
 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Σας  καλωσορίζω  στη  σημερινή  τακτική  και  εκλογική  Γενική  Συνέλευση  του 
Συνδέσμου  και  σας  εύχομαι  Χρόνια  Πολλά,  καλή  χρονιά  με  υγεία  στο  καθένα 
προσωπικά και στις οικογένειες σας. 

Ένας ακόμα χρόνος πέρασε και είμαστε εδώ για να κάνουμε μια ανασκόπηση των 
πεπραγμένων και να χαράξουμε τη πορεία μας για το 2014. 

Στον  απολογισμό  μου  το  περασμένο  Φεβρουάριο  ευχήθηκα  όπως  οπλιστούμε  με 
υπομονή  για  να  αντεπεξέλθουμε  την  οικονομική  κρίση.  Έλεγα  τότε  ότι  θα 
χρειαστούμε  κάτι  παραπάνω  από  υπομονή,  ότι  θα  χρειαστούμε  σύνεση  και 
αυτοσεβασμό και ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση με νηφαλιότητα 
και χωρίς εξάρσεις πανικού. 

Θα  πρέπει  ο  καθένας  μας  να  στείλει  το  μήνυμα  στους  πελάτες  του  ότι  μας 
διακατέχει πνεύμα αλληλεγγύης και συμπάθειας (τι ειρωνεία –ιατρεία αλληλεγγύης 
δυο μήνες μετά)  έτσι  για  να συγκρατήσουμε  τον  κόσμο να παραμείνει  κοντά μας. 
Να  δείξουμε  την  αξία  της  ποιότητας  και  της  αξιοπιστίας  των  υπηρεσιών  που 
παρέχουμε.  Να  δώσουμε  στο  κόσμο  να  καταλάβει  τη  σημασία  των  αριθμών  που 
αναγράφονται  στα  έντυπα  των  αποτελεσμάτων.  Είναι  πιστεύω  αυτός  ο  τρόπος,  η 
καλύτερη προσέγγιση που μπορούμε να κάνουμε. 

Είναι ανεπίτρεπτο, αντιδεοντολογικό,  κακοήθεια  και αμφισβητούμενη ενέργεια  να 
προσπαθούμε μέσα από ηλεκτρονικά και άλλα έντυπα μέσα να προσελκύσουμε τον 
κόσμο  προσφέροντας  τάχα  προσφορές  σε  πακέτα  αναλύσεων.  Ενταφιάζουμε  το 
επάγγελμα  μας,  καταστρέφουμε  χρόνο  με  το  χρόνο  ότι  κατακτήσαμε  μέχρι  τώρα. 
Αλλά  κυριότερα  αφοπλίζουμε  κάθε  ενέργεια  μας  για  να  συγκρατήσουμε  τις 
απαιτήσεις από τα διάφορα ταμεία. 

Αυτά  έλεγα  αγαπητοί  συνάδελφοι  πριν  ένα  χρόνο  ακριβώς,  πριν  η  κρίση  και  η 
τρόικα κτυπήσει την πόρτα μας. Φυσικά μπορεί να εισέπραττα ειρωνικά μειδιάματα 
και  μπορεί  να  χαρακτηριζόμουν  και  από  κάποιους  υπερβολικά  ρομαντικός, 
γραφικός  και  αφελής.  Χαρακτηριστικά  που  σίγουρα  βόλευαν  ορισμένους  για  να 
συνεχίσουν  ανενόχλητοι  να  καπηλεύονται  την  υπομονή  και  την  ανοχή  μας  και  να 
ασελγούν  επί  των  υπολοίπων  ασύστολα,  αντιδεοντολογικά  και  με  συμπεριφορά 
ανεπίτρεπτη, ανάρμοστη και καταδικαστέα. 



