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Με τα προβλήματα που ταλα-

νίζουν και απαξιώνουν τον ιατρικό κόσμο 

ασχολήθηκε αναλυτικά η Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ που πραγματο-

ποιήθηκε το Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 

2007. «Υγεία με τον ιατρό στη γωνία δε 

γίνεται», τόνισαν χαρακτηριστικά οι περισ-

σότεροι ομιλητές. 

Αν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστη-

μα δεν υπάρξουν λύσεις στα χρονίζοντα 

και οξυμένα αυτά προβλήματα, σύμφω-

να με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 

θα κλιμακωθούν οι αντιδράσεις με κά-

θε πρόσφορο μέσο και τρόπο, όπως 

24ωρη προειδοποιητική πανελλαδική, 

πανιατρική απεργία.

Αναλυτικότερα, οι ομιλητές στη Συνέ-

λευση ασχολήθηκαν με:

1.  Τις εξευτελιστικές, καθηλωμένες εδώ 

και 15 χρόνια, αμοιβές των ιατρικών 

εξετάσεων και πράξεων.

2.  Τη μη ενσωμάτωση των προτάσεων των 

Ιατρικών Συλλόγων στο υπό τροποποί-

ηση ΠΔ 84/2001.

3.  Τη μη υλοποίηση της Εθνικής Συλ-

λογικής Σύμβασης Εργασίας μετα-

ξύ Υπουργείου και ΠΙΣ, που θα ισχύ-

ει για όλους τους επιστήμονες ιατρούς 

και όλα τα Ταμεία.

4.  Τη μη προώθηση της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας.

5.  Την ασυδοσία των ασφαλιστικών Τα-

μείων, που προσλαμβάνουν και απο-

λύουν όποιον θέλουν, χωρίς να δίνουν 

λογαριασμό σε κανέναν.

6.  Την ανυπαρξία λύσεων στα οξύτα-

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

νέοι ιατροί.

7.  Τη μη εξόφληση των οφειλομένων 

χρημάτων στους συμβεβλημένους με 

τον ΟΠΑΔ.

8.  Την ανεργία και την υποαπασχόληση 

που καλπάζουν: η Αθήνα έχει 11,2% 

άνεργους και 14% υποαπασχολούμε-

νους ιατρούς.

9.  Τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις στα 

αιτήματα των ιατρών του ΙΚΑ. Όλοι 

τους υπόσχονται λύσεις στα χρονίζο-

ντα προβλήματά τους, αλλά λύση δε 

βλέπουν.

10.  Την άνιση μεταχείριση των ελευθερο-

επαγγελματιών ιατρών, ως πολιτών 

δεύτερης και τρίτης κατηγορίας.

11.  Τις ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις του 

Υπουργείου Υγείας έναντι των νοσο-

κομειακών ιατρών.

12.  Τη μη αναβάθμιση των συνθηκών 

εκπαίδευσης, τόσο στο επίπεδο της 

ειδίκευσης, όσο και της διάρκειας της 

μετεκπαίδευσης.

13.  Τη μη προώθηση όλων των προτά-

σεων που αφορούν στο ΤΣΑΥ.

14.  Τη μη ένταξη του ιατρικού επαγγέλμα-

τος στα βαρέα και ανθυγιεινά.

15.  Τη μη διευθέτηση της ανάγκης χο-

ρήγησης φαρμάκων μόνο με ιατρι-

κή συνταγή.

Τέλος, στην πλειοψηφία τους, οι ομιλη-

τές τάχθηκαν υπέρ της αύξησης των δα-

πανών για την Υγεία στο μέσο Ευρωπαϊ-

κό επίπεδο. 

Οι προσπάθειες του ΠΙΣ να προχωρή-

σουν τα παραπάνω θέματα και να δοθούν 

λύσεις, ώστε να δικαιωθεί ο ιατρικός κό-

σμος, δυστυχώς, δε βρήκαν την ανάλογη 

ανταπόκριση. 

Δεν υπάρχει ουσιαστικός διάλογος και 

ορατά αποτελέσματα από την πλευρά 

της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, η 

οποία προχωρά σε μεγαλόστομες διακη-

ρύξεις αναγνώρισης της προσφοράς των 

ιατρών, χωρίς όμως αντίκρυσμα. Η Γενι-

κή Συνέλευση έστειλε το σαφές μήνυμα, 

προς κάθε κατεύθυνση, ότι οι Έλληνες ια-

τροί δεν επαιτούν. 

Απαιτούν το σεβασμό και την αναγνώ-

ριση του έργου και της αποστολής τους, 

από την εκάστοτε Πολιτεία. «Δεν είμαστε 

διατεθειμένοι να αποδεχτούμε την περι-

θωριοποίησή μας και μια παρελκυστική 

τακτική που αγοράζει χρόνο και παραπέ-

μπει τη λύση των προβλημάτων μας αο-

ρίστως στο μέλλον», τόνισαν. 

Αποφασίστηκε ο ΠΙΣ να μη μείνει σε ευ-

χολόγια, αλλά να προβεί σε κλιμάκωση 

των ενεργειών του, να διαμαρτυρηθεί 

και να αντιδράσει δυναμικά. 

Ταυτόχρονα, η Γενική Συνέλευση κά-

λεσε την πολιτική ηγεσία του Υπουργεί-

ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και όλους τους συναρμόδιους υπουργούς 

να προχωρήσουν σε ουσιαστικό διάλογο 

με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ώστε 

να υπάρξουν άμεσα λύσεις.

