
 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

 

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

ΓΕΣΥ: 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
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 αφορά το Κλινικό Εργαστήριο και τη θέση 
του σε ένα καθολικό σύστημα υγείας. 
Στη  χρονιά  που  μας  πέρασε  είχαμε  ένα  καταιγισμό  εξελίξεων  και 
δράσεων που προωθούνταν ως επί το πλείστο από διάφορους φορείς με 
πρωτοβουλία  της  Παγκύπριας  συνομοσπονδίας  ασθενών  και  φίλων. 
Έγιναν διάφορες συνάξεις είτε σε μορφή ημερίδας είτε συγκεντρώσεων.  
Στις  πλείστες  των  συναντήσεων  αυτών  είχαμε  προσκληθεί  και  είχαμε 
παρευρεθεί.  Οι  θέσεις  οι  οποίες  προβάλαμε  ήταν  πάντα  σταθερές  και 
στοχευμένες. Καταρχήν, κάναμε σαφή τη θέση αρχής που αφορά ένα από 
τους  βασικότερους  πυλώνες  οιουδήποτε  σχεδίου  εφαρμοσθεί,  δηλαδή 
την  ελεύθερη  επιλογή  του  προμηθευτή  υγείας  ήτοι  στη  προκειμένη 
περίπτωση του Κλινικού Εργαστηρίου. 
Δεύτερη  προϋπόθεση  είναι  η  περιβόητη  αυτονόμηση  των  δημόσιων 
νοσηλευτηρίων.  Όταν  μιλάμε  για  αυτονόμηση  πρέπει  όλοι  να 
αντιλαμβάνονται  ότι  εμείς  οι  εργαστηριακοί  αλλά  και  οι  άλλοι  πάροχοι 



 

 

της υγείας θέλουμε να εισαχθεί ένα σύστημα υγείας μέσα στο οποίο να 
υπάρχει διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες. 
Να υπάρχουν ανεξάρτητοι  φορείς ελέγχου και να εφαρμόζονται οι νόμοι 
και οι  κανονισμοί. Η  λειτουργικότητα  των  νομοθεσιών κρίνεται από  την 
εφαρμογή τους. Η προστασία του πολίτη κρίνεται από την αξιοπιστία του 
συστήματος. Δυστυχώς η μέχρι τώρα ιστορία δεν μας εφησυχάζει. 
 
Ένας τρίτος πυλώνας για τον οποίο είμαστε κάθετοι και αποτελεί για μας 
καίρια  προϋπόθεση  είναι  η  διασφάλιση  της  ποιότητας  των  υπηρεσιών 
που παρέχονται από τα κλινικά εργαστήρια. 
 
Όπως έχω αναφέρει και στην προηγούμενη Γ.Σ. ο Σύνδεσμος μας είναι σε 
συνεχή  επαφή  με  τον  ΠΙΣ  για  τα  θέματα  που  αφορούν  το  ΓΕΣΥ. 
Διατηρούμε  μια  πολύ  καλή  και  αγαστή  σχέση  και  συνεργασία  με  το 
προεδρείο του ΠΙΣ. 
Στις  δύο πρώτες συναντήσεις  που  έγιναν στη βουλή  είχαμε προσκληθεί 
και  αναφερθήκαμε  στις  θέσεις  μας.  Πρέπει  να  σας  πω  ότι  στις 
συναντήσεις  αυτές  παρευρίσκονταν  ίσως  πέραν  των  30  φορέων  και 
αντιλαμβάνεστε το τι επικρατούσε μέσα στην αίθουσα της επιτροπής. 
 
Θα αναφερθώ σε κάποιες από τις απόψεις και θέσεις που κατατέθηκαν 
από διάφορους φορείς.  
Α. Να τεθεί το θέμα του πολυασφαλιστικού.  
Β. Η περίπτωση της μη οικονομικής βιωσιμότητας του σχεδίου.  
Γ. Οι συνδρομές και άλλα πολλά.  
Είναι φανερό ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη. Αυτό δεν σημαίνει όμως 
ότι εμείς σαν εργαστήρια θα πρέπει να εφησυχάζουμε. Πρέπει να είμαστε 
έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις επερχόμενες εξελίξεις και να είμαστε ένα 
βήμα  μπροστά.  Για  να  το  καταφέρουμε  αυτό  θα  πρέπει  αυτά  που 
διακηρύττουμε να τα εφαρμόζουμε. 
 