 

 

Οι «πρίγκιπες»  της διαφήμισης,  της ψεύτικης και  επίπλαστης  τάχατες συμπάθειας 
προς  τον  συνάνθρωπο,  οι  «δήθεν»,  είναι  σε  λάθος  επάγγελμα.  Έχουν  γεμίσει  το 
διαδίκτυο  με  προσφορές,  στους  κατόχους  καρτών  στα  τραπεζικά  και  συνεργατικά 
ιδρύματα, προφασιζόμενοι ότι με αυτό τον τρόπο είναι κοντά στο πολίτη. 

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  η  πραγματική  προσφορά  είναι  η  προσφορά  υπηρεσιών 
ποιότητας  και  η  διασφάλιση  της  υγείας  των  ασθενών  χωρίς  τυμπανοκρουσίες  και 
διαφημίσεις, προσεγγίζοντας τον πελάτη του ο καθένας με κατανόηση την ώρα της 
αμοιβής και σε προσωπικό επίπεδο. Για όσους δεν το γνωρίζουν ή τους διαφεύγει ή 
το  έχουν  ξεχάσει  δεν  είμαστε  ούτε  μπακάλικα,  ούτε  περίπτερα,  ούτε 
πραματευτάδες για να ντελαλήσουμε την πραμάτεια μας, αλλά ασχολούμαστε με το 
πολυτιμότερο αγαθό της ανθρώπινης ζωής – την Υγεία. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε ένας επαγγελματικός σύνδεσμος που στόχο έχει να 
διαφυλάξει  τα  καλώς  νοούμενα  συμφέροντα  όλων  των  μελών  του.  Αυτό  το 
Συμβούλιο έχει αποδείξει έμπρακτα και επανειλημμένα ότι ακολουθεί κατά γράμμα 
αυτό το στόχο, βάζοντας πάνω απ’ όλα το ΕΜΕΙΣ και όχι το ΕΓΩ! 

Ενέργειες λοιπόν που υποσκάπτουν τους στόχους και σκοπούς του Συνδέσμου είναι 
καταδικαστέες  και  θα  μας  βρουν  αντιμέτωπους.  Χωρίς  αμφιβολία  όλες  αυτές  οι 
κινήσεις έχουν επιφέρει ανεπανόρθωτη ζημιά στο επάγγελμα μας. 

Αυτούς  τους γνωστούς άγνωστους  τους αφήνω στη κρίση  της  Γενικής Συνέλευσης. 
Εδώ και τώρα αποφασίστε εσείς που είστε το ανώτατο σώμα τι θέλετε να γίνει. Εδώ 
όμως, με αίσθημα ευθύνης χωρίς πισωγυρίσματα και ανώνυμες καταγγελίες. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Τον  Μάρτιο  του  2013  ο  τόπος  μας  αντιμετώπισε  ένα  τσουνάμι  οικονομικών 
εξελίξεων  που  όμοιο  του  δεν  ξανάγινε.  Γίναμε  μάρτυρες  της  πιο  τραγικής 
οικονομικής  κατάρρευσης  του  τόπου  μας.  Το  Δ.Σ.  του  Συνδέσμου  με  αστραπιαίες 
κινήσεις  και  υπευθυνότητα  και  με  διαδοχικές  συνεδριάσεις  πήρε  αποφάσεις  τις 
οποίες κοινοποίησε σε δημοσιογραφική διάσκεψη. 

Προτείναμε  μια  σειρά  μέτρων  τα  οποία  κοινοποιήσαμε  προς  όλους  τους 
συναδέλφους  με  σκοπό  την  ανακούφιση  των  συμπολιτών  μας.  Όπως  βλέπετε 
αγαπητοί  συνάδελφοι  δεν  χρειάζεται  διαφήμιση  ή  πρόσφορα  και  η  έμπρακτη  και 
σωστή συμπαράσταση προς τον δοκιμαζόμενο λαό μας εκ μέρους του επαγγέλματος 
μας  δεν  χρειάζεται  ιδιοτελείς  και  τυχάρπαστους  «δήθεν»  που  απώτερος  τους 
σκοπός είναι η εκμετάλλευση και το προσωπικό κέρδος! 