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Ετήσια Γενική Συνέλευση 
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου 

«Υγεία με τον ιατρό στη γωνία δε γίνεται»
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Γενικά
Το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. προσπάθησε να έχει την κατά το δυνατόν 

καλύτερη επικοινωνία-συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουρ-
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και φυσικά του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Στις διαδοχικές μας επισκέψεις στο Υπουργείο Υγείας και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης, ετέθησαν όλα τα εκκρεμή θέματα στον 
κ. υπουργό τα οποία συζητήθηκαν ευρέως. Επιγραμματικά τα 
θέματα αφορούσαν σε: 
1.  Σ/Ν για Ειδικότητες, Σ/Ν για Προμήθειες στα Νοσοκομεία, Σ/Ν για Π.Φ.Υ.,  

Σ/Ν για Φάρμακα. 
2. Μισθολόγιο Ιατρών Ε.Σ.Υ.
3.  Επιτάχυνση Τοποθέτησης Νοσηλευτών στα Νοσοκομεία και 

Κρίσεων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
4.  Διεκπεραίωση τοποθετήσεων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
5. Π.Δ. 84/2001.
6. Αύξηση Αμοιβών Ιατρικών Πράξεων. 
7.  Σχέδιο Π.Δ. περί όρων, προϋποθέσεων, διαδικασιών και προ-

διαγραφών για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων πα-
ροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

8. Εφημερίες Νοσοκομείων. 
9. ΤΣΑΥ.

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας συ-

ζητήθηκαν προβλήματα που αφορούν στις αρμοδιότητές του. 
Συγκεκριμένα, διατυπώθηκαν οι εξής απόψεις:
1.  Απαιτείται η αναγνώριση προηγουμένων ετών ασφάλισης των 

συμβασιούχων ιατρών με πληρωμή της εργοδοτικής εισφοράς 
από το Ι.Κ.Α. και όχι από τους ασφαλισμένους Ιατρούς.

2.  Να προωθηθεί η προκήρυξη για πλήρωση όλων των κενών 
οργανικών θέσεων Ιατρών του Ι.Κ.Α. πανελλαδικά (5.500 πε-
ρίπου θέσεις όλων των ειδικοτήτων).

3.  Απαιτείται να ρυθμιστεί το επιστημονικό βαθμολόγιο των Ια-
τρών του Ι.Κ.Α. στα Υποκαταστήματα (Επιμελητές Β’, Επιμε-
λητές Α’, Αν. Δ/ντές, Διευθυντές).

4.  Να δοθεί το επίδομα βιβλιοθήκης στους Ιατρούς του Ι.Κ.Α., 
όπως δίδεται και στους Νοσοκομειακούς και Πανεπιστημια-
κούς Ιατρούς.

5.  Να αποδοθούν τα μισθολογικά κλιμάκια των Ιατρών στους 

Ιατρούς του Ι.Κ.Α., τα οποία αποκόπηκαν από ορισμένους 
Ιατρούς προ 8ετίας.

6.  Υπάρχει μεγάλη έλλειψη ορισμένων ειδικοτήτων στα υπο-
καταστήματα του Ι.Κ.Α., π.χ. Ενδοκρινολόγοι, Νευρολό-
γοι κ.ά., την οποία η Υπηρεσία γνωρίζει και πρέπει να λά-
βει προτεραιότητα.

7.  Ο χρόνος εξέτασης ασθενούς από Ιατρό οποιασδήποτε ειδι-
κότητας δε θα πρέπει να είναι συντομότερος από 15 λεπτά.

8.  Εξαιτίας έλλειψης παραϊατρικού κυρίως προσωπικού, υπάρ-
χει μεγάλη αναμονή στα υποκαταστήματα για τις Μικροβιο-
λογικές και Ακτινολογικές εξετάσεις.

9.  Προβλήματα που αφορούν στο Τ.Σ.Α.Υ.

Υπουργείο Οικονομικών
Στον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών, κ. Πέτρο Δούκα, τέ-

θηκαν τα κάτωθι θέματα:
1.  Αναπροσαρμογή των Ιατρικών Πράξεων.
2.  Ανάγκη αναμόρφωσης του μισθολογίου των Νοσοκομεια-

κών Ιατρών βάσει των νέων τιμαριθμικών και δημοσιονομι-
κών δεδομένων.

3.  Δικαιότερη φορολόγηση της υπερωριακής απασχόλησης των 
Νοσοκομειακών Ιατρών.

Ο Π.Ι.Σ., ως το ανώτατο όργανο εκπροσώπησης όλων των 
Ιατρών της χώρας, αγωνίζεται, προβάλλει και αναδεικνύει με 
συνέπεια, σοβαρότητα και μεθοδικότητα τα προβλήματα του 
ιατρικού κόσμου συνολικά, αλλά και κάθε επιμέρους κλά-
δου σε άμεση, παραγωγική και αγαστή συνεργασία με τους 
εργασιακούς Φορείς (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, ΟΕΝΓΕ κ.λπ.).

