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ΠΡΟΣ:  

Τον Υπουργό Υγείας Κο Βασίλειο Κικίλια 

Τον  Υπουργό Εσωτερικών Κο Μάκη (Μαυρουδή) Βορίδη 

 

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη προκήρυξης θέσεων Μαιευτικής όχι μόνο στην κατηγορία Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), αλλά και στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.). Διαχρονικά 

ζητήματα που έχουν ανακύψει από το εν λόγω ζήτημα.» 

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,  

Τα Τμήματα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, λειτούργησαν για πρώτη φορά το 

1983, με τον νόμο 1404/1983. Το 1984, με το ΠΔ. 162/24-10-84, πραγματοποιήθηκε η ένταξη των 

Σχολών Μαιών στα Τμήματα Μαιευτικής των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Το τμήμα Μαιευτικής 

του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας λειτούργησε για πρώτη φορά το 2009, με το Π.Δ. 23/2009. Προσφάτως, με 

τους νόμους 4521/2018 και 4610/2019, ιδρύθηκαν τα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής και Δυτικής 

Μακεδονίας, καθώς και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Ως εκ τούτου, προέκυψαν τα αντίστοιχα 

Τμήματα Μαιευτικής, με αποτέλεσμα οι απόφοιτες/-οι μαίες/-ευτές να λαμβάνουν πανεπιστημιακό 

τίτλο σπουδών. 

Ενόψει των ανωτέρω, οι προκηρύξεις θέσεων μαιών/-ευτών σε φορείς του Δημοσίου θα έπρεπε 

πλέον να είναι όχι μόνο κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) αλλά και κατηγορίας 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.). Παρόλα αυτά, η εν λόγω αλλαγή δεν έχει συντελεστεί ακόμα, με 



αποτέλεσμα να αποκλείονται πλήρως από τις εν λόγω προκηρύξεις θέσεων οι απόφοιτες/-οι του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με το πρόβλημα να εντείνεται τα επόμενα έτη κατά τα οποία θα 

αρχίσουν να αποφοιτούν ολοένα και περισσότερες/-οι μαίες/-ευτές. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο 

το κρίσιμο αυτό ζήτημα να επιλυθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα. 

Επιπροσθέτως, είναι κρίσιμο να αποσαφηνιστεί αν οι μαίες/-ευτές με προϋπηρεσία σε θέση 

κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εφόσον εν συνεχεία λάβουν και το πτυχίο μαιευτικής 

από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και προσληφθούν σε θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης (Π.Ε.), θα έχουν δυνατότητα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους αυτής τόσο 

μισθολογικά όσο και σε συνταξιοδοτικό επίπεδο (ενσήμων). 

Κατόπιν τούτων σας παρακαλούμε θερμώς,  

όπως μεριμνήσετε, ώστε εφεξής όλες οι μελλοντικές προκηρύξεις  θέσεων μαιών/-ευτών σε φορείς του 

Δημοσίου να είναι όχι μόνο κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) αλλά και κατηγορίας 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), καθώς και να υπάρξει αντίστοιχη μέριμνα για την  αναγνώριση 

της ανωτέρω αναφερόμενης προϋπηρεσίας των μαιών/-ευτών. 

 

Με ιδιαίτερη τιμή 

Αθήνα, 11 Ιουνίου  2021 

 

Για το ΔΣ 

 

 

 

Η Πρόεδρος                                                                                                                      Η Γραμματέας 

Βικτωρία Βιβιλάκη                                                                                                        Χρυσούλα Τάσκου 

                                                                                                       


