
 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Σας καλωσορίζω στη σημερινή τακτική και εκλογική Γενική Συνέλευση του 
Συνδέσμου  και  σας  εύχομαι  Χρόνια  Πολλά,  καλή  χρονιά  με  υγεία  στον 
καθένα προσωπικά και στις οικογένειες σας. 
 
Αγαπητοί  συνάδελφοι,  είμαστε  ένας  επαγγελματικός  και  επιστημονικός  
σύνδεσμος  που  στόχο  έχει  να  διαφυλάξει  τα  καλώς  νοούμενα 
συμφέροντα  όλων  των  μελών  του  και  να  προάγει  την  επιστημονική 
ανέλιξη  τους.  Αυτό  το  Συμβούλιο  έχει  αποδείξει  έμπρακτα  και 
επανειλημμένα  ότι  ακολουθεί  κατά  γράμμα  αυτούς  τους  στόχους.  Με 
γνώμονα λοιπόν αυτούς τους δύο πυλώνες  το Δ.Σ. χάραξε την πορεία του 
για το 2016.  
Έχει  γίνει  κουραστικό σε κάθε Γ.Σ.  να αναλωνόμαστε στην αναφορά και 
να  συζητούμε  τις  επαίσχυντες  ενέργειες  ορισμένων  συναδέλφων  που 
στην προσπάθεια  τους  να αυξήσουν  τα εισοδήματα  τους δεν διστάζουν 
να χρησιμοποιήσουν αντιδεοντολογικές αλλά και ανήθικες προσεγγίσεις 
προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους. Οι ενέργειες τους αυτές έχουν 
καταχωρηθεί  και  έχουν  προωθηθεί  στα  αρμόδια  σώματα.  Ενέργειες 
λοιπόν που υποσκάπτουν τους στόχους και σκοπούς του Συνδέσμου δεν 
μένουν απαρατήρητες, προωθούνται  εκεί  που πρέπει.  Χωρίς αμφιβολία 
όλες  αυτές  οι  κινήσεις  έχουν  επιφέρει  ανεπανόρθωτη  ζημιά  στο 
επάγγελμα μας.  
 



 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

ΓΕΣΥ 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Μια  χιλιοπονεμένη  ιστορία.  Ο  Σύνδεσμος  μας  διαχρονικά  υπήρξε  το 
αρμόδιο  εκείνο  σώμα  που  από  την  πρώτη  στιγμή  ήρθε  αρωγός  και 
στήριξε  τη  φιλοσοφία  ενός  συστήματος  υγείας,  λαμβάνοντας  ενεργό 
μέρος  στις  διαδικασίες  καθορισμού  του  πλαισίου  που  θα  αφορά  το 
Κλινικό Εργαστήριο και τη θέση του σε ένα καθολικό σύστημα υγείας. 
Με  δική  μας  πρωτοβουλία  οργανώσαμε  ημερίδα  στις  16/05/2015  σε 
ξενοδοχείο στη Λευκωσία όπου καλεσμένοι ήταν ο ΟΑΥ, ο πρόεδρος του 
ΠΙΣ και  το υπουργείο Υγείας. Η ημερίδα ήταν απόλυτα επιτυχής και  την 
παρακολούθησε ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων .  
Δυστυχώς τα πράγματα παρέμειναν στάσιμα. Καμία κίνηση εκ μέρους της 
πολιτείας.  Αντί  αυτού  γίναμε  μάρτυρες  πρόσφατα  της  αυθαίρετης  και 
αιφνιδιαστικής πρότασης του Υπουργού Υγείας για Μίνι ΓΕΣΥ. 
Άμεση υπήρξε η αντίδραση μας. Με συντονισμένες ενέργειες έγινε άμεσα 
σύσκεψη στα γραφεία του ΠΙΣ όπου παρόντες ήταν επτά επαγγελματικές 
οργανώσεις  όπου  εκεί  δηλώσαμε  την  αντίθεση  μας  στις  εκβιαστικές 
αυτές  ενέργειες  του  Υπουργού  και  σε  δημοσιογραφική  διάσκεψη 
καταθέσαμε την έντονη δυσαρέσκεια μας αλλά στείλαμε και  το μήνυμα 
ενότητας  των  κυριοτέρων  φορέων  που  δραστηριοποιούνται  στο  τομέα 
της Υγείας.  
Έγινε  ξεκάθαρο  με  τον  πλέον  επίσημο  τρόπο  ότι  δεν  θα  αποδεχτούμε 
οποιανδήποτε  μεταρρύθμιση  στον  τομέα  της  υγείας  αν  δε  προηγηθεί 
διάλογος  με  όλους  τους  εμπλεκομένους  φορείς,  με  δημοκρατική  και 
ελεύθερη  έκφραση  απόψεων  που  να  καταλήγουν  σε  κοινά  αποδεκτές 
θέσεις.       
 