 

 

Πρέπει  να  ομολογήσω  ότι  οι  συνάδελφοι  αντιμετώπισαν  με  κατανόηση  και 
ευαισθησία  το  όλο  θέμα  και  να  σας  πληροφορήσω  αγαπητοί  συνάδελφοι  ότι  ο 
Σύνδεσμος δέχτηκε πολύ καλές κριτικές για αυτές μας τις ενέργειες. Δεν θέλω να πω 
περισσότερα για το θέμα. Το μόνο που θα επαναλάβω είναι ότι θα συνεχίσουμε να 
δείχνουμε την ευαισθησία μας και την αλληλεγγύη μας προς τον συνάνθρωπο μας 
και να τους διαφωτίζουμε για τους εργολάβους της διαφήμισης ανάλογα. 

∙ Συνάντηση με Υπουργό Υγείας: 

Το Δ.Σ.  είχε συνάντηση με  τον Υπουργό Υγείας Κον Πετρίδη στις  2 Απριλίου 2013. 
Στη  συνάντηση  μας  αυτή  τα  θέματα  που  συζητήθηκαν  ήταν  το  Νομοσχέδιο  και  η 
προδιαγραφόμενη  πορεία  του,  το  Συμβούλιο  Εγγραφής  και  η  πιθανότητα 
συνεργασίας  του Υπουργείου με  τον  ιδιωτικό  τομέα για αγορά υπηρεσιών από  το 
δημόσιο. Ο Κος Υπουργός υποσχέθηκε ότι το νομοσχέδιο θα πάρει σειρά μετά την 
ψήφιση  του  νόμου  για  την  Διασυνοριακή  Ιατρική  περί  τα  τέλη  Οκτώβριου. 
Δυστυχώς  μέχρι  αυτή  τη  στιγμή  δεν  έχει  γίνει  καμία  πρόοδος  για  το  θέμα  του 
Νομοσχεδίου.  Έχει  σταλεί  επιστολή προς  το  Υπουργείο  Υγείας  ζητώντας  εξηγήσεις 
για την καθυστέρηση αυτή και αναμένουμε. 

Το Συμβούλιο Εγγραφής έχει ορισθεί αλλά ακόμη δεν μας έχει κοινοποιηθεί. 

∙ Συνεδριάσεις σε άλλες επαρχίες: 

Μετά  την  πρώτη  συνάντηση  του  Δ.Σ.  με  τα  μέλη  του  της  επαρχίας  Πάφου 
ακολούθησε  συνάντηση  του  Δ.Σ.  στη  Λάρνακα.  Η  συνεδρίαση  ήταν  απόλυτα 
επιτυχής και σ’ αυτήν παρευρέθησαν αρκετοί συνάδελφοι από τη Λάρνακα. 

Ο  στόχος  του  Δ.Σ.  είναι  να  ενημερώνει  άμεσα  αλλά  και  να  ακούει  τα  διάφορα 
προβλήματα που τυχόν να υπάρχουν ανά επαρχία. 

Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι το Δ.Σ. κάνει ότι είναι δυνατόν, μέσα στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων, για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων. 

∙ Συνδρομές: 

Μία από τις σοβαρές αποφάσεις του Δ.Σ. ήταν να δώσει μια λύση μια για πάντα στο 
θέμα  των  καθυστερημένων  συνδρομών  από  Συναδέλφους.  Εφάρμοσε  λοιπόν  τη 
πρόνοια του Καταστατικού και το θέμα διευθετήθηκε σε μεγάλο βαθμό. 

∙ Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2007: 

Στις  10/06/2013  μετά  από  πρόσκληση  του  Κυπριακού  Φορέα  Διαπίστευσης,  ο 
πρόεδρος  παρευρέθηκε  και  χαιρέτησε  την  εκδήλωση  για  τη  Διεθνή  μέρα 



 

 

διαπίστευσης. Σε αυτήν τονίστηκε η μεγάλη συνεισφορά του Συνδέσμου στο τομέα 
αυτό αλλά και η πρωτοβουλία αρκετών Κλινικών Εργαστηρίων να προχωρήσουν σε 
διαπίστευση. Η διαπίστευση παρέχει μια αντικειμενική αξιολόγηση της λειτουργικής 
και  τεχνικής  επάρκειας  των  εργαστηριακών δοκιμών  και  διασφαλίζει  την ακρίβεια 
και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων. 

