
Οι σημαντικοτερες δραστηριοτητες του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας 

(Νοέμβριος 2011-Νοέμβριος 2013) 
 

 
 
Ιανουάριος 2012 
Έκδοση του βιβλίου «Πρωτόκολλα Ογκολογικής Απεικόνισης». Είχε προηγηθεί η 
έκδοση του βιβλίου «Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ακτινολογία» 
κατά τη διάρκεια της θητείας του προηγούμενου ΔΣ (Φεβρουάριος 2011) 
(πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ:   
http://helrad.org/images/diagnwstika prwtokolla.pdf 
http://helrad.org/images/Documents/prwtokolla ogkologikis apeikonisis.pdf) 
 
 
18.5.2012 
Παρουσίαση του βιβλίου «Πρωτόκολλα Ογκολογικής Απεικόνισης» στο 38ο  Ετήσιο 
Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2012. Είχε προηγηθεί η παρουσίαση του βιβλίου 
«Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ακτινολογία» κατά τη διάρκεια της 
θητείας του προηγούμενου ΔΣ στο 37ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2011. Τα 
Πρωτόκολλα της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας έχουν γίνει αποδεκτά από το 
Υπουργείο Υγείας, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και 
διανέμονται δωρεάν. 
 
 
Σεπτέμβριος 2012 
Ενεργοποίηση ιστοσελίδας της ΕΑΕ: www.helrad.org 
 
 
20-21.9.2012 
Συμμετοχή σε διεθνή διημερίδα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα 
Πρωτόκολλα Απεικονιστικών Εξετάσεων (EC Tender Referral Guidelines Workshop). 
(http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/eu_affairs/wp2_workshop/newfilenam
e.htm) 
 
 
12-14.10.2012 
Διοργάνωση 18ου Πανελληνίου Ακτινολογικού Συνεδρίου. Οι παρουσιάσεις του 
Συνεδρίου είναι προσβάσιμες από την ιστοσελίδα της ΕΑΕ. 
(http://www.theotokistravel.gr/ckfinder/userfiles/files/3890-
12_18o_SYNEDRIO_PROGRAMMA_V6.pdf) 
 
 
Δεκέμβριος 2012 
Συγγραφή Οδηγού Ενδείξεων χρήσης σκιαγραφικών ουσιών σε Ακτινολογικές 
εξετάσεις μετά από σχετικό αίτημα του ΕΟΠΥΥ. 
(http://helrad.org/images/odigos xrisis skiagrafikwn ousiwn.pdf) 
 
 
8.1.2013 
Προσφυγή της ΕΑΕ, μαζί με την Ένωση Βιοπαθολόγων, στη Δικαιοσύνη με σκοπό 
την αναστολή του σχεδίου του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την κατευθυντήρια οδηγία 
ποιότητας στην Ακτινοδιάγνωση. 
(http://helrad.org/el/αρχική/ανακοινώσεις.html?start=24) 
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4.2.2013 
Συνεργασία με τις εταιρείες RSNA και ESR για συμμετοχή στο διεθνές πρόγραμμα 
ανάπτυξης προτύπων ακτινολογικών γνωματεύσεων με μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα (Structured reporting initiative). 
(http://www.rsna.org/Reporting_Initiative.aspx) 
 
 
12.2.2013 
Επιστολή προς το ΚΕΣΥ για έκδοση απόφασης με την οποία διευκρινίζεται ότι οι 
ειδικευμένοι Ακτινοδιαγνωστές επιτελούν επεμβατικές πράξεις, όπως παρακεντήσεις, 
βιοψίες, παροχετεύσεις, αγγειογραφίες, με χρήση όλων των μεθόδων όπως αυτό 
ρητά προβλέπεται από το curriculum της Ειδικότητας. 
(http://helrad.org/images/epistoli_pros_KESY.pdf) 
 
 
27.2.2013 
Συζήτηση στην 9μελή Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της 
αναγκαιότητας τροποποίησης της υπουργικής απόφασης για κατάργηση της 
ανάκλησης άδειας λειτουργίας σε ακτινολογικά μηχανήματα που έχουν συμπληρώσει 
δεκαετία και η κατασκευάστρια εταιρεία έχει διακόψει την υποστήριξη με 
ανταλλακτικά. 
(http://helrad.org/el/αρχική/ανακοινώσεις.html?start=15) 
 