 

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 Έντυπη καταχώρηση: 
 
Το  Δ.Σ.  προχώρησε  στην  έντυπη  προβολή  του  έργου  που  επιτελεί  ο 
Σύνδεσμος  και  τα  μέλη  του  σε  μια  προσπάθεια  να  δημοσιοποιήσει  τη 
συνεισφορά  του  Συνδέσμου  και  των  μελών  του  στην  κοινωνία. 
Θεωρήσαμε  υποχρέωση  μας  να  ενημερώσουμε  τον  κόσμο  ότι  όλα  τα 
κλινικά  εργαστήρια  μέλη  του  Συνδέσμου  μας  έχουν  τη  δυνατότητα  να 
διεκπεραιώσουν τις εξετάσεις για τις οποίες είναι αδειοδοτημένα και ότι 
η  ποιότητα  των  υπηρεσιών  που  προσφέρονται  είναι  το  πρωταρχικό 
μέλημα τους και υποχρέωση τους. Θεωρήσαμε υποχρέωση προς τα μέλη 
μας  την  προβολή  τους  δια  μέσου  του  Συνδέσμου  τους  και  όχι  τη 
μεμονωμένη αυτοπροβολή κάποιων. 
 
Συνάντηση με Υπουργό Υγείας:  
 
Το  Δ.Σ.  είχε  συνάντηση  με  τον  Υπουργό  Υγείας  Κον  Γιώργο  Παμπορίδη 
στις  05/10/2015.  Προηγήθηκε  αποστολή  υπομνήματος  προς  τον  Κον 
Υπουργό μέσα από το οποίο τον ενημερώναμε για τα θέματα αλλά και τις 
θέσεις  μας  επί  των  θεμάτων  προς  συζήτηση.  Στη  συνάντηση  αυτή 
θέλοντας  να  τονίσουμε  την  τεράστια  σημασία  της  προώθησης  του 
νομοσχεδίου  εξαντλήσαμε  σχεδόν  όλο  τον  διαθέσιμο  χρόνο  μας  για  να 
εξηγήσουμε στον Υπουργό τους λόγους που πρέπει αυτή η Νομοθεσία να 
προχωρήσει  άμεσα.  Δεν  έγινε  δυστυχώς  μέχρι  αυτή  τη  στιγμή  καμία 
πρόοδος για το θέμα του Νομοσχεδίου.  
Πιστεύω  αγαπητοί  Συνάδελφοι  ότι  η  προώθηση  και  ψήφιση  του 
Νομοσχεδίου θα αλλάξει πάρα πολλά στο τομέα της συμπεριφοράς των 
συναδέλφων και θα επιφέρει μια τάξη στην ασυδοσία που παρατηρείται.  
Η  καθυστέρηση  αυτή  αγαπητοί  συνάδελφοι  οφείλεται  κατά  την  άποψη 
μου  στο  γεγονός  ότι  υπάρχουν  διάφορες  αντιδράσεις  από  τους 



 

 

επηρεαζόμενους φορείς  και  ειδικότερα η  εμπλοκή  του  δημόσιου  τομέα 
στο προτεινόμενο νομοσχέδιο.  
Ανέλαβα  μια  πρωτοβουλία  να  κάνουμε  επαφή  με  τους  άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς  για  να  συζητήσουμε  και  να  καταλήξουμε σε  μια  
κοινή  γραμμή που θα προωθήσει  την ψήφιση  του  νομοσχεδίου.  Ελπίζω 
ότι  παραμερίζοντας  εκείνα  που  μας  χωρίζουν  και  επικεντρώνοντας  τις 
προσπάθειες  μας  σε  αυτά  που  μας  ενώνουν  στο  τέλος  θα  τα 
καταφέρουμε.  
Δεύτερο  θέμα  που  συζητήθηκε  ήταν  το  σχέδιο  Υγείας  και  για  το  οποίο 
ενημερώσαμε τον Κον Υπουργό για τις θέσεις μας και ότι είμαστε πάντοτε 
στη διάθεση του για διάλογο.  