∙ Ιστοσελίδα: 

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  η  ανανεωμένη  παρουσία  της  ιστοσελίδας  του  Συνδέσμου 
μας  είναι  ένα  από  τα  σημαντικότερα  εργαλεία  για  την  πληροφόρηση  των  μελών 
μας. 

Έγινε  μια  σοβαρή  προσπάθεια  να  αναβαθμίσουμε  την  ιστοσελίδα  μας  έτσι  ώστε 
όλοι  οι  συνάδελφοι  να  ενημερώνονται  άμεσα  για  όλες  τις  δραστηριότητες  του 
συνδέσμου και του επαγγέλματος εντός και εκτός Κύπρου. 

Η άμεση ενημέρωση είναι πολύ σημαντική για όλους μας έτσι ώστε να παίρνουμε 
τις πληροφορίες χωρίς καθυστέρηση και να είμαστε ανά πάσα στιγμή ενημερωμένοι 
για τις δραστηριότητες του Συνδέσμου. 

Επειδή  κρίνω  ότι  το  θέμα  αυτό  είναι  αρκετά  σημαντικό,  θα  υπάρξει  επιπλέον 
ενημέρωση στη συνέχεια από το συνάδελφο – διαχειριστή της ιστοσελίδας Κο Σώτο 
Μανναρίδη. 

∙ Εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Πεδίο – EFLM – EC4: 

Αγαπητοί συνάδελφοι, οι εξελίξεις που αφορούν το επάγγελμα μας σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Η εναρμόνιση του επαγγέλματος σ’ όλες της 
Ευρωπαϊκές χώρες έχει γίνει πλέον επιτακτική ανάγκη. 

Στην  συνάντηση  του  Dubrovnik  παρέστη  η  ευρωπαία  ακόλουθος  για  θέματα 
διακίνησης επαγγελμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ήταν πολύ θετική στην 
προσπάθεια αυτή. 

Στη  συνέχεια  της  προσπάθειας  αυτής,  παρευρέθηκε  και  η  επίτροπος  Vergnaud,  η 
οποία  ετοίμασε  την  έκθεση  που  αφόρα  την  πρόταση  οδηγίας  σχετικά  με  την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στη Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Από την πλευρά μας έγιναν συναντήσεις με το αρμόδιο τμήμα της Κυβέρνησης κατά 
τις οποίες υποστηρίξαμε τις θέσεις του EFLM. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής 
ήταν  να  επέλθει  συμφωνία  μεταξύ  του  Συμβουλίου  της  ΕΕ  και  του  Ευρωπαϊκού 



 

 

Κοινοβουλίου  για  την  πρόταση  Οδηγίας  σχετικά  με  την  αναγνώριση  των 
επαγγελματικών προσόντων. 

Στις  4  Δεκεμβρίου  του  2013  το  EFLM  ανακοίνωσε  την  ψήφιση  της  Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας  για  την  αναγνώριση  των  επαγγελματικών  προσόντων(2005/36).  Στην 
Οδηγία  περιλαμβάνονται  όλες  οι  προτάσεις  που  προτάθηκαν  από  το  EFLM 
συμπεριλαμβανομένης  και  της  πρότασης  –  Common  Training  Frameworks‐  κοινά 
προγράμματα εκπαίδευσης στα οποία θα καθορίζουν το επίπεδο της εκπαίδευσης 
και την ενεργό συμμετοχή των επαγγελματιών. 

