
 

 

 

Ενημέρωση για τις συνεδριάσεις της UEMS 

Αθήνα, 6-8 Οκτωβρίου 2022 

 

Το τριήμερο 6-8 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα οι 

συνεδριάσεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικευμένων 

Ιατρών (U.E.M.S.) (Executive Committee, Board, Advisory Board, 

Working Groups, Groupings,  Council).  

 

H U.E.M.S. (Union Européenne des Médecins Spécialistes) είναι ο 

αρμόδιος φορέας – ευρωπαϊκή οργάνωση για τη μεταπτυχιακή και 

συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση στην Ευρώπη με βασικούς ρόλους την 

εκπόνηση κατευθυντήριων οδηγιών – προγραμμάτων εκπαίδευσης σε 

κάθε ειδικότητα και την αξιολόγηση και μοριοδότηση όλων των 

επιστημονικών εκδηλώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Οι συνεδριάσεις έλαβαν χώρα στην Αθήνα (στην Ελλάδα μετά από πάρα 

πολλά χρόνια), μετά από αποδοχή σχετικής πρόσκλησης που εστάλη στην 

U.E.M.S. από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ο οποίος είχε την ευθύνη 

της συνδιοργάνωσης αλλά και της φιλοξενίας όλων των συμμετεχόντων.  

Στις εργασίες συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των ευρωπαϊκών κρατών – 

Εθνικών Ιατρικών Συλλόγων και εκπρόσωποι χωρών – παρατηρητών 

εκτός Ευρώπης.  

 

Την Ελλάδα και τον Π.Ι.Σ. εκπροσώπησαν στις εργασίες του τριημέρου ο 

Πρόεδρος του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ., Δρ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, το μέλος του 

Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. και Αντιπρόεδρος της U.E.M.S., Δρ Ανδρέας 

Παπανδρούδης, ο εκπρόσωπος του Π.Ι.Σ. στην U.E.M.S. κ. Χαράλαμπος 

Κούλας, η Αντιπρόεδρος της C.P.M.E., κ. Μαρίλυ Πασακιώτου, ο 

Αντιπρόεδρος της Α.Ε.Μ.Η., κ. Κωνσταντίνος Κουμάκης και ο 

Αντιπρόεδρος της C.E.O.M., κ. Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος. 

 

 



 

 

Στα πλαίσια της τριήμερης συνόδου, έλαβε χώρα για πρώτη φορά μία 

ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα της Παλιάς Βουλής με την παρουσία της 

Αν. Υπουργού Υγείας, κ. Ασημίνας Γκάγκα και της Υφυπουργού, κ. Ζωής 

Ράπτη, του Αντιδημάρχου Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων, κ. 

Μανώλη Καλαμπόκα, της Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, κ. 

Ειρήνης Αγαπηδάκη, του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

ΕΚΠΑ, κ. Εμμανουήλ Πικουλή οι οποίοι απηύθυναν σχετικό χαιρετισμό, 

αλλά και των Προέδρων των Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών, της 

Ακαδημίας Αθηνών, των Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων. 

 

Σε έναν εξαιρετικό χώρο με υψηλό συμβολισμό, οι ομιλητές προσέγγισαν 

το θέμα: «The future of medical specialist practice in Europe: Challenges, 

perspectives and aspirations». Από ελληνικής πλευράς εισηγήσεις έγιναν 

από τον Πρόεδρο του Π.Ι.Σ., Δρ Αθανάσιο Εξαδάκτυλο ο οποίος 

συμπροήδρευσε στο πάνελ με τον Πρόεδρο της U.E.M.S., καθηγητή κ. 

Βασίλειο Παπαλόη, τον Αντιπρόεδρο της U.E.M.S., Δρ Ανδρέα 

Παπανδρούδη και τον εκπρόσωπο του Π.Ι.Σ. στην U.E.M.S., κ. Χάρη 

Κούλα.  

Το θέμα των επιμέρους εισηγήσεων παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο 

πρόγραμμα. Τις παρουσιάσεις έκλεισε ο Πρόεδρος της U.E.M.S., 

καθηγητής κ. Βασίλειος Παπαλόης, με την ομιλία του με τίτλο: «European 

integration: our biggest challenge, our historic destiny». Ήταν μία 

μοναδική συνεδρίαση με συμμετοχή των εκπροσώπων της επιστημονικής 

κοινότητας της Ευρώπης και της χώρας μας. 

 

Η διοργάνωση έτυχε των πολύ θετικών σχολίων από όλους τους 

συμμετέχοντες και από την Εκτελεστική Επιτροπή της U.E.M.S. οι οποίοι 

απέδωσαν τα εύσημα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για όλη την 

οργάνωση και την φιλοξενία. Θεωρήθηκε ότι ήταν η καλύτερη συνάντηση 

του Council της U.E.M.S. ως τώρα η οποία έβαλε ψηλά τον πήχη. Η 

προετοιμασία, διάρκειας πολλών μηνών, στην οποία συμμετείχαν οι 

εκπρόσωποι του Π.Ι.Σ. στην UEMS, το διεθνές τμήμα του Π.Ι.Σ. και όλο 



 

 

το δυναμικό, έδειξε ότι μπορούμε να πετυχαίνουμε όταν εργαζόμαστε 

μεθοδικά και σταθερά και να αναβαθμίζουμε τη διεθνή μας εκπροσώπηση.  

Στο τέλος των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών 

μεταξύ του Προέδρου του Π.Ι.Σ. και του Προέδρου της U.E.M.S. Στις 

εργασίες των οργάνων των υπόλοιπων ημερών συμμετείχαν με 

παρεμβάσεις οι εκπρόσωποι του Π.Ι.Σ. ενώ ο Αντιπρόεδρος της U.E.M.S. 

είχε και σχετικές εισηγήσεις. Χαιρετισμό δε απηύθυναν εκπρόσωποι 

άλλων ευρωπαϊκών ιατρικών οργανώσεων μεταξύ των οποίων ο κ. Κ. 

Κουτσόπουλος, Αντιπρόεδρος της C.E.O.M., η κ. Μ. Πασακιώτου, 

Αντιπρόεδρος της C.P.M.E., καθώς και ο Αντιπρόεδρος της Α.Ε.Μ.Η., κ. 

Κ. Κουμάκης.  

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα συνεχίσει να συμμετέχει δια των 

εκπροσώπων του σταθερά και ενεργά σε όλες τις εργασίες του ευρωπαϊκού 

γίγνεσθαι, οι οποίες σαφώς αφορούν και επηρεάζουν και τη χώρα μας. 

Στον τομέα δε της μεταπτυχιακής ιατρικής εκπαίδευσης, είναι δυνατή η 

βελτίωση του επιπέδου και η σύγκλιση όλων των χωρών και περιοχών της 

Ευρώπης, η οποία θα συμβάλλει στην ενίσχυση της κινητικότητας των 

ιατρών, αλλά και στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.  

 

Τέλος, όσον αφορά τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η συμφωνία που 

υπεγράφη με την U.E.M.S. για την αναβάθμιση των μορίων που 

χορηγούνται στα ελληνικά συνέδρια, πολύ σύντομα θα αρχίσει να 

εφαρμόζεται με την επίλυση και ολοκλήρωση όλων των τεχνικών 

θεμάτων.  

 

Από το Γραφείο Τύπου του Π.Ι.Σ. 

 
 