    
Συνδρομές: 
Μία σοβαρή απόφαση  του Δ.Σ.  ήταν  να  δώσει  λύση μια  για  πάντα  στο 
θέμα  των  καθυστερημένων  συνδρομών  από  Συναδέλφους.  Εφάρμοσε 
λοιπόν  την  πρόνοια  του  Καταστατικού  και  το  θέμα  διευθετήθηκε  σε 
μεγάλο βαθμό. 

 
Ιστοσελίδα: 
Αγαπητοί  Συνάδελφοι,  η  ιστοσελίδα  του  Συνδέσμου  είναι  ένα  από  τα 
σημαντικότερα εργαλεία για την ενημέρωση και πληροφόρηση όλων μας.  
Έγινε  μια  σοβαρή  προσπάθεια  να  αναβαθμίσουμε  την  ιστοσελίδα  μας 
έτσι  ώστε  όλοι  οι  συνάδελφοι  να  ενημερώνονται  για  όλες  τις 
δραστηριότητες  εντός  και  εκτός  Κύπρου.  Η  άμεση  ενημέρωση  είναι 
σημαντικό  κομμάτι  για  όλους  μας,  για  να  παίρνουμε  τις  πληροφορίες 
χωρίς  καθυστέρηση  και  να  είμαστε ανά πάσα στιγμή  ενημερωμένοι  για 
τις  δραστηριότητες  του  Συνδέσμου  και  για  τα  διάφορα  συνέδρια, 
σεμινάρια,  ημερίδες  κλπ.  είτε  στην  Κύπρο  είτε  στο  εξωτερικό.  Επειδή 
κρίνω  ότι  το  θέμα  αυτό  είναι  αρκετά  σημαντικό,  θα  υπάρξει  επιπλέον 



 

 

ενημέρωση  από  τον  Συνάδελφο  –  διαχειριστή  της  ιστοσελίδας  στην 
συνέχεια Κον Σώτο Μανναρίδη. 

 
 Εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Πεδίο – EFLM – EC4: 
Αγαπητοί  συνάδελφοι  οι  εξελίξεις  που  αφορούν  το  επάγγελμα  μας  στο 
Ευρωπαϊκό  πεδίο  τρέχουν  με  μεγάλη  ταχύτητα.  Η  εναρμόνιση  του 
επαγγέλματος σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες έχει γίνει πλέον επιτακτική 
ανάγκη.   
Επήλθε συμφωνία μεταξύ  του Συμβουλίου της Ε.Ε.  και  του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  για  την  πρόταση  Οδηγίας  σχετικά  με  την  αναγνώριση 
επαγγελματικών προσόντων.  
Στις  4  Δεκεμβρίου  το  2013  το  EFLM  ανακοίνωσε  την  ψήφιση  της 
Ευρωπαϊκής  Οδηγίας  για  την  αναγνώριση  των  επαγγελματικών 
προσόντων  (2005/36).  Στην  Οδηγία  αυτή    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. Οι    εξελίξεις στο θέμα αυτό 
είναι στο σημείο, όπου 10 χώρες μέλη θα πρέπει να προχωρήσουν στην 
αναγνώριση μέσω εθνικών νομοθεσιών των επαγγελματικών προσόντων. 
Ελπίζουμε  να  είμαστε  μια  από  αυτές  τις  χώρες.  Επίσης,  συνεχίζονται  η 
κοινές συναντήσεις του EFLM‐UEMS με στόχο το κοινό syllabus . 
Στις 21 έως 25/06/2015 οι εκπρόσωποι του συνδέσμου στο EFLM/IFCC και 
EC‐4 Σπυρούλα Χρίστου και Χάρης Χαριλάου παρευρέθησαν στις εργασίες 
των  ανωτέρω  σωμάτων  που  έλαβαν  χώρα  κατά  τη  διάρκεια  του 
Συνεδρίου.  Είναι  αξιοσημείωτο  και  χρήζει  αναφοράς  η  ανάθεση  του 
προεδρείου σε μια από τις διαλέξεις στην εκπρόσωπο μας και γραμματέα 
του  συνδέσμου  Κα  Σπυρούλα  Χρίστου.  Αναγνωρίσεις  σαν  και  αυτή 
προσδίδουν κύρος στον Σύνδεσμο μας.  