Αναλυτικότερα οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από 
το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. ανά τομέα έχουν ως εξής:

 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ύστερα από προσπάθειες δεκαπέντε περίπου ετών, με το Προ-
εδρικό Διάταγμα 127/2005, αυξήθηκαν επιτέλους οι αμοιβές 
των Ιατρικών επισκέψεων σε στοιχειωδώς αξιοπρεπή επίπεδα. 
Θα θεωρήσουμε τους εαυτούς μας ιδιαίτερα ευτυχείς εάν επι-
τευχθεί η αύξηση και των ιατρικών πράξεων, οι οποίες βρίσκο-
νται και αυτές καθηλωμένες από το 1991-1992 σε απαράδε-
κτα χαμηλά επίπεδα. Το αίτημά μας έτυχε αποδοχής από τον 
υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αβραμόπου-
λο, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα το υποστηρίξει σε συνεργασία 
με τον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών, κ. Πέτρο Δούκα, με 

Τις ενέργειες που πραγματοποίησε το Δ.Σ. του ΠΙΣ για την 
προώθηση των αιτημάτων του κλάδου παρουσίασαν στην 
εισήγησή τους, κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης, ο πρόεδρος του Π.Ι.Σ. Δρ. Εμμ. Γ. Καλοκαιρινός 
και ο γενικός γραμματέας Δρ. Σταμάτιος Ι. Πίνης. 
Η εισήγηση επικεντρώθηκε στα εξής σημεία:

H εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΣ
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τον οποίο βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή.
Θα παρέμβουμε, ώστε να αναμορφωθεί το ΠΔ 67/2000 που 

αφορά στη συνταγογράφηση.

Π.Δ.84/2001
Εδόθη 6μηνη παράταση για την εφαρμογή του Προεδρικού 

Διατάγματος 84/2001, ώστε να γίνει δυνατή μέσα σε αυτό το 
διάστημα η τροποποίησή του.

Ο Π.Ι.Σ. έστειλε τις προτάσεις του στο Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να ληφθούν υπ’ όψιν 
κατά την τροποποίησή του.

ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Μετά από πολλά χρόνια και συγκεκριμένα στο Νόμο 3418/2005 

(Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) θεσμοθετήθηκε η ισοτιμία της 
Ιατρικής Υπογραφής, η οποία ευχόμαστε επιτέλους να ισχύσει. 
Γι΄ αυτό, απαιτείται κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμο-
δίων υπουργών που θα καταργεί κάθε αντίθετη διάταξη που 
ισχύει μέχρι σήμερα. 

Ι.Κ.Α. και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Το μεγάλο όγκο της παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-

ας κυρίως και λιγότερο Δευτεροβάθμιας αναλαμβάνουν οι συ-
νάδελφοι εργαζόμενοι στο Ι.Κ.Α. 

Σε πρόσφατο Νόμο (3518/2006) ικανοποιήθηκαν πάγιες αρ-
χές-διεκδικήσεις του Π.Ι.Σ. και της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, που αφορούν 
στην προκήρυξη θέσεων μόνιμων Ιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο 
επιστημονικό βαθμολόγιο και στις υπερωρίες. Συγκεκριμένα, 
δόθηκαν 60 ώρες το μήνα σε κάθε Ιατρό. 

Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ - ΤΑΕ - ΤΣΑ)
Παραμένουμε σταθεροί στο παλαιό αίτημά μας να καταργη-

θεί ο απαράδεκτος τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνονται οι 
Ιατροί από τον Ο.Α.Ε.Ε. (ετήσιες συμβάσεις κατά το δοκούν) και 
να αντικατασταθεί από Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του Π.Ι.Σ. 
και του Ο.Α.Ε.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σταθερό διεκδικητικό μας αίτημα αποτελεί η υπογραφή Εθνι-

κής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Εμείς δε θα πάψουμε πο-
τέ να αγωνιζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή και ελπίζουμε 
κάποτε να επιτευχθεί και αυτός μας ο στόχος. 

 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ – Ε.Σ.Υ.

Εξευτελιστικοί μισθοί, κοπιώδεις εφημερίες, απαξίωση από 
τα Μ.Μ.Ε. και άλλα απασχολούν καθημερινά τους Νοσοκο-
μειακούς Ιατρούς.

Θεωρούμε, λοιπόν, αναγκαία τα ακόλουθα μέτρα:
1.  Η κάλυψη των ήδη κενών θέσεων των Νοσοκομειακών Ια-

τρών, με άμεση προκήρυξή τους. 
2.  Η επίσπευση των διαδικασιών κάλυψης των ήδη προκηρυγ-

μένων θέσεων τόσο σε επίπεδο κρίσεων, όσο και σε επίπεδο 
υπηρεσιών του Υπουργείου. Πρότασή μας είναι η νομοθετι-
κή ρύθμιση, έτσι ώστε να κάνουν εισηγήσεις και οι αναπλη-

ρωματικοί εισηγητές. Έτσι, θα μειωθεί στο ήμισυ ο χρόνος της 
διαδικασίας των εισηγήσεων. Είναι απαράδεκτο το γεγονός 
να μην προχωρούν οι διαδικασίες κρίσεων ήδη προκηρυγμέ-
νων θέσεων για περισσότερο από 2 χρόνια, ενώ η καθυστέ-
ρηση των διαδικασιών τοποθέτησης των Ιατρών στις θέσεις 
τους από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου να ξεπερνά αρκετές 
φορές τους 6 μήνες. 

3.  Η αναμόρφωση του οργανισμού των Νοσοκομείων, με σκο-
πό την πρόβλεψη νέων θέσεων Νοσοκομειακών Ιατρών, 
σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε Νο-
σοκομείου. 

Σχετικά με το μείζον θέμα που ανέκυψε με τις εφημερίες των 
Νοσοκομειακών Ιατρών, ο Π.Ι.Σ., με τηλεγραφήματά του (19-
9-06 και 22-11-06) προς τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, είχε ζητήσει να συναντηθεί μαζί του προκειμέ-
νου, εκτός των άλλων θεμάτων, να συζητήσει και το θέμα των 
εφημεριών.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 
2006, προτείναμε, όπως έχει γίνει σε όλες τις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, αναστολή των άρθρων που αφορούσαν στις 
εφημερίες των Νοσοκομειακών Ιατρών για 12 μήνες αρχομέ-
νη από 1/1/2007.

