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 Αθήνα, 23 Μαρτίου 2021 
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Προς τον Υπουργό Υγείας  

Κύριο Βασίλη Κικίλια 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

έχουμε την τιμή, με την παρούσα επιστολή μας να σας εκφράσουμε την 

ανησυχία μας από την συνεχιζόμενη αναστολή της κλινικής εκπαίδευσης των 

φοιτητών Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας του ΠΑΔΑ λόγω πανδημίας. 

Συγκεκριμένα, 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων ακτινολόγων πραγματοποίησε διαδικτυακή ημερίδα 

στις 20 Μαρτίου 2021, αφιερωμένη στους – τελειόφοιτους φοιτητές/τριες και πολύ πρόσφατα 

αποφοιτήσαντες/ασες. 

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΤΑ κ. Ευθύμης Αγαδάκος στην εναρκτήρια ομιλία του από την θέση 

του κλινικού συνεργάτη του ΠΑΔΑ επεσήμανε πως δυστυχώς οι φοιτητές της μοναδικής 

παραγωγικής σχολής τεχνολόγων ακτινολόγων της χώρας από τον Απρίλιο του 2020, για 

σχεδόν 3 εξάμηνα, δεν επιτρέπεται να παρακολουθήσουν μαθήματα κλινικής πρακτικής. 

Όπως υπογράμμισε, αυτό αποτελεί ουσιώδες πρόβλημα στην εκπαίδευση και ολοκλήρωση 

των σπουδών τους. Η συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης θα τραυματίσει την 

ικανότητα να προσφέρουν ολοκληρωμένες απεικονιστικές ή θεραπευτικές υπηρεσίες 

στον άρρωστο στο μέλλον, ως επαγγελματίες.  

Τις επισημάνσεις του Προέδρου του ΠΑΣΥΤΑ συμμερίστηκαν η κοσμήτορας της σχολής 
βιοϊατρικών επιστημών του ΠΑΔΑ Δρ. Λήδα Γώγου, ο διευθυντής του τομέα ακτινολογίας 
Ακτινοθεραπείας Δρ. Ελευθέριος Λαβδάς, η καθηγήτρια του ιδίου τομέα Δρ. Γεωργία 
Οικονόμου στις τοποθετήσεις τους κατά την διάρκεια της ημερίδας.  

Τόσο η κοσμήτωρ όσο και οι καθηγητές συμφώνησαν πως παρά τα χρησιμοποιούμενα 
ψηφιακά εργαλεία εκπαίδευσης, η πρακτική άσκηση (επί του πεδίου σε πραγματικές 
συνθήκες) σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικατασταθεί. 

Από τον πρόεδρο του ΠΑΣΥΤΑ επισημάνθηκε πως με την εμπειρία που ήδη έχει αποκτηθεί 

στα ακτινολογικά τμήματα των νοσοκομείων – όπου εκπαιδεύονται οι φοιτητές μας – αλλά 

και την επάρκεια και κατάλληλη πλέον χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας, ο κίνδυνος 

έχει εκλογικευθεί, και η κλινική άσκηση θα πρέπει άμεσα να επανέλθει. 

Αυτό επιπλέον θα αποτελέσει εξαιρετική ευκαιρία στην απόκτηση εμπειρίας από τους νέους 

τεχνολόγους ακτινολόγους που θα αποβεί χρήσιμη για αξιοποίηση, εάν δυσμενείς παρόμοιες 

συνθήκες στο μέλλον το απαιτήσουν. 

Σαν κεφαλαιώδες συμπέρασμα της ημερίδας συνεπώς καταγράφηκε η ανάγκη 

επανέναρξης της κλινικής άσκησης των φοιτητών, καθώς και της πρακτικής άσκησης 

των τελειόφοιτων,  σε νοσοκομεία,  με την εκπαίδευσή τους σε συνθήκες αντιμετώπισης 

περιστατικών υπόπτων η νοσούντων από SaRS-COV 19. 
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Έχοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, το Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.Τ.Α. απευθύνει έκκληση προς εσάς,  

και την υπουργό Παιδείας κυρία Νίκη Κεραμέως, αλλά και τους αρμόδιους για την διαχείριση 

της Πανδημίας φορείς, να επανεξετάσετε άμεσα την συνέχιση της κλινικής άσκησης 

των φοιτητών – φοιτητριών του τομέα ακτινολογίας ακτινοθεραπείας στα 

εκπαιδευτικά νοσοκομεία του ΕΣΥ. 

 

Με ιδιαίτερη τιμή, 

 

Για το Δ.Σ του ΠΑ.ΣΥ.Τ.Α.,  

 

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

    
Ευθύμης Αγαδάκος Γιάννης Γαλάνης 

 

 

 

Κοινοποίηση 

 

1. Υπουργείο Παιδείας, κ.Νίκη Κεραμέως 

2. Κοσμήτορα Πα.Δ.Α., καθηγήτρια κ. Λήδα Γώγου 

3. Πρόεδρο ΕΟΔΥ, καθηγητή κ. Σωτήριο Τσιόδρα 