 

 

Συνάντηση με Υπουργό Υγείας: 
Το  Δ.Σ.  είχε  συνάντηση  με  τον  Υπουργό  Υγείας  Κον  Γιώργο  Παμπορίδη 
στις  03/11/2016.  Στη  συνάντηση  αυτή  θέλοντας  να  τονίσουμε  την 
τεράστια σημασία της προώθησης του νομοσχεδίου εξαντλήσαμε σχεδόν  
όλο  το  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,  η  οποία  και  επιβεβαιώθηκε  και  από  τον  ίδιο  τον  Υπουργό  στην 
τελευταία  μας  συνάντηση  στις  11/01/2017,  στο  γεγονός  ότι  υπάρχουν 
διαφορές αντιδράσεις από τους επηρεαζόμενους φορείς και ειδικότερα η 
εμπλοκή του δημόσιου τομέα στο προτεινόμενο νομοσχέδιο.  
Ο Κος Υπουργός μας προέτρεψε να έρθουμε σε επαφή με τους γιατρούς 
έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια κοινή προσέγγιση στο θέμα. Ανέλαβα 
μια πρωτοβουλία να κάνω επαφή με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, 
ειδικά με τους γιατρούς, για να συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε μια  
κοινή γραμμή που θα προωθήσει την ψήφιση του νομοσχεδίου. Έχω ήδη 
κάνει κάποιες επαφές μετά που έλαβα γνώση των απαιτήσεων τους.  
Οι  επαφές  μου  περιορίστηκαν  σε  άτομα  τα  οποία  αντιμετωπίζουν  το 
θέμα εποικοδομητικά. Δεν ήρθα σε επαφή με το συμβούλιο της εταιρείας 
τους  γνωρίζοντας  τις  παράλογες  απαιτήσεις  που  πρότειναν  στο 
Υπουργείο.    Ελπίζω  ότι  παραμερίζοντας  εκείνα  που  μας  χωρίζουν  και 
επικεντρώνοντας τις προσπάθειες σε αυτά που μας ενώνουν στο τέλος θα 
τα καταφέρουμε.  
 



 

 

Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε ήταν το σχέδιο Υγείας και για το οποίο 
ενημερώσαμε τον Κον Υπουργό ότι είμαστε πάντοτε στη διάθεση του για 
διάλογο.  
Παραδώσαμε επίσης στον Κον Υπουργό αλλά και στην αρμόδια λειτουργό 
του  Υπουργείου  τα  ονόματα  που  προτείνουμε  για  το  Συμβούλιο 
Εγγραφής και αναμένουμε την απόφαση του για το διορισμό.  
Η  θητεία του συμβουλίου έχει λήξη. 
 
Συνδρομές: 
Μία σοβαρή απόφαση  του Δ.Σ.  ήταν  να  δώσει  λύση μια  για  πάντα  στο 
θέμα  των  καθυστερημένων  συνδρομών  από  Συναδέλφους.  Εφάρμοσε 
λοιπόν  τη  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. 
Το  τελικό  κείμενο  έχει  ήδη  ολοκληρωθεί  και  αναμένεται  η  δημοσίευση 
του.  Είναι  μια  εμπεριστατωμένη  εργασία  που  καθορίζει  από  την  αρχή 
μέχρι  το  τέλος  όλη  τη  διαδικασία  που  απαιτείται  έτσι  ώστε  ένας 
υποψήφιος  να  καταρτιστεί  και  να πάρει όλα  τα απαιτούμενα προσόντα 
που απαιτούνται για την εξάσκηση του επαγγέλματος. 
 
Στη  τελευταία  συνάντηση  που  έγινε  στη  Βαρσοβία  ο  εκπρόσωπος  της 
Αγγλίας κατέθεσε πρόταση που συζητήθηκε στο προεδρείο ότι το EC4 να 
ενσωματωθεί  στο  EFLM.  Ακολούθησε  ψηφοφορία  και  η  πρόταση  έγινε 
αποδεκτή. Προϋπόθεση είναι ότι θα διασφαλιστεί το status του EC4 όσον 
αφορά την προώθηση της επαγγελματικής στήριξης.    
 