 



 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

1. Ο  Σύνδεσμος  μέσα  στα  πλαίσια  της  συνεργασίας  του  με  άλλες  
εθελοντικές  οργανώσεις  και άλλους φορείς  στηρίζει  τον Σύνδεσμο 
Πνευμονοπαθών  και  Φίλων  και  προσφέρει  προς  τα  μέλη  του 
έκπτωση  20%  σε  αυτή  την  ομάδα  συνανθρώπων  μας  με  την 
ιδιαίτερη αυτή αναπηρία. 

2. Συμπαραστεκόμαστε στην Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS  και 
προσφέρουμε ειδικές τιμές για καθορισμένο  χρονικό διάστημα. 

3. Συνεργαζόμαστε  με  την  Καρδιολογική  Εταιρεία  Κύπρου,  την 
Ελληνική  Εταιρεία  Αθηροσκλήρωσης  και  με  χορηγό  την  Εταιρεία  
MSD  στη  εκστρατεία «Για  την Καρδιά σου αξίζεις  να πέσεις πολύ 
χαμηλά» που  θα  γίνει  από  τις  8/2/2016  και  για  ένα  μήνα  και  θα 
δίνεται η τιμή των 25 ευρώ για την εξέταση των λιπιδίων.  

  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 
Μέσα στα πλαίσια της προώθησης της επιστημονικής ανέλιξης των μελών 
μας  προγραμματίσαμε  και  οργανώσαμε  διημερίδα  με  θέματα  που 
περιελάμβαναν  το  Προστατικό  αντιγόνο  (PSA),  τον  Διαβήτη  και  την 
Διαπίστευση  των  κλινικών  εργαστηρίων.  Προσκεκλημένος  επίσημος 
ομιλητής ήταν ο Κυπριακής καταγωγής καθηγητής του πανεπιστημίου της 
Μελβούρνης  Dr.  Kenneth  Sikaris,  καθώς  επίσης  και  η  Δρ.  Ροδοθέα 
Κονιώτου  από  τον  ΚΟΠΠ.  Τα  έξοδα  του  αεροπορικού  εισιτηρίου  του 
επίσημου προσκεκλημένου καλύφθηκαν από το πρόγραμμα της IFCC, της 
οποίας ο Σύνδεσμος είναι μέλος. Την Διημερίδα τίμησαν με την παρουσία 
τους  ο  Δρ.  Πόλυς  Ευριπίδου  πρόεδρος  της  Διαβητολογικής  εταιρείας 
Κύπρου,  ο  Δρ.  Στάυρος  Χαραλάμπους  πρόεδρος  της  Ουρολογικής 
εταιρείας Κύπρου και ο Δρ. Μάριος Καραϊσκάκης Αντιπρόεδρος του ΠΙΣ. 



 

 

Ήταν μια  επιτυχημένη διημερίδα κατά την οποίαν οι ομιλητές ανάπτυξαν 
τα θέματα τους με πολλή γλαφυρότητα και άρτια επιστημονική κάλυψη. 
Θα ήθελα να συγχαρώ τα μέλη του Δ.Σ. που για ακόμη μια φορά έφεραν 
εις πέρας και αυτή την εκδήλωση. 
Είναι μεγάλη τιμή αλλά και αναγνώριση για το Σύνδεσμο μας η πρόσφατη 
πρόταση συνεργασίας εκ μέρους της Ουρολογικής Εταιρείας Κύπρου για 
να συμμετάσχουμε στο επικείμενο συμπόσιο που θα οργανωθεί στα μέσα 
Απριλίου. Είμαι σίγουρος ότι το νέο Συμβούλιο που θα προκύψει από τις 
σημερινές εκλογές θα συνεχίσει αυτή τη πορεία.  