Σε τροπολογία του τελευταίου Νόμου του Υπουργείου Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανεστάλη μέχρι τις 30-6-2007 
η ισχύς των Π.Δ. που αφορούσαν στις εφημερίες των Νοσοκο-
μειακών Ιατρών, με δυνατότητα παράτασής της μέχρι τις 31-
12-2007.

Επίσης, επροτάθη από τον κ. υπουργό η συμμετοχή μας σε 
Επιτροπή που ήδη είχε συσταθεί για να μελετήσει το θέμα, την 
οποία και απεδέχθημεν.

Πάγιες θέσεις μας στην επιτροπή αυτή θα είναι:
1.  Συνεχές πρωινό 5νθήμερο ωράριο όπως ο Νόμος ορίζει. Εί-

μαστε εντελώς αντίθετοι στο κυκλικό ωράριο, το οποίο υπάρ-
χει κίνδυνος να επιβληθεί, εάν δε γίνουν οι κατάλληλες δι-
αρθρωτικές αλλαγές.

2.  Κάθε επιπλέον παραμονή στο Νοσοκομείο να θεωρείται υπε-
ρωριακή απασχόληση, αμειβόμενη σύμφωνα με το Νόμο.

3.  Επιτακτική ανάγκη είναι η θεσμοθέτηση νέου μισθολογίου 
των Νοσοκομειακών Ιατρών ισότιμο των Ευρωπαίων συνα-
δέλφων με αναβαθμισμένες αποδοχές, διότι δεν έχουν αυ-
ξηθεί από το έτος 1997, καθώς και ενσωμάτωση στο βασικό 
μισθό όλων των επιδομάτων.

4.  Ασφαλείς εφημερίες των Τμημάτων των Νοσοκομείων, με 
σκοπό τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενών και ανθρώπινες 
συνθήκες εργασίας των Ιατρών. Το πρόγραμμα των εφημε-
ριών πρέπει να εκδίδεται από την Ιατρική κοινότητα του Νο-
σοκομείου. 

5. Αύξηση ωρομισθίου των εφημεριών.
6.  Αποδέσμευση βαθμού-μισθολογίου, απρόσκοπτη μισθολο-

γική χρονοεξέλιξη.
7.  Να υπολογίζεται ως συντάξιμος ο χρόνος της εφημερίας.
8.  Να υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος η στρατιωτική θητεία, 

χωρίς εξαγορά από το Δημόσιο, εφόσον ο Ιατρός υπηρετεί 
με την ιδιότητα του Ιατρού.
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9.  Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη της αύξησης των θέσεων των 
ειδικευομένων Ιατρών, διότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες άσκησης 
αυτών, λόγω της ήδη αλματώδους εξέλιξης της τεχνολογίας.

10.  Σωστή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των Ιατρών.
11.  Βασικό σημείο στην αναμόρφωση του Ε.Σ.Υ. αποτελεί η 

άμεση πρόσληψη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσω-
πικού, ενώ η ανάγκη ενός νέου Συστήματος Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος στη σω-
στή παροχή υγείας.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
Ο Χάρτης αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1.  Λεπτομερή καταγραφή της υφιστάμενης υποδομής στο έμ-
ψυχο δυναμικό της χώρας που ασχολείται με την Υγεία, τό-
σο στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όσο και στον 
ιδιωτικό. 

2.  Την καταγραφή των πραγματικών υγειονομικών αναγκών σε 
επίπεδο Κοινότητος, Δήμου, Νομού, Περιφέρειας. Η κατα-
γραφή αυτή θα πρέπει να γίνει με βάση τα πραγματικά υφι-
στάμενα στοιχεία. 

3.  Με βάση τα ανωτέρω, θα πρέπει να υπάρξει μία πρόταση 
για ανάπτυξη με βάση τις πραγματικές ανάγκες και το απαι-
τούμενο στελεχιακό δυναμικό. 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Να αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί η λειτουργία και η ποιότητα 

των παρεχομένων Υπηρεσιών Υγείας από Μονάδες Υγείας που 
χαρακτηρίζονται ως Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας. Όσες από τις 
Μονάδες αυτές κριθεί ότι δεν παρέχουν εχέγγυα ασφαλούς και 
καλής λειτουργίας 2βάθμιου Νοσοκομείου, θα πρέπει να αλλά-
ξουν σκοπό λειτουργίας, διότι η συνέχιση της λειτουργίας τους 
ως Νοσοκομείων αποτελεί απειλή για την υγεία των πολιτών.

Τ.Σ.Α.Υ.
Πρέπει να παραδεχθούμε ότι η γενική εικόνα του Ταμείου έχει 

βελτιωθεί, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών έχει ανα-
βαθμισθεί και οι συναλλαγές, κατά μεγάλο μέρος, έχουν αυ-
τοματοποιηθεί, ενώ προγράμματα πλήρους αυτοματοποίησης, 
το μητρώο ασφαλισμένων αλλά κυρίως εργοδοτών κ.λπ. βρί-
σκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης.

Παραμένουν ωστόσο προβλήματα όπως:
•  Η καθυστέρηση ή η αδυναμία είσπραξης των εισφορών που 

διαφεύγουν (εισφοροδιαφυγή).
•  Ελλιπής ή ανύπαρκτος έλεγχος Θεραπευτηρίων, Κλινικών, Δι-

αγνωστικών Κέντρων, κ.λπ. 
•  Αδυναμία συμψηφισμού οικονομικών μεγεθών με φορείς του 

Δημοσίου.
•  Υψηλό κόστος διαχείρισης συναλλαγών.
•  Πλημμελής ενημέρωση της Διοίκησης του Ταμείου.
•  Αδυναμία σύνταξης ισολογισμού, τον οποίο ανέλαβε ιδιω-

τική εταιρεία.

