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Συρίγος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδας. 

• To 2020 ίδρυσε και διευθύνει την Κλινική  Β΄ 
COVID-19 στο ΓΝΑ «Η Σωτηρία» αποκλειστικά 
και μόνο για την περίθαλψη ασθενών με τη νόσο 
COVID-19, η οποία λειτουργεί ανελλιπώς από την 
έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα. 
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Η εμπειρία που κερδίσαμε και συνεχίζουμε να 
αποκτούμε όλοι όσοι συμμετέχουμε αδιαλείπτως και 

από την πρώτη στιγμή σε αυτήν την εθνική προσπάθεια, 
αποτελεί αναμφίβολα, εθνικής σημασίας παρακαταθήκη 
πάνω στην οποία οφείλουμε να επενδύσουμε, 
αποβάλλοντας περιοριστικές συντεχνιακές αντιλήψεις του 
χθες.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 7.3.21

Πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, ώστε 
να είμαστε πρωτοπόροι και την επόμενη μέρα. Έχω 

τη φιλοδοξία να χρησιμοποιήσω την εμπειρία και την 
τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από την κλινική μας μέσω 
της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, που όχι μόνο 
δεν περιόρισε τη δραστηριότητά της, αλλά την επέκτεινε, 
σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους που πέτυχαν 
ακριβώς τα ίδια.

ΔΥΟ 21.3.21
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Μόνο με την φυσική παρουσία στο πεδίο της μάχιμης ιατρικής 
θα μπορέσουν οι φοιτητές μας να κατανοήσουν την σημασία 

της επικοινωνίας με τον ασθενή και τους συγγενείς του, της 
καταγραφής των προτεραιοτήτων του πάσχοντος, της δύναμης της 
ενσυναίσθησης, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 
εχεμύθειας και των ιπποκρατικών αξιών, που «διδάσκονται» μόνο με 
το παράδειγμα και μόνο δίπλα στο κρεββάτι του αρρώστου.

TO BHMA THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 21.3.21
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Η εξωστρέφεια που φέρνει το αγγλόφωνο τμήμα είναι άλλου 
είδους. Στοχεύοντας προς τη γνώση, προς το εξωτερικό, 

προς τις πηγές της ιατρικής γνώσης -κατά κύριο προς τη 
Βόρειο Αμερική και σε μερικές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, 
έτσι ώστε να υπάρξουν συγκοινωνούντα δοχεία τα οποία 
θα μεταφέρουν τη γνώση και τη βέλτιστη ιατρική πρακτική 
μέσω της εκπαίδευσης στο ελληνικό πανεπιστήμιο και από το 
ελληνικό πανεπιστήμιο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι ώστε 
όλοι οι γιατροί μέσω της ώσμωσης να βελτιωθούμε, να γίνουμε 
καλύτεροι, να ασκούμε πιο μοντέρνα και πιο σύγχρονη ιατρική 
προς όφελος και των φοιτητών μας και των ασθενών μας.

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RADIO 8.6.21



Oι φοιτητές που μπαίνουν στην Ιατρική Σχολή Αθηνών είναι 
πραγματικά η αφρόκρεμα της ελληνικής μαθητιώσας 

νεολαίας. Για να μπεις στην Ιατρική Αθηνών, δεν σου επιτρέπεται 
κανένα λάθος. Και αυτό βεβαίως είναι μία μεγάλη ευθύνη, που 
έχουμε εμείς σαν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, να βγάλουμε ό,τι 
καλύτερο από αυτή τη φουρνιά των νέων. Οι φοιτητές που θα 
μπουν στο αγγλόφωνο πρόγραμμα, δεν δρουν ανταγωνιστικά.

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RADIO 8.6.21

Πάντα θα είναι λιγότερα αυτά που κάνουμε 
για τα παιδιά και τους εφήβους μας από 

όσα χρειάζονται, αλλά ενώνοντας δυνάμεις 
μπορούμε να κάνουμε απίστευτα πολλά.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ SOS 13.4.21
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Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η συχνότερη 
μορφή καρκίνου στην Ελλάδα, με περίπου 

9.000 νέες περιπτώσεις ετησίως. Τα στοιχεία αυτά 
καταδεικνύουν την αξία των ενεργειών που 
κάνουν οι επιστήμονες –μάχιμοι γιατροί, ερευνητές, 
νοσηλευτικό προσωπικό– που πολεμούν τη νόσο. 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 25.4.21



Την ώρα που η επιστήμη έχει μπει από την πόρτα σε όλα 
τα σπίτια και η γιαγιά κάθεται και ακούει τις παρενέργειες 

[ ] από το παράθυρο μπαίνει ο παραλογισμός, μπαίνει ο 
φανατισμός, μπαίνει η μισαλλοδοξία. Δουλειά των επιστημόνων 
είναι να υπερασπίζονται την επιστήμη, τα δεδομένα και τη 
λογική. 

ΣΚΑΙ RADIO 20.4.21

Τα κλινικά ερευνητικά κέντρα δημιουργούν πυρήνες 
αριστείας που παρέχουν ιατρική τεχνογνωσία, 

παράγουν κουλτούρα έρευνας, προσφέρουν εξειδικευμένη 
εκπαίδευση και διεθνείς συνεργασίες, ενώ οι αρχές 
λειτουργίας τους διαχέονται και αναβαθμίζουν συνολικά 
το Νοσοκομείο και το Εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο 
ανήκουν. Η Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ αποτελεί εξαιρετικό 
πεδίο για την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας αφού ήδη 
μεμονωμένα κέντρα αριστείας που δημιουργήθηκαν από 
πρωτοβουλίες στελεχών της, κατάφεραν να προσελκύσουν 
ιδιωτικά κεφάλαια, να συντηρήσουν ερευνητικά κέντρα, 
να παράξουν σημαντικές επιστημονικές δημοσιεύσεις και 
να αναβαθμίσουν συνολικά τη Σχολή.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 23.5.21
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Η παραπάνω παρουσίαση «15 Στόχοι + 1 Εμβληματική Πρόταση» είναι 

αποτέλεσμα συλλογικής και εντατικής εργασίας ομάδας συνεργατών 

μου, τους οποίους και ευχαριστώ. 

Αντανακλά το αποτέλεσμα αναλύσεων, μελέτης και συζητήσεων με 

τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής μας, καθώς και με στελέχη της κρατικής 

διοίκησης, δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό, που πραγματοποιηθήκαν το διάστημα Δεκέμβριος 

2020 - Μάιος 2021. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την 

τόσο παραγωγική και πρωτόγνωρη διαδικασία που είμαι βέβαιος ότι 

μπορεί να αποτελέσει ένα ρεαλιστικό οδικό χάρτη για το μέλλον της 

Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. 
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