   

 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  το  Σεπτέμβριο  του 2013 στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας.  Εδώ  και  καιρό αρκετοί  συνάδελφοι  οι  οποίοι  υπολείπονταν 
τον τομέα της Ανοσολογίας ήταν πολύ προβληματισμένοι κατά πόσο θα 
ήταν σε θέση να το αποκτήσουν εφόσον συνέχιζαν να εργάζονται και κάτι 
τέτοιο  θα  απαιτούσε  τη  φυσική  απουσία  τους  από  τον  χώρο  εργασίας 
τους  με  συνεπακόλουθο ανεπανόρθωτη  οικονομική  ζημιά  για  να  πω  το 
ελάχιστο.  Το  Δ.Σ.  με  προσωπική  πρωτοβουλία  του  προέδρου  και  
αφουγκραζόμενο  αυτές  τις  ανησυχίες  ήρθε  σε  επαφή  με  τους 
συναδέλφους και άρχισε μια αγωνιώδης προσπάθεια υλοποίησης αυτής 
της  επιθυμίας.  Ήταν  μια  δύσκολη  προσπάθεια  και  αντιμετωπίσαμε 
αρκετές δυσκολίες διότι όπως είναι αντιληπτό αυτό απαιτεί απόφαση του 
Πανεπιστημίου,  δημιουργία  του  ανάλογου  τμήματος,  με  συγκεκριμένο 
πρόγραμμα  σπουδών,  τον  απαιτούμενο  αριθμό  φοιτητών  και  πολλά 
άλλα. Οι επίμονες προσπάθειες μας όμως έφεραν αποτέλεσμα.  
Σε  επανειλημμένες  επαφές  του  πρόεδρου  και  στη  συνέχεια  των 
ενδιαφερομένων  με  την  συντονίστρια  σπουδών  του  τμήματος  της 
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 είναι να προχωρήσουμε και με τους άλλους τομείς, 
έτσι  να  μην  χρειάζονται  να  καταφεύγουν  στο  μέλλον  όσα  παιδιά 
ενδιαφέρονται στο εξωτερικό.  
Με μεγάλη  χαρά  και  περηφάνια  είμαι  στην  ευχάριστη  θέση  σήμερα  να 
σας ανακοινώσω ότι οι Συνάδελφοι όχι μόνο ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα 
αλλά  μετά  την  κατάθεση  του  σχετικού  πιστοποιητικού  στο  Συμβούλιο 
Εγγραφής αυτό έτυχε αναγνώρισης και τους παραχωρήθηκε ο τομέας της 
Ανοσολογίας.         

 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: 
Αγαπητοί Συνάδελφοι θα αναφερθώ τώρα σ’ ένα από τα σοβαρότερα και 
σημαντικότερα  θέματα,  που  για  μένα  αλλά  και  για  το  Δ.Σ.,  είναι  εκτός 
από  ζήτημα  επιτακτικής  ανάγκης  και  αναβάθμιση  νομοθετικής 
πληρότητας  και  εκσυγχρονισμού,  είναι  και  θέμα  επαγγελματικής 
βιωσιμότητας.  
Όπως  έχουμε  αναφέρει  και  στον  Κον  Υπουργό  από  το  1988  ισχύει  μια 
νομοθεσία η οποία εδώ και καιρό έκλεισε το κύκλο της. Το 2016 και με 
την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την ηθική και δεοντολογική 
ανάγκη η πολιτεία να παρέχει στον τομέα μας κάθε ασφαλιστική δικλείδα 
για  παροχή  υπηρεσιών  ποιότητας,  επιβάλλεται  η  θέσπιση  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 10 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 διεξάγουν το επάγγελμα τους μέσα σε πλαίσια 
αυτοσεβασμού και επαγγελματικής δεοντολογίας. 
Οι  πρόνοιες  του  σχετικού  νομοσχεδίου  διασφαλίζουν  σε  μεγάλο  βαθμό  
τις αρχές αυτές. 
   
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας  
 
Χάρης Χαριλάου  
 
Πρόεδρος 
 
 