Σε  μια  άλλη  έρευνα  η  οποία  έγινε  σε  συνεργασία  με  το  UEMS  σχετικά  με  την 
εργαστηριακή  ιατρική  στις  χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  διαπιστώθηκε  ότι  το 
επάγγελμα  μας  διαφέρει  μεταξύ  των  χωρών  της  ΕΕ  σε  πολλά  επίπεδα.  Ως 
αποτέλεσμα  αυτής  της  έρευνας,  που  σκοπό  είχε  την  προώθηση  της  αμοιβαίας 
αναγνώρισης  των  ειδικών  στο  επάγγελμα  μας  μέσα  στα  κράτη  μέλη  και  την 
ελεύθερη διακίνηση, κατέληξε στη σημαντικότητα της ύπαρξης αμοιβαίων κανόνων 
και  μέτρων  και  εναρμόνισης  της  εκπαίδευσης.  Η  εναρμόνιση  της  μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης  τόσο  στους  κλινικούς  χημικούς  όσο  και  στους  εργαστηριακούς 
γιατρούς  είναι  ένας  στόχος  που  πάει  πίσω  πολλά  χρόνια.  Υπάρχουν  πολλές 
διαφορές  μεταξύ  χωρών  που  εξελίχθησαν  με  βάση  την  ιστορική  εξέλιξη  των 
πραγμάτων στις διάφορες χώρες. 

Η εναρμόνιση λοιπόν είναι μια σημαντική πρόκληση για το επάγγελμα μας και που 
θα χρειαστεί να παρθούν δύσκολες αποφάσεις. 

Θα ήθελα εδώ να αναφέρω κάποια από τα αριθμητικά ευρήματα αυτής της έρευνας 
που αφορούν την Κύπρο. 

Στην Κύπρο υπάρχουν 159  lab  specialists  εκ  των οποίων  το 18,2% είναι  γιατροί σε 
πληθυσμό  800.000  σε  σχέση  με  το  Ηνωμένο  Βασίλειο  που  με  πληθυσμό  60.6 
εκατομμύρια  έχει  700  ειδικούς  εκ  των  οποίων  το  28.6  είναι  γιατροί.  Σε  ελεύθερη 
μετάφραση  στη  Κύπρο  έχουμε  περίπου  200  ειδικούς  στο  τομέα  μας  στο 
εκατομμύριο πληθυσμού σε σχέση με την Αγγλία που έχει 11.6  !!!! Στην Κύπρο το 
10% είναι διαπιστευμένα με ISO 15189 σε σχέση με την Αγγλία που είναι το 94%. 

Στην  τελευταία  συνάντηση  του  EC4  στο  Παρίσι  έγινε  αποχαιρετιστήριο  δείπνο  σε 
δυο  σημαντικούς  ανθρώπους,  την  Simon  Zerah  και  τον  Rob  Jansen  που  ήταν  οι 
στυλοβάτες όλων των προαναφερθέντων ενεργειών και που επίσης έχουν βοηθήσει 
σε μεγάλο βαθμό τη δική μας συμμετοχή στο EC4. 



 

 

∙ Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας – ΓΕΣΥ: 

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  από  το  2005  που  ξεκίνησε  μια  σοβαρή  προσπάθεια 
εφαρμογής  του  Γενικού  Σχεδίου  Υγείας,  πέρασαν  σχεδόν  9  χρόνια.  Σ’  αυτά  τα  9 
χρόνια ο Σύνδεσμος μας ήταν από την αρχή ένας από τους προμηθευτές υγείας που 
εντάχθηκε  στις  διαπραγματεύσεις  και  πάρα  πολλά  θέματα  που  αφορούν  την 
εφαρμογή του σχεδίου υγείας συζητήθηκαν με τις αρμόδιες επιτροπές του ΟΑΥ. Η 
αλήθεια  είναι  ότι  εκ  μέρους  του Οργανισμού  έγιναν  και  γίνονται  πολλές  σοβαρές 
προσπάθειες  προς  εφαρμογή  του  Σχεδίου. Φαίνεται  ότι  η  απόφαση  είναι  καθαρά 
πολιτική και είναι άγνωστο πότε το σχέδιο αυτό θα εφαρμοστεί. 

