
Αθήνα, 08 Μαρτίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Υγείας

           την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα:  Ανακοίνωση ΟΕΝΓΕ για Συμβούλιο Επιλογής Επιμελητών της 1ης ΥΠΕ για

την ειδικότητα της Αιματολογίας

Η ΟΕΝΓΕ, με ανακοίνωσή της στις 28-02-2022 επανέρχεται στο σοβαρότατο θέμα που

αφορά  το  Συμβούλιο  Επιλογής  Επιμελητών  της  1ης  ΥΠΕ  για  την  ειδικότητα  της

Αιματολογίας  και  τονίζει  πως  είχαν  επισημάνει  πως  η  ενέργεια  του  Συμβουλίου  να

απορρίψει  την  υποψηφιότητα  συναδέλφου  με  πρόσχημα  τυπικό  κώλυμα  στην

«μετάφραση» του πτυχίου, ήταν έκνομη και ακατανόητη. Διότι το Συμβούλιο γνώριζε πολύ

καλά  πως  το  πτυχίο  αυτό  είναι  αναγνωρισμένο  εδώ  και  πολλά  χρόνια,  με  την  τότε

προβλεπόμενη διαδικασία του ΔΟΑΤΑΠ και πως με το πτυχίο αυτό η συνάδελφός τους

έκανε ειδικότητα και εργάστηκε ως επικουρική επιμελήτρια.

Παρ’  όλα  αυτά,  η  σχετική  ένσταση  της  συναδέλφου  τους  απορρίφθηκε  πάλι  για

ακατανόητους  λόγους.  Ωστόσο  η  ΟΕΝΓΕ  καλεί  την  πολιτική  ηγεσία  του  Υπουργείου

Υγείας να δεχτεί την αίτηση της συναδέλφου τους για αναπομπή της κρίσης, για να αρθεί

αυτή  η  εξωφρενική  αδικία  και  γιατί  με  αυτόν τον παραλογισμό εγείρονται  σοβαρότατα

θέματα για όλα τα κτηθέντα σε χώρες του εξωτερικού και νομίμως αναγνωρισθέντα πτυχία

Ιατρικής των τελευταίων δεκαετιών.

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

1. Έχει ενημερωθεί για το σοβαρό αυτό θέμα, που αφορά το Συμβούλιο Επιλογής

Επιμελητών της 1ης ΥΠΕ για την ειδικότητα της Αιματολογίας; 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

3763

Ημερομ. Κατάθεσης:

9/3/2022



2. Γιατί απορρίφθηκε η υποψηφιότητα ιατρού αιματολογίας με πρόσχημα τυπικό

κώλυμα  στην  «μετάφραση»  του  πτυχίου  ενώ  το  πτυχίο  αυτό  είναι

αναγνωρισμένο εδώ και πολλά χρόνια, με την τότε προβλεπόμενη διαδικασία

του ΔΟΑΤΑΠ και επομένως και μεταφρασμένο;

3. Γνωρίζει  τους λόγους για τους οποίους απορρίφθηκε η σχετική ένσταση της

ιατρού;

4. Ποιες  πρωτοβουλίες  θα πάρει  ώστε  να γίνει   δεκτή η αίτηση της ιατρού για

αναπομπή της κρίσης και άρση της αδικίας;

Η ερωτώσα βουλευτής

 Φωτεινή Μπακαδήμα




