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 Αξιότιμε κύριε Καθηγητά,   

 

          Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψη σας το 

πάγιο αίτημα της Εταιρείας μας σχετικά με την ανεξαρτητοποίηση των 

Τμημάτων / Μονάδων Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας από τα Κλινικά 

Εργαστήρια Ακτινολογίας. Όπως ήδη γνωρίζετε, με το ΦΕΚ 91 τεύχος Α / 

10-04-1989 αναγνωρίσθηκε η ειδικότητα της Ακτινοθεραπευτικής 

Ογκολογίας ως Ιατρική ειδικότητα, με το ΦΕΚ 236/19-12-1994 

καθορίσθηκαν τα γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας για την εξειδίκευση 

στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία και με το  ΦΕΚ 215 τεύχος Β / 24-03-

1995  η ειδικότητα της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας εντάχθηκε στις 

κλινικές ειδικότητες του Παθολογικού τομέα. 

Παρ’ όλα αυτά, σε κάποια Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, και όχι σε 

νοσοκομεία του ΕΣΥ, η Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία βρίσκεται ακόμα 

υπό την διοικητική διεύθυνση των Εργαστηρίων Ακτινολογίας, γεγονός το 

οποίο είναι αντίθετο:  

Α) Με τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην χάραξη 

στρατηγικής και πολιτικής για την αντιμετώπιση του καρκίνου όπως γίνεται 

σαφές από : 

1: άρθρο της European Partnership Action Against Cancer 

Consensus Group,  δημοσιευμένο στο European Journal of Cancer  (2013) 

σχετικό με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του 

καρκίνου. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2: άρθρο της ESTRO –ESTRO Vision 2012, δημοσιευμένο στο 

Radiotherapy and Oncology (103: 99-102; 2012), σχετικά με το όραμα για 

την Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία [p 100, vision 1.1.c].) αλλά  

          Β) και με τα ισχύοντα στη χώρα μας, αφού: 

       1: με το ΦΕΚ 61/10-4-1990 περί ιδρύσεως αυτόνομου Εργαστηρίου 

Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης (σελ 635 προεδρικό διάταγμα 171, άρθρο 1) καθορίσθηκε ως 

αυτόνομη η Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία στο ΑΠΘ και  

      2: ιδρύθηκε  Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο Τμήμα 

Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  με υπουργική απόφαση 

που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 355, τον Μάρτιο του 2005. 

 

Συμπερασματικά, η ανεξαρτητοποίηση των Τμημάτων ή Μονάδων 

Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας από τα Κλινικά Εργαστήρια Ακτινολογίας, 

κρίνεται απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους: 

Α. Τις συνεχώς αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες της ειδικότητας σε προ- 

και μετα-πτυχιακό επίπεδο. 

Β. Τη βασική έρευνα σε θέματα ογκολογίας και ακτινοβιολογίας. 

Γ. Τη θεραπεία ασθενών με κακοήθεις νόσους με χρήση ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές και τους 

κανόνες ορθής κλινικής πρακτικής. 

Δ. Η ίδρυση ανεξάρτητων Μονάδων ή Τμημάτων ή Κλινικών,  θα επιτρέψει 

στο Ιατρικό Τμήμα να εναρμονισθεί με την ισχύουσα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση νομοθεσία ως προς την ονομασία και τον κλινικό χαρακτήρα της 

ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας. 

 

 



 

 

Συνεπώς, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στην επιστολή μας, η 

παραμονή των Μονάδων ή Τμημάτων Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας υπό 

την διεύθυνση Ακτινολογικών Εργαστηρίων δεν είναι σύμφωνη με 

τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και ιατρικές πρακτικές και ως εκ 

τούτου παρακαλούμε όπως με τις δέουσες δικές σας ενέργειες 

αποκατασταθεί αυτή η «παραφωνία». 

 Ευελπιστώντας σε μια αμοιβαία εποικοδομητική συνεργασία, 

 
Με τιμή,  
 

Για το ΔΣ της ΕΕΑΟ  

Ο Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας 

   

  Γεώργιος Πισσάκας   Γεώργιος Ηλιάδης 