Από  τη  δική  μας  πλευρά  γίνονται  όλες  οι  απαραίτητες  προσπάθειες  έτσι ώστε  τα 
εργαστήρια να είναι έτοιμα όσον αφορά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 
ένταξη  τους  σε  ένα  σχέδιο  υγείας.  Έχουμε  παραδώσει  πρόσφατα  μια  σειρά 
εξετάσεων  που  διενεργούνται  στον  ιδιωτικό  τομέα  για  να  συμπεριληφθούν  στον 
κατάλογο. Αυτός ο κατάλογος θα εμπλουτίζεται συνεχώς. 

∙ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ανοσοβιολογίας : 

Μια από τις σημαντικότερες κατακτήσεις του παρόντος Δ.Σ. αγαπητοί συνάδελφοι, 
είναι η έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Ανοσολογία που άρχισε από 
τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

Εδώ  και  καιρό  αρκετοί  συνάδελφοι  οι  οποίοι  υπολείπονται  τον  τομέα  της 
Ανοσολογίας  ήταν  πολύ  προβληματισμένοι  κατά  πόσον  θα  μπορούσαν  να  το 
αποκτήσουν  εφόσον  συνέχιζαν  να  εργάζονται,  κάτι  που  θα  απαιτούσε  τη  φυσική 
τους  απουσία  από  τον  χώρο  εργασίας  τους,  με  συνεπακόλουθο  ανεπανόρθωτη 
οικονομική ζημιά. 

Το  Δ.Σ.  με  προσωπική  πρωτοβουλία  του  προέδρου  αφουγκραζόμενο  αυτές  τις 
ανησυχίες  ήρθε  σε  επαφή  με  τους  συναδέλφους  και  άρχισε  μια  επίπονη 
προσπάθεια υλοποίησης αυτής  της  επιθυμίας. Ήταν μια δύσκολη προσπάθεια  και 
αντιμετωπίσαμε  αρκετές  δυσκολίες  διότι  όπως  είναι  αντιληπτό  αυτό  απαιτεί 
απόφαση  του  Πανεπιστημίου  για  τη  δημιουργία  του  ανάλογου  τμήματος  με 
συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών,  τον απαιτούμενο αριθμό φοιτητών και πολλά 
άλλα. 

Οι  επίμονες  αυτές  προσπάθειες  έφεραν  αποτέλεσμα.  Σε  επανειλημμένες  επαφές 
του πρόεδρου και στη συνέχεια των ενδιαφερομένων με την συντονίστρια σπουδών 
του  τμήματος  Ανθρώπινης  Βιολογίας  Δρ.  Κατερίνα  Δημολιού,  έγινε  κατορθωτό  το 



 

 

τμήμα  να  ξεκινήσει  και  έτσι  για  πρώτη  φορά  ο  Σύνδεσμος  έγινε  ο  φορέας  που 
πέτυχε  να  φέρει  σε  επαφή  το  επάγγελμα  μας  με  το  ακαδημαϊκό  κομμάτι  της 
κοινωνίας.  Στόχος μας είναι  να προχωρήσουμε και με άλλους  τομείς  έτσι ώστε να 
μην  χρειάζεται  να  καταφεύγουν  στο  εξωτερικό  όσοι  συνάδελφοι  επιδείξουν 
ενδιαφέρον στο μέλλον. 

∙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: 

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  θα  αναφερθώ  τώρα  σ’  ένα  από  τα  σοβαρότερα  και 
σημαντικότερα θέματα, που για μένα αλλά και για ολόκληρο το Δ.Σ. είναι εκτός από 
ζήτημα  επιτακτικής  ανάγκης,  αναβάθμιση  νομοθετικής  πληρότητας  και 
εκσυγχρονισμού, είναι και θέμα επαγγελματικής βιωσιμότητας. 

Όπως αναφέρθηκα και πέρυσι, από το 1988 ισχύει μια νομοθεσία η οποία εδώ και 
καιρό έκλεισε τον κύκλο της. 