Μετά από πρόταση του Π.Ι.Σ., δια των εκπροσώπων του, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Σ.Α.Υ. αποφάσισε τη σύσταση Επι-
τροπής, στην οποία συμμετέχουν και οι δύο Εκπρόσωποί μας, 

προκειμένου να εισηγηθεί νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα 
σταλούν στο Υπουργείο Απασχόλησης, ώστε να συμπεριλη-
φθούν σε προσεχές Νομοσχέδιο.

Οι προτάσεις του Π.Ι.Σ. που κατατέθηκαν και τις οποίες επε-
ξεργάζεται η Επιτροπή, είναι: 
1.  Τα χρονικά διαστήματα που δεν εργάζονται οι Ιατροί, μέ-

χρι τη λήψη της ειδικότητάς τους, να αναγνωρίζονται ως συ-
ντάξιμα.

2.  Η βελτίωση των συντάξεων των νέων ασφαλισμένων και η 
δημιουργία Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης.

3.  Η δυνατότητα συνταξιοδότησης πλήρως με 35 χρόνια και 
όχι με 39. 

4.  Για όσους επιθυμούν, μετά τη συμπλήρωση τριάντα εννέα 
(39) ετών συντάξιμου χρόνου και μέχρι τα σαράντα πέντε (45) 
χρόνια εργασίας να υπάρξει δυνατότητα ποσοστιαίας αύξη-
σης της συντάξεώς τους κατ’ έτος.

5.  Η αυτόματη έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την 
πληρωμή των εισφορών από τον ασφαλισμένο ή μέσω των 
Κ.Ε.Π.

6.  Η αυτόματη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας.
7.  Προκειμένου να επιτευχθεί η είσπραξη των διαφευγόντων ει-

σφορών του Ταμείου να δημιουργηθεί ειδική ελεγκτική υπη-
ρεσία ή να ανατεθεί στο Σ.Ο.Ε.

8.  Η αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος του Κλάδου Πρόνοιας.
9.  Να ασφαλίζεται η ιδιότητα και όχι η εργασία του Ιατρού.

Ευρωπαϊκή Δραστηριότητα του Π.Ι.Σ.
Η Μόνιμη Επιτροπή των Ευρωπαίων Ιατρών (C.P.M.E.) είναι 

η πλέον αντιπροσωπευτική Ευρωπαϊκή Ένωση των Ιατρών, μια 
που συγκροτείται από τους Προέδρους των Εθνικών Ιατρικών 
Συλλόγων της Ενωμένης Ευρώπης. 

Μερικά από τα θέματα που την απασχόλησαν και συνεχίζουν 
να την απασχολούν, είναι τα ακόλουθα: 
1.  Η ελεύθερη διακίνηση Ιατρών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

προκαλεί σε ορισμένα κράτη μέλη προβλήματα από την έλ-
λειψη ορισμένων ειδικευμένων με συγκεκριμένες ειδικότητες. 
Η διακίνηση αυτή των Ιατρών γίνεται, κυρίως, από χώρες σε 
στάδιο ανάπτυξης προς βιομηχανικές χώρες.

2.  Η υγεία στο διαδίκτυο στηρίζεται σε τρεις αρχές: στη σχέση 
ανάμεσα στον ασθενή και στον ιατρό, στην καταχώρηση των 
δεδομένων και στον έλεγχο της πρόσβασης σε αυτά.

3.  Η C.P.M.E. και η U.E.M.S. και τα κράτη μέλη πιέζουν την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση της Οδηγίας που έχει 
σχέση με το χρόνο εργασίας των Ιατρών στα Νοσοκομεία. Η 
υπόθεση είναι σε εξέλιξη.

4.  Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη των Ιατρών αποτε-
λεί συμπλήρωμα της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης και 
οι δύο έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρε-
χόμενων υπηρεσιών υγείας. Η Συνεχής Επιμόρφωση των Ια-
τρών συνίσταται στη θεωρητική κατάρτιση, μέσα από συνέ-
δρια, μαθήματα και πληροφορική. Η Συνεχής Επαγγελματική 
Ανάπτυξη συνίσταται στην εκμάθηση της σωστής εφαρμογής 
των ιατρικών εξελίξεων στον ασθενή, σε επίπεδο διαγνωστι-
κό και θεραπευτικό.
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Ο ιατρός Μαιευτήρας-Γυναι-
κολόγος Βασίλειος Σωτηρακόπου-
λος, εκλεγμένο μέλος του ΔΣ του 
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου 
για τρεις συνεχείς θητείες, εξελέγη, 
πρόσφατα, μέλος της εκτελεστικής 
επιτροπής της Οικονομικής και Κοι-
νωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) Ελλά-
δας. Η Ο.Κ.Ε. αποτελεί ένα από 
τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, που έχει ως σκοπό, 
μέσω της παράθεσης διαφορετι-
κών επιχειρημάτων και προτάσεων 
για ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέ-
ροντος των κοινωνικών της εταί-
ρων, να αναδείξει την κοινή συνι-
σταμένη σε ζητήματα κοινωνικής 
και οικονομικής πολιτικής.