 
14.5.2013 
Συνάντηση με εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τα πληθυσμιακά 
κριτήρια για τα εργαστήρια απεικόνισης (παρόντες: Πρόεδρος της ΕΑΕ, Καθηγητής κ. 
Στριγγάρης, Πρόεδρος της 9μελούς Επιτροπής Ακτινοβολιών, Καθηγητής κ. 
Γουλιάμος), όπου αποφασίσθηκε η κατάργηση των πληθυσμιακών κριτηρίων για τα 
Χ1 εργαστήρια και η διατήρησή τους για τα Χ2. 
(http://helrad.org/el/αρχική/ανακοινώσεις.html?start=15) 
 
 
18.5.2013 
Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικής Ημερίδας με θέμα «Απεικόνιση παγκρέατος» στο 
ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» με δωρεάν συμμετοχή. 
(http://www.theotokistravel.gr/congresses_program.aspx) 
 
 
20.5.2013 
Απάντηση στην πρόταση του ΕΟΠΥΥ για έλεγχο ποιότητας των ακτινολογικών 
εργαστηρίων, με θέσεις για την υπεράσπιση των Ελλήνων Ακτινολόγων και όχι των 
αλυσίδων των διαγνωστικών κέντρων. 
(http://helrad.org/images/49_13_apantisi_gia_ta_kritiria_poiotitas.pdf) 
 
 
8.6.2013 
Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικής Ημερίδας με θέμα «Απεικόνιση ήπατος-
χοληφόρων» στο Θεραπευτήριο «Ο Ευαγγελισμός» με δωρεάν συμμετοχή. 
(http://www.theotokistravel.gr/congresses_program.aspx) 
 
 
4.9.2013 
Συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ακτινολογικής Εταιρείας για τις 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ακτινολογία (ΕSR Workshop: Impact of the 
economic crisis on radiology).  
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28-29.9.2013 
Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικής Ημερίδας με θέμα «Απεικόνιση μυοσκελετικού-ΚΝΣ-
καρδιαγγειακού» στο Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» με δωρεάν συμμετοχή. 
 
 
28.9.2013 
Πραγματοποίηση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης όπου παρουσιάστηκε και, με 
συντριπτική πλειοψηφία των ¾ των παρευρισκομένων Ακτινολόγων, εγκρίθηκε το 
νέο σύγχρονο καταστατικό της Εταιρείας.  
(http://helrad.org/images/Neo_katastatiko_EAE.pdf) 
 
 
25.10.2013  
Συνεργασία με την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών για συμμετοχή στο νέο της διαδικτυακό 
τόπο με σκοπό την εκπαίδευση των νέων συναδέλφων και την προβολή των 
θεμάτων της Ακτινολογίας. 
 
 
7.11.2013 
Μετά από συνεχείς ενέργειες της ΕΑΕ, εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας οι αμειβόμενες θέσεις εξειδίκευσης των Ακτινολόγων στην 
υποειδικότητα της Επεμβατικής Ακτινολογίας. Το γεγονός αυτό ήρθε ως επιστέγασμα 
της σύστασης από την ΕΑΕ Επιτροπής με Πρόεδρο τον Καθηγητή κ. Δ. Σιαμπλή και 
μέλη τους κ. Κ. Στριγγάρη, Ν. Μπατάκη, Η. Μπρούντζο, Κ. Παπαδόπουλο, Π. 
Παππά, η οποία στο ΚΕΣΥ αξιολόγησε βιογραφικά υποψηφίων για την 
υποειδικότητα της Επεμβατικής Ακτινολογίας. Η Επιτροπή επίσης καθόρισε 
εκπαιδευτικά κέντρα στην Επικράτεια για την έναρξη της εξειδίκευσης στην 
Επεμβατική Ακτινολογία.  
(http://helrad.org/el/αρχική/ανακοινώσεις.html) 
 
 
8.11.2013 
Συμμετοχή, μαζί με περισσότερες από 100 Ακτινολογικές Εταιρείες παγκοσμίως, 
στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Ακτινολογίας. Παροχή, μετά από κλήρωση, 4 
οικονομικών ενισχύσεων σε Ειδικευόμενους Ιατρούς (2 από την Αθήνα, 1 από τη 
Θεσσαλονίκη, 1 από την Περιφέρεια) των 400 ευρώ εκάστη για συμμετοχή στο 
Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ακτινολογίας 2014 ή για αγορά ακτινολογικών βιβλίων.   
(http://www.internationaldayofradiology.com/participating-societies/europe/ 
http://helrad.org/el/αρχική/ανακοινώσεις.html) 
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