Το  2014  και  με  την  Κύπρο  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  αλλά  και  την  ηθική  και 
δεοντολογική  ανάγκη  η  πολιτεία  να  παρέχει  στο  τομέα  μας  κάθε  ασφαλιστική 
δικλείδα,  παροχής  υπηρεσιών  ποιότητας,  επιβάλλεται  η  θέσπιση  μιας  νέας 
νομοθεσίας. Με  το  νέο  νομοσχέδιο αναβαθμίζεται  το  επάγγελμα μας,  συνάδει  σε 
μεγάλο  βαθμό  στην  εναρμόνιση  με  τα  όσα  ισχύουν  στις  υπόλοιπες  Ευρωπαϊκές 
Χώρες και παρέχει σε μεγάλο βαθμό εγγυήσεις για την ασφάλεια των ασθενών. Για 
περισσότερα από δέκα και πλέον χρόνια γίνεται προσπάθεια να ετοιμασθεί ένα νέο 
νομοσχέδιο  από  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  φορείς  σε  συνεργασία  με  το 
Υπουργείο Υγείας. 

Εδώ, πρέπει  να αναφέρω ότι στην ετοιμασία ενός νομοσχεδίου, οι προτάσεις από 
τους αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς έχουν στόχο εκτός από την επιστημονική 
και ποιοτική αναβάθμιση και το καλώς νοούμενο συμφέρον του συνόλου των μελών 
του επαγγέλματος. 

Οι  πρόνοιες  και  οι  κανονισμοί  έχουν  στόχο  τη  διασφάλιση  της  ίσης  μεταχείρισης 
όλων των εμπλεκομένων και όλες μας οι ενέργειες και προσπάθειες προς αυτό το 
σκοπό στοχεύουν. 

Αυτό  το  Συμβούλιο  αγαπητοί  συνάδελφοι,  δεν  πρόκειται  να  κάνει  εκπτώσεις  σε 
θέματα που αφορούν την αξιοπρέπεια των μελών του αλλά και το ΔΙΚΑΙΩΜΑ τους 
να  διεξαγάγουν  το  επάγγελμα  τους  μέσα  σε  πλαίσια  αυτοσεβασμού  και 
επαγγελματικής δεοντολογίας. 



 

 

Οι πρόνοιες  του νομοσχεδίου διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό  τις αρχές αυτές και 
κανένας εκφοβισμός δεν πρόκειται να μας πτοήσει. 

Κάποιοι,  θυμήθηκαν  τον  Σύνδεσμο  και  έσπευσαν  να  στείλουν  ηλεκτρονικά 
μηνύματα  και  να  επικοινωνήσουν  τηλεφωνικά  με  μέλη  για  να  προειδοποιήσουν 
τάχα, ότι το Συμβούλιο δεν ενημέρωσε τα μέλη του για το Νομοσχέδιο. 

Αν παρευρίσκονταν στις Γενικές Συνελεύσεις θα γνώριζαν, αν παρακολουθούσαν και 
γίνονταν  κοινωνοί  των  αντιδράσεων  των  συναδέλφων  για  τα  όσα  απαράδεκτα 
συνέβαιναν  θα  αντιλαμβάνονταν.  Φυσικά  δεν  τους  παρέμεινε  χρόνος  από  το 
σχεδιασμό  της  διαφήμισης  και  των  ηλεκτρονικών  μηνυμάτων  προάγοντας  τον 
εξευτελισμό του επαγγέλματος. 

Το  Δ.Σ.  απέστειλε  ανάλογη  επιστολή  και  ενημέρωσε  τα  μέλη  του  για  τα 
τεκταινόμενα. Κλείνοντας το θέμα αυτό αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να τονίσω 
ακόμα  μια  φορά,  ότι  οι  θέσεις  μας  αναφορικά  με  το  νομοσχέδιο  είναι 
κατατεθειμένες  και  τεκμηριωμένες  με  γνώμονα  πάντα  το  συμφέρον  ΟΛΩΝ  των 
εργαστηρίων και ότι αυτός είναι πάντα ο μόνος δρόμος που ακολουθεί το Δ.Σ. και 
ΟΧΙ εξυπηρετώντας προσωπικά και ιδιοτελή συμφέροντα. 

