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Αθήνα, 23.06.16 

Αρ.πρωτ.1107 

 

Προς  

τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας 

 

 

 Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (ΕΕΕ), 

 

 Με κατάπληξη πληροφορηθήκαμε ότι ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΕΕΕ με την από 

13.06.16 επιστολή τους απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ, τον Γ.Γ. του Υπουργείου 

Υγείας, τον ΕΟΠΥΥ και τα μέλη της εταιρείας αποδίδουν a priori την πρόσφατη ατυχή 

εισήγηση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις αντλίες έγχυσης 

ινσουλίνης σε δήθεν γνωμάτευση της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ), άποψη που 

πόρρω απέχει της πραγματικότητας και προκαλεί στρεβλές εντυπώσεις. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι από το μεσημέρι της 3
ης

 Ιουνίου 2016 ο Πρόεδρος της ΕΕΕ έχει ενημερωθεί από τον 

Πρόεδρο της ΕΔΕ, τελώντας έκτοτε εν πλήρη γνώσει  του ζητήματος που ανέκυψε.  

 Για την αποκατάσταση της αλήθειας επισημαίνουμε στο ΔΣ της ΕΕΕ και δι’ αυτού 

στην επιστημονική κοινότητα που εκπροσωπεί  τα ακόλουθα:  

α) ο ΕΟΠΥΥ εφόσον επικαλέσθηκε για τη δικαιολόγηση δικών του αποφάσεων δήθεν 

εισήγηση της ΕΔΕ τελεί εν αδίκω,  

β) η ΕΔΕ κατ’ επανάληψη έχει ενημερώσει τους αρμόδιους στο ΕΟΠΥΥ τόσο προφορικά όσο 

και γραπτά επί του ανακύψαντος ζητήματος, αμέσως μόλις διαπίστωσε ότι δεν έχει ληφθεί 

υπόψη η από 6
ης

 Μαΐου 2016 αυθεντική εισήγησή της επί του θέματος,  

γ) η ΕΔΕ έχει στείλει νέα επιστολή (Aρ.πρωτ.1102/01.06.16) προς τον ΕΟΠΠΥ, στην οποίαν 

εκφράζει  την αντίθεσή της στην εισήγησή του,  

δ) η ΕΔΕ ήδη από τις 07.06.16 έχει  αναρτήσει στην ιστοσελίδα της τη διαμαρτυρία της με 

σχετική ενημέρωση που αποκαθιστά πλήρως την πραγματικότητα,  
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ε) η ΕΔΕ έχει κατ’ επανάληψη ενημερώσει τόσο τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) όσο και τον Πρόεδρο 

της Ελληνικής Ομοσπονδίας για το Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ) για της ενέργειές της.  

 στ) Τέλος η ενημέρωση της εταιρείας μας στον Πρόεδρο της ΕΕΕ ήταν πλήρης, σαφής και 

εμπεριστατωμένη, ώστε να μην επιτρέπει καμία παρερμηνεία. 

Περαιτέρω, στην ίδια επιστολή ο Πρόεδρος και το ΔΣ της ΕΕΕ, όπως εκπροσωπείται 

κατά νόμο, αφενός αναρωτιέται για το λόγο που δεν ζητήθηκε η δική της γνώμη επί του 

θέματος και αφετέρου αιτείται από όργανα της Κεντρικής Διοίκησης της Πολιτείας τη 

χορήγηση της γνωμοδότησης της εταιρείας μας, κατά τρόπο μάλιστα εμφατικό.  

 Επί των ανωτέρω σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα: Το αίτημα που απευθύνετε προς 

τον ΕΟΠΠΥ περί αποστολής της γνωμοδότησής μας είναι αμφιβόλου νομιμότητας, καθώς 

προσκρούει ευθέως στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2690/1999: «1. Κάθε 

ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των 

διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες 

υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, 

απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις». Είναι προφανές ότι η 

γνωμοδότησή μας δεν εμπίπτει στα άνω περιοριστικά αναφερόμενα έγγραφα, στα οποία ο 

νομοθέτης παρέχει πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι εάν 

απευθυνόσασταν σε εμάς ως επιστημονική εταιρεία σε επιστημονική εταιρεία θα αρνιόμασταν 

να σας χορηγήσουμε αντίγραφο της αυθεντικής γνωμοδότησής μας. Πέραν όμως αυτού, το 

αίτημά σας είναι κυρίως προσβλητικό για το νομικό πρόσωπο της εταιρείας μας, καθότι 

απευθύνεστε στη Διοίκηση «δίκην Εισαγγελικής Αρχής» κρίνοντας πως είναι «σκόπιμο» να 

σας αποσταλεί η γνωμοδότησή μας «καθώς αντίκειται στους κανόνες ορθής ιατρικής 

πρακτικής». Δύο τινά εν προκειμένω: Εφόσον αποφαίνεσθε, ηχηρά μάλιστα, ότι η 

γνωμοδότησή μας δήθεν «αντίκειται στους κανόνες ορθής ιατρικής πρακτικής», τούτο 

αποδεικνύει, σύμφωνα με τους κανόνες της λογικής, ότι έχετε λάβει πλήρη γνώση αυτής. 