Ο Βασίλειος Σωτηρακόπουλος 
πήρε τον τίτλο της ειδικότητας του 
Μαιευτήρα-Γυναικολόγου το 1963 

και εντάχθηκε στη Γυναικο-
λογική Κλινική του «Λαϊ-
κού» Νοσοκομείου, όπου 
έμεινε για 12 χρόνια εξε-
λισσόμενος στη βαθμίδα 
από εσωτερικός βοηθός, 
επιμελητής και για μικρό 
διάστημα εκτέλεσε χρέη 

διευθυντού. Παράλλη-
λα, κατέχει τον τίτλο του 
Διδάκτορος του Παν/μίου 
Αθηνών. Δημιούργησε 
την Ένωση Μαιευτήρων-
Γυναικολόγων Ελλάδος, 
της οποίας διατέλεσε Πρό-
εδρος για 2 θητείες, ενώ 

αποτελεί μέλος της Ελληνικής Αντι-
προσωπείας στη Διαρκή Επιτροπή 
των Ευρωπαίων Ιατρών. Υπήρξε 
ιδρυτικό μέλος του Μαιευτηρίου 
«Μητέρα» και αποτελεί τακτικό 
μέλος στην επιτροπή εκπαίδευ-
σης του ΚΕΣΥ και αντιπρόεδρος 
του ΤΣΑΥ. Από το 1990 και για 
3 χρόνια διετέλεσε τακτικό μέλος 
της Ομάδας Κοινοβουλευτικού 
Ελέγχου (Ο.Κ.Ε.) της Ν.Δ. Αυτό 
το διάστημα εκπόνησε με συνερ-
γάτες μεγάλη μελέτη για τη Διοί-
κηση και Οργάνωση των Νοσο-
κομείων, όπως και για το Ιατρικό 
Εργατικό Δυναμικό. Είναι μέλος 
πολλών επιστημονικών εταιρει-
ών, όπως της Ελληνικής Μαιευτι-
κής Εταιρείας και έχει δημοσιεύσει 
πολυάριθμες εργασίες σε ελληνι-
κά και ξένα περιοδικά.

Συμμετοχή του μέλους του ΔΣ του ΠΙΣ 
Βασίλειου Σωτηρακόπουλου στην Εκτελεστική Επιτροπή 

της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδας

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Ε.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Κ.Ε. (εκλογή Προέδρου 21/3/2007) Πολυζωγόπου-
λος Χρήστος
ANΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ Ο.Κ.Ε (εκλογές Αντιπροέδρων & Μελών Ε.Ε. 
12/4/2007) Στεφάνου Ιωάννης, Παπαντωνίου Κωνσταντίνος, Λιόλι-
ος Νικόλαος
ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο.Κ.Ε.
Κεφάλας Χαράλαμπος, Σκορίνης Νικόλαος, Τσατήρης Γεώργιος, Γκου-
τζαμάνης Κώστας, Λαναρά Ζωή, Ηλιόπουλος Ηλίας, Γωνιωτάκης Γε-
ώργιος, Σωτηρακόπουλος Βασίλειος, Σωτηρίου Ιωάννης

Συστηματικά, επίμονα και αποφα-
σιστικά κινείται ο ΠΙΣ στην κατεύθυνση της 
επίτευξης λύσεων στα πολλά και οξυμένα 
προβλήματα που ταλανίζουν εδώ και χρόνια 
τον ιατρικό κόσμο. 

Ως το μοναδικό θεσμοθετημένο όργανο - 
σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, απαιτεί να ενημε-
ρώνεται έγκαιρα για κάθε θεσμικό μέτρο 
που αφορά στους ιατρούς, ενώ ταυτόχρονα 
επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις και συγκε-
κριμένα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν. 
Έχοντας τις περισσότερες φορές την πρωτο-
βουλία σ’ ένα διάλογο εφ’ όλης της ύλης με 
τα αρμόδια Υπουργεία, αυξάνει, ταυτόχρονα, 
το βαθμό αγωνιστικής του ετοιμότητας για τη 
δυναμική διεκδίκηση των αιτημάτων των Ελ-
λήνων ιατρών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην 
πρόσφατη Γενική του Συνέλευση, ο ΠΙΣ δια-
κήρυξε κατηγορηματικά ότι οι Έλληνες ιατροί 
δεν είναι διατεθειμένοι να αποδεχτούν την 
περιθωριοποίησή τους και μια παρελκυστική 
τακτική που αγοράζει χρόνο και παραπέμπει 

τη λύση των προβλημάτων τους, αορίστως, 
στο μέλλον. Και ότι, αν μέσα σε εύλογο χρο-
νικό διάστημα δεν υπάρξουν λύσεις στα χρο-
νίζοντα και οξυμένα προβλήματα, θα κλιμα-
κωθούν οι αντιδράσεις με κάθε πρόσφορο 
μέσο και τρόπο, όπως 24ωρη προειδοποι-
ητική πανελλαδική παν-ιατρική απεργία. 
Τα παραπάνω υπογραμμίστηκαν στη διάρ-
κεια Συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε 
ο ΠΙΣ στις 13 Μαρτίου 2007. Ομιλητές ήταν 
ο Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Μ. Καλοκαιρινός και 
άλλα μέλη της Διοίκησης. Στη Συνέντευξη Τύ-
που αναφέρθηκε ότι, μέσα στους τελευταίους 
μήνες, το ΔΣ του ΠΙΣ πραγματοποίησε διαδο-
χικές επισκέψεις στους υπουργούς Υγείας και  
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δ. Αβραμόπου-
λο και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα-
σίας, κ. Σ. Τσιτουρίδη, καθώς και στον υφυ-