 

 

Στις 21‐24/09/2016 οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου στο EFLM/IFCC και EC‐
4  Σπυρούλα  Χρίστου  και  Χάρης  Χαριλάου  παρευρέθηκαν  στις  εργασίες 
των  ανωτέρω  σωμάτων  που  έλαβαν  χώρα  κατά  τη  διάρκεια  του 
Συνεδρίου στη Βαρσοβία. 
 

Επιστημονική Δραστηριότητα: 

Μέσα  στα  πλαίσια  της  προώθησης  της  επιστημονικής  ανέλιξης  και 
επιμόρφωσης  των  μελών μας,  προγραμματίζουμε  την  επόμενη  ημερίδα 
μας.  Σε  αυτό  το  σημείο  το  Δ.Σ.  θα  ήθελε  να  ακούσει  τις  απόψεις  των 
μελών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος καθώς επίσης και τον τρόπο και 
τη  δομή  που  πιστεύουν  ότι  θα  ήταν  καλύτερη  η  επιτυχία  μιας  τέτοιας 
ημερίδας.  
Το Δ.Σ. είναι σε συνεχή επαφή με τη διεθνή και ευρωπαϊκή  ομοσπονδία   
IFCC και EFLM για επιστημονικά θέματα που άπτονται του επαγγέλματος 
μας, όπως ο καθορισμός μονάδων, το standardization και η διαμόρφωση 
του syllabus.  
 
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ανοσοβιολογίας: 
Μια  από  τις  σημαντικότερες  κατακτήσεις  του  παρόντος  Δ.Σ.  αγαπητοί 
Συνάδελφοι,  είναι  η  έναρξη  του  μεταπτυχιακού  προγράμματος  στη 
Ανοσολογία  η  οποία  άρχισε  από  τον  Σεπτέμβριο  του  2013  στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.  
Το πρόγραμμα συνεχίζει τη λειτουργία του. 
Μέλη  του  Συνδέσμου  σε  συνεννόηση  με  το  συντονιστή  του 
προγράμματος Δρ.  Στέλλα Νικολάου φιλοξένησαν αριθμό φοιτητών στα 
εργαστήρια  τους  και  παρείχαν  εκπαίδευση  στο  τομέα  της  Ανοσολογίας 
ακολουθώντας τις διαδικασίες που καθόρισε το Πανεπιστήμιο.  
Μετά  από  παράκληση  του  προγράμματος  ο  Σύνδεσμος  παρείχε  τη 
υποστήριξη  του  στο  MSc.  πρόγραμμα  του  Πανεπιστημίου  Λευκωσίας  



 

 

αφού  ακολουθούνται  όλες  οι  προδιαγραφές  και  οι  κατευθυντήριες 
γραμμές του EFLM και EC4. 
 
Νομοσχέδιο: 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,  
Θα  αναφερθώ  τώρα  σ’  ένα  από  τα  σοβαρότερα  και  σημαντικότερα 
θέματα,  που  για  μένα  αλλά  και  από  το  Δ.Σ.,  είναι  εκτός  από  ζήτημα 
επιτακτικής  ανάγκης,  αναβάθμιση  νομοθετικής  πληρότητας  και 
εκσυγχρονισμού, είναι και θέμα επαγγελματικής επιβίωσης.  
Όπως  έχουμε  αναφέρει  και  στον  Κον  Υπουργό,  από  το  1988  ισχύει  μια 
νομοθεσία η οποία εδώ και καιρό έκλεισε το κύκλο της. 
Το 2017 και με την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την ηθική και 
δεοντολογική  ανάγκη  η  πολιτεία  να  παρέχει  στο  τομέα  μας  κάθε 
ασφαλιστική  δικλείδα  για  παροχή  υπηρεσιών  ποιότητας,  επιβάλλεται  η 
θέσπιση νέας νομοθεσίας που θα καλύπτει και τον ιδιωτικό αλλά και τον 
δημόσιο τομέα.  
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 νομοσχεδίου αυτού διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό  τις 
αρχές αυτές.  
   
Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και την προσοχή σας  
 
Χάρης Χαριλάου  
 
Πρόεδρος 
   