Αυτά  αγαπητοί  συνάδελφοι  έλεγα  στον  τελευταίο  μου  απολογισμό  πριν  από  ένα 
χρόνο ακριβώς και  έκρινα σκόπιμο να  τα επαναλάβω διότι πρώτον  το νομοσχέδιο 
είναι σε εκκρεμότητα και δεύτερο η ασυδοσία και η  επονείδιστη συμπεριφορά εκ 
μέρους  μιας  μικρής  (ευτυχώς)  μερίδας  σε  βάρος  συναδέλφων  έχει  εκτροχιαστεί. 
Λαμβάνω  εγώ  και  το  Δ.Σ.  σχεδόν  καθημερινά  καταγγελίες  από  συναδέλφους  για 
πράξεις και έργα άλλων συναδέλφων που μας αφήνουν όλους εκτεθειμένους. 

Συνάδελφοι,  θα  το  επαναλάβω  ακόμα  μια  φορά,  με  την  παρούσα  νομοθεσία  τα 
χέρια  μας  είναι  δεμένα  και  για  αυτό  εξ  άλλου  όλοι  αυτοί  ακόμη  συνεχίζουν  το 
απεχθές  έργο  τους.  Όπως  είπα  και  ποιο  πάνω  το  ανώτατο  σώμα  να  πάρει 
αποφάσεις είναι η Γ.Σ. και θέτω το θέμα ενώπιον σας. Ήδη απέστειλα επιστολή στον 
Υπουργό Υγείας και αναμένω την απάντηση του σε σχέση με τη νομοθεσία. 

Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι ως εκ της θέσεως μου ως πρόεδρος του συμβούλιου 
εγγραφής και με απόφαση του συμβούλιου έγινε γραπτή καταγγελία στον Υπουργό 
Υγείας  και  με  κοινοποίηση  στον  Γενικό  Διευθυντή  του  υπουργείου,  καταθέτοντας 
τεκμήρια  της  παράβασης  της  νομοθεσίας.  Αναμένουμε  την  αντίδραση  του 
υπουργείου. 



 

 

Αυτά  συνάδελφοι,  για  τις  ενέργειες  του  Δ.Σ.  για  αντιμετώπιση  όλων  αυτών  των 
καταστάσεων.  Καταστάσεις  για  τις  οποίες  αναλώνουμε  αμέτρητο  χρόνο  και  τον 
οποίο  αφιερώνουμε  αφειδώλευτα  και  χωρίς  δεύτερη  σκέψη  γιατί  πιστεύουμε  ότι 
είναι  καθήκον  μας  να  το  κάνουμε.  Εκείνο  το  οποίο  δεν  δέχομαι  είναι  την  εκ  της 
πολυθρόνας και εκ του ασφαλούς κριτική από ορισμένους. 

Επαναλαμβάνω συνάδελφοι, ότι θέλουμε να πούμε και ότι είναι να αποφασίσουμε, 
εδώ και τώρα επώνυμα και τεκμηριωμένα. 

∙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Δ 

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  μέσα  στα  πλαίσια  της  προσπάθειας  μας  για  συνεχή 
εκπαίδευση και ενημέρωση στις τελευταίες εξελίξεις της εργαστηριακής ιατρικής το 
Δ.Σ. και η οργανωτική επιτροπή ανέλαβαν την διοργάνωση ημερίδας για τη Βιταμίνη 
Δ, εξασφαλίζοντας την παρουσία ενός από τους πλέον διακεκριμένους επιστήμονες 
στο  θέμα  αυτό,  του  καθηγητή  Howard Morris  από  την  Αυστραλία  του  οποίου  τα 
έξοδα για την άφιξη του ανέλαβε η IFCC με χορηγό την εταιρεία ABBOT. 

Η  ημερίδα  έχει  ορισθεί  για  τις  5‐6  Απριλίου  στη  Λεμεσό  και  θα  σας  σταλεί  η 
ανάλογη ενημέρωση. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

Χάρης Χαριλάου 

Πρόεδρος 
 