πουργό Οικονομικών, κ. Π. Δούκα. Με τους 
ανωτέρω είχε συζήτηση για πλήθος προβλη-
μάτων, μεταξύ των οποίων για τα Νομοσχέδια 
για τις Ειδικότητες, τις Προμήθειες στα Νοσο-
κομεία, την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
και τα Φάρμακα. Επίσης, για το ΠΔ 84/2001, 
για την αναμόρφωση του μισθολογίου των 
ιατρών του ΕΣΥ βάσει των νέων τιμαριθμικών 
και δημοσιονομικών δεδομένων, την επιτά-
χυνση των κρίσεων ιατρών ΕΣΥ και των προ-
σλήψεων νοσηλευτικού και ιατρικού προ-
σωπικού στα νοσοκομεία, την επίλυση των 
προβλημάτων των ιατρών του ΙΚΑ, την ανα-
προσαρμογή των αμοιβών των ιατρικών πρά-
ξεων, την επίλυση των προβλημάτων  που 
σχετίζονται με το ΤΣΑΥ. Επιπλέον, παρουσι-
άστηκαν οι προτάσεις του ΠΙΣ για την επίλυ-
ση των προβλημάτων του κλάδου.

Ο ΠΙΣ αναζητά λύσεις σε χρονίζοντα 
προβλήματα των Ελλήνων ιατρών
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Επιστολή της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας προς 
τον ΠΙΣ με αφορμή τη δημοσίευση του άρθρου «Θέσεις 
του ΠΙΣ για το Προεδρικό Διάταγμα περί ιδιωτικών φο-
ρέων ΠΦΥ» (Ιατρικό Βήμα 2006; 105:11)

Αξιότιμοι κύριοι Συνάδελφοι,

Πληροφορηθήκαμε -με δυσάρεστη έκπληξη- από το περιοδικό 
«ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ» του ΠΙΣ (τεύχος 5, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2006, 
σελίδα 11, υπό τον τίτλο «Θέσεις του ΠΙΣ για το Προεδρικό Διά-
ταγμα περί ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ), ότι το ΔΣ του ΠΙΣ ομοφώνως 
απεφάσισε και πρότεινε, με επιστολή υπογραφόμενη από τον Πρό-
εδρό του κ. Εμμανουήλ Καλοκαιρινό και το Γραμματέα του κ. Στα-
μάτιο Πίνη προς τον Υφυπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Γιαννόπουλο, 
την απάλειψη από σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος της δυνατότητας 
ιατρών με ειδικότητα αιματολογίας να ιδρύουν και να λειτουργούν 
ιδιωτικά αιματολογικά εργαστήρια επειδή, κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
δημιουργείται μια νέα ειδικότητα Κλινικο-Εργαστηριακή.

Είναι λυπηρή η διαπίστωση ότι εσείς, μέλη του ΔΣ του Πανελ-
ληνίου Ιατρικού Συλλόγου, αγνοείτε τα νομοθετημένα αντικείμενα 
της εκπαίδευσης στην Αιματολογία. Σας υπενθυμίζουμε ότι αυτά 
περιλαμβάνουν δύο χρόνια σε παθολογική ή παιδιατρική κλινική, 
δύο χρόνια σε αιματολογική κλινική, ενάμιση χρόνο σε αιματολο-
γικό εργαστήριο και έξι μήνες σε αιμοδοσία. Δεν υπάρχει άλλη ια-
τρική ειδικότητα με τόσο χρονικό διάστημα εκπαίδευσης σε αιμα-
τολογικό εργαστήριο, ο συνδυασμός μάλιστα της εκπαίδευσης σε 
Κλινική και εργαστήριο οδήγησε το νομοθέτη στο χαρακτηρισμό 
της αιματολογίας ως ειδικότητας κλινικοεργαστηριακής από μακρού 
ήδη χρόνου (Υ.Α. Υ7/11·62/9.3.1995 (ΦΕΚ Β/215). Σημειώνου-
με, επίσης, ότι αυτό ακριβώς το αντικείμενο εκπαίδευσης έχει υιο-
θετηθεί από την Ευρωπαϊκή Αιματολογική Εταιρεία και ήδη προ-
ωθείται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σας είναι, εξάλλου, γνωστό ότι η Πολιτεία έδωσε από μακρού 
τη δυνατότητα σε ιατρούς με ειδικότητα αιματολογίας όλων των 
βαθμίδων ιεραρχίας να εργάζονται σε αιματολογικά εργαστήρια 
δημόσιων νοσοκομείων (πανεπιστημιακών και ΕΣΥ) και ιδιωτικών 
κλινικών. Είναι όντως παράδοξο, αυτό που επιτρέπεται σε νοσοκο-
μειακό επίπεδο, να προτείνετε εσείς, το ΔΣ του ΠΙΣ, την απαγόρευ-
σή του στον ιδιωτικό τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Αλλά πέραν όλων των ανωτέρω, το Συμβούλιο της Επικρατείας 
(απόφαση 2234/2006, αυξημένης συνθέσεως), κατόπιν προσφυγής 
της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, έκρινε ότι ο αποκλεισμός 
των αιματολόγων από τη δυνατότητα να ιδρύουν ιδιωτικά αιματο-
λογικά εργαστήρια παραβιάζει ευθέως τη συνταγματική αρχή της 
ισότητας και ότι η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη «να θεσπίσει» κανο-
νιστική ρύθμιση ως προς την ίδρυση και λειτουργία αιματολογικών 
εργαστηρίων, ως ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων, υπό την 
ευθύνη και διεύθυνση ιατρού με ειδικότητα αιματολογίας.

Με βάση τα παραπάνω επιστημονικά και νομικά δεδομένα, 
επιβάλλεται να αναθεωρήσετε τις θέσεις σας. Ο ΠΙΣ, στον οποίο 
συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι ιατροί, οφείλει να προασπίζει 
τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των μελών του, ανεξαρτήτως 
του βαθμού επιρροής τους. Ευτυχώς, ζούμε σε εποχή που ισχύ-
ει το Κράτος Δικαίου.

