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Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι εγκρίθηκε από το 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η αλλαγή του καταστατικού της Εταιρείας Παθολογίας Βορείου 

Ελλάδος (Ε.Π.Β.Ε.), η οποία ονομάζεται πλέον Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος (Ε.Π.Ε.), 

εκπροσωπώντας  όλους τους Έλληνες Παθολόγους. Επίσης η Ε.Π.Ε. αποτελεί μέλος της 

European Federation of Internal Medicine (E.F.I.M.) εκπροσωπώντας τους Έλληνες Παθολόγους 

στην Ευρώπη, ενώ συνεργάζεται στενά και με την Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος 

με στόχο την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Παθολόγων.  

 

Η αλλαγή του καταστατικού της Ε.Π.Β.Ε. και η ίδρυση της Ε.Π.Ε. αποσκοπούν στην καθολική 

συμμετοχή και δραστηριοποίηση των Ελλήνων Παθολόγων. Για το λόγο αυτό προβλέπεται από 

το νέο καταστατικό η ανά τριετία εναλλαγή της πλειοψηφίας της Διοίκησης μεταξύ Βόρειας 

και Νότιας Ελλάδας και η αντίστοιχη εναλλαγή της έδρας της Εταιρείας μεταξύ Θεσσαλονίκης 

και Αθήνας.  

 

Σκοπός μας δεν είναι να δημιουργηθεί μία ακόμη περιορισμένης εμβέλειας ελεγχόμενη 

Εταιρεία, αλλά, διευρύνοντας τις διαδικασίες όσο το δυνατόν περισσότερο, να δοθεί η 

ευκαιρία σε όλους τους Παθολόγους της Ελλάδας να συμμετέχουν ενεργά και να συμβάλλουν 

στην αναβάθμιση της Παθολογίας τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η 

αναβάθμιση αυτή κρίνεται ζωτικής σημασίας, καθώς, δυστυχώς, λόγω  και της δικής μας 

αδράνειας επί πολλά έτη, η Ειδικότητα της Παθολογίας από βασική και μητρική Ειδικότητα του 

Συστήματος Υγείας, κινδυνεύει να περιθωριοποιηθεί από άλλες Ειδικότητες που λόγω ισχυρής 

παρέμβασης τους στην Πολιτεία διεκδικούν ψευδεπίγραφους και εν πολλοίς 

αντιεπιστημονικούς ρόλους στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, στην Οικογενειακή Ιατρική και 

αντιμετώπιση συγκεκριμένων νοσημάτων.  

 

Η Παθολογία είναι η ειδικότητα που εφαρμόζει κατεξοχήν την ολιστική ιατρική προσέγγιση 

και την προσαρμοσμένη στον ασθενή άσκηση της Ιατρικής. Αποτελεί τη βασική ειδικότητα  
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εκπαίδευσης των φοιτητών της Ιατρικής και των ειδικευομένων ιατρών στην Παθολογία, 

καθώς και σε πολλές άλλες ειδικότητες. Ο Παθολόγος είναι η βάση του συστήματος της 

νοσοκομειακής περίθαλψης και των εφημεριών στα ελληνικά νοσοκομεία και είναι ο πλέον 

κατάλληλος ιατρός για τον συντονισμό της ιατρικής φροντίδας ενός μεγάλου αριθμού 

ασθενών που χρειάζονται ταυτόχρονη αντιμετώπιση από πολλαπλές ειδικότητες.  Πρέπει, 

επομένως, να γίνει κατανοητό ότι ο οποιοσδήποτε περιορισμός του επαγγελματικού πεδίου 

της Παθολογίας είναι αντιεπιστημονικός και επιβλαβής για τους ασθενείς, για το Σύστημα 

Υγείας και για την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής,  καθώς και των ειδικευομένων 

ιατρών στην Παθολογία και στις συναφείς προς την Παθολογία Ειδικότητες.   

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι Παθολόγοι, 

    

  Σας καλούμε να συμβάλλετε στην ενδυνάμωση της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος με την 

άμεση εγγραφή σας και την ενεργό συμμετοχή σας. Σας προσκαλούμε σε μια πρώτη 

συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μας κατά τη διάρκεια 

του 3ου  Πανελληνίου Συνεδρίου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία με 

Διεθνή Συμμετοχή, το οποίο θα διεξαχθεί στις 22-26 Φεβρουαρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη, στο 

Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace. Επίσης παρακαλούμε για την ενεργό συμμετοχή σας στις 

εργασίες του Συνεδρίου.   

 

Με αγωνιστικούς, συναδελφικούς χαιρετισμούς.  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.Ε.                                         Ο  Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.Ε.  
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