Με τιμή,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος Γεώργιος Πατεράκης

Επιστολή της Ελληνικής Εταιρείας Εργαστηριακής Αιματολο-
γίας και Αιμοδοσίας προς τον ΠΙΣ με αφορμή την επιστολή 
της Αιματολογικής Εταιρείας προς τον Υπουργό Υγείας όσον 
αφορά στις κρίσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ για θέσεις Αιματολο-
γικών Κλινικών και Αιματολογικών Εργαστηρίων

Αξιότιμοι κύριοι Συνάδελφοι,

Λάβαμε γνώση του με αριθμ. πρωτ. 675/22-12-2006 εγγράφου της Ελ-
ληνικής Αιματολογικής Εταιρείας προς τον Υπουργό Υγείας, όσον αφορά 
στις κρίσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ για θέσεις Αιματολογικών Κλινικών και Αι-
ματολογικών Εργαστηρίων.

Επί του παραπάνω θέματος θα πρέπει να σημειωθεί ότι, συμφώνα με 
τη διάταξη του άρθρου 43 παρ.4 του Ν. 3252/2004: «Όταν πρόκειται για 
κρίση θέσης Διευθυντών για την οποία μπορούν να είναι υποψήφιοι ιατροί 
περισσοτέρων της μίας ειδικοτήτων, αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής για την 
κρίση ορίζεται το Συμβούλιο της πρώτης κατά τη σειρά που ορίζεται στον 
Οργανισμό του Νοσοκομείου ειδικότητας».

Επιπρόσθετα, στην με αριθμό Υ4α/128472/2003 Κοινή Υπουργική Από-
φαση (ΦΕΚ Β 1987/31-12-2003) ορίστηκαν οι ιατρικές ειδικότητες ενόψει 
της διάταξης του άρθρου 34 του Ν. 2519/1997, για τη σύσταση των θέ-
σεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ που έχουν συσταθεί στους Οργανισμούς Νο-
σοκομείων ΕΣΥ και αναφέρονται ως θέσεις ειδικών Μονάδων. Εκεί ρητώς 
προβλέπεται για τα Αιματολογικά Τμήματα η «Ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθο-
λογίας ή Αιματολογίας», δηλαδή για τις θέσεις αυτές ως πρώτη κατά σειρά 
ειδικότητα ορίστηκε η ειδικότητα της ιατρικής Βιοπαθολογίας.

Με βάση, λοιπόν, το σαφές και συγκεκριμένο αυτό νομικό πλαίσιο και 
όχι για άλλους λόγους, ορθώς οι φάκελοι υποψηφιοτήτων που αφορούν 
σε αιματολογικά τμήματα αποστέλλονται στο Συμβούλιο Επιλογής Διευ-
θυντών/ Επιμελητών Ιατρικής Βιοπαθολογίας και όχι Αιματολογίας, ως 
κατά νόμο ορίζεται. Σε κάθε περίπτωση συναφές ζήτημα λύθηκε με την 
2695/2005 απόφαση του ΣτΕ, το οποίο έκρινε αμετάκλητα ότι ο ορισμός 
ιατρών βιοπαθολόγων, ιατρών δηλαδή συναφούς ειδικότητας με το παρε-
χόμενο στο έργο τμήμα, είναι νόμιμο και σύμφωνο με το νόμο, με δεδο-
μένο ότι ο σκοπός του νομοθέτη είναι να δίδεται η δυνατότητα επιλογής- 
ορισμού ως μελών των Συμβουλίων Επιλογής των πλέον ικανών ιατρών 
από μία ευρύτερη κατηγορία ιατρών.

Τα όσα περί «άνισης μεταχείρισης», «νόμου των ισχυρότερων», που τά-
χα επικρατεί και «συντεχνιακών κρίσεων», αντιπαρερχόμαστε ως εντελώς 
αβάσιμα και ανυπόστατα.

Επί της ουσίας, επιτρέψτε μας να επισημάνουμε, υπερθεματίζοντας τη στά-
ση και εκφρασθείσα βούληση του νομοθέτη, η οποία ήδη κρίθηκε νόμι-
μη, ότι στα αιματολογικά εργαστήρια παραδοσιακά αλλά και μέχρι σήμερα 
υπηρετούν κατά σαφή πλειοψηφία ιατροί βιοπαθολόγοι που είναι εργαστη-
ριακοί ιατροί. Οι αιματολόγοι, αρνούμενοι τη συνάφεια με τους βιοπαθο-
λόγους, ομολογούν ουσιαστικά ότι είναι μία αμιγώς κλινική ειδικότητα η 
οποία αναγνωρίστηκε στη χώρα μας ως συναφής με την παθολογία.

Θα πρέπει, τέλος, να αναφέρουμε ότι, όπως γίνεται δεκτό επιστημονικά, 
αλλά και σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής λογικής και πείρας, η θεσμι-
κά κατοχυρωμένη εκπαίδευση των αιματολόγων σε αιματολογικά εργαστή-
ρια επί ενάμισι έτος από το 1995 και εντεύθεν (πρβλ. ΠΔ 415/1994), δεν 
τους καθιστά εργαστηριακούς ούτε κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς, όπως, 
κατά όμοιο τρόπο, οι βιοπαθολόγοι δεν καθίστανται κλινικοί ιατροί εκ μό-
νης της μονοετούς εκπαίδευσής τους στην παθολογία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας 
Εργαστηριακής Αιματολογίας και Αιμοδοσίας

 Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Ε. Μποσινάκου Θ. Θεοδωρίδης
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