Συνεπώς προς τί το αίτημά σας περί χορήγησής της, ει μη μόνο για τη δημιουργία  απατηλών 

εντυπώσεων; Εάν δεν έχετε λάβει γνώση αυτής, πώς είναι δυνατόν να αποφαίνεσθε εκ των 

προτέρων ότι «αντίκειται στους κανόνες ορθής ιατρικής πρακτικής»; Ούτε η μια εκδοχή ούτε 

η άλλη τιμούν την ενέργειά σας. Σε κάθε περίπτωση με πικρία αναρωτιόμαστε υπό ποια 

ιδιότητα άραγε εσείς μηδενίζετε το επιστημονικό έργο της εταιρείας μας. 

 Όσον αφορά τον προβληματισμό σας «γιατί δεν ζητήθηκε η γνώμη της ΕΕΕ ως 

εταιρεία κορμού», επιτρέψτε μας μια κατ’ αρχήν απάντηση ως επιστημονική ιατρική εταιρεία 
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σε επιστημονική ιατρική εταιρεία, ως ίσος προς ίσο, δηλαδή. Θα μπορούσε να είχε ζητηθεί η 

γνώμη της ΕΕΕ. Τούτο όμως δεν αναιρεί τη νομιμότητα αναζήτησης γνώμης από την ΕΔΕ, 

ενέργεια την οποία θέτετε εν αμφιβόλω και μάλιστα κατά τρόπο απαξιωτικό για το κύρος της 

εταιρείας μας. Επ’ αυτού σας τονίζουμε, αν και σας είναι γνωστό, ότι η ΕΔΕ ιδρύθηκε το 1975 

με την πρωτοβουλία και σημαντικών ενδοκρινολόγων της εποχής, συνεχίζουν δε να την τιμούν 

ως μέλη της εξέχοντες ενδοκρινολόγοι, μεταξύ των οποίων και μέλη της εταιρείας σας και της 

εκάστοτε Διοίκησής της. Επιτελεί στα ελληνικά ιατρικά δρώμενα τον ρόλο που επιτελούν 

αντίστοιχα λ.χ. στην Αγγλία η Diabetes UK, στη Γερμανία η Deutsche Diabetesgesellschaft, 

Πανευρωπαϊκά η European Association for the Study of Diabetes και στις ΗΠΑ η American 

Diabetes Association. Σας είναι άλλωστε  γνωστό ότι στην ιατρική επιστημονική κοινότητα 

έχουν καθιερωθεί οι αυτόνομες διαβητολογικές εταιρείες, όπως η ΕΔΕ, που προάγουν 

εξειδικευμένα την επιστήμη για αυτήν τη μάστιγα της εποχής. Είναι λοιπόν προφανές ότι η 

καλή συνεργασία των δύο εταιρειών μας είναι επ’ ωφελεία όλων και κυρίως των 

επιστημονικών σκοπών τους οποίους επιδιώκουν. 

 Υπό τα ανωτέρω πραγματικά δεδομένα, μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι οι 

προαναφερθέντες ανακριβείς ισχυρισμοί σας προκαλούν πόλωση, η οποία θα θέλαμε να 

πιστεύουμε ότι δεν είναι επιθυμητή για το ΔΣ και για τα μέλη της εταιρείας σας, από τη μεριά 

μας δε σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν εκφράζει ούτε το ΔΣ ούτε τα μέλη της δικής μας εταιρείας.  

 Κατόπιν των ανωτέρω για την αποκατάσταση της διασαλευθείσας ειρήνης  μεταξύ 

των εταιρειών μας από τη δυσφήμηση που προκαλέσατε στην εταιρεία μας με την 

προαναφερόμενη επιστολή σας, αναμένουμε τις ενέργειές σας και επαναλαμβάνουμε ότι 

ειλικρινά επιθυμούμε τη συνεργασία των δύο επιστημονικών εταιρειών.  

 

 

 

 

Με εκτίμηση   

  Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

  Νικόλαος Παπάνας 

 

 

Αλέξανδρος Καμαράτος 
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Κοινοποίηση: 15. Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού 

Ποδιού (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.) 

1. Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας   16. Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών νοσημάτων 

(Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν) 

2. Υπουργείο Υγείας 17. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για 

Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.). 

3. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 18. Ελληνική Εταιρεία Στρατηγικών Μελετών 

Διαβήτη (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.Δ) 

4. Ελληνική Ομοσπονδία για το Διαβήτη 

(ΕΛ.Ο.ΔΙ.) 

19. Εταιρεία Έρευνας του Διαβήτη 

5. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων 

Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.)   

20. Ινστιτούτο Μελέτης, Έρευνας και 

Εκπαίδευσης, για το Σακχαρώδη Διαβήτη και 

τα Μεταβολικά Νοσήματα 

6. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών 21. Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης 

7. Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης 22. Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας 

Αθηροσκλήρωσης & Αγγειακής Νόσου 

8. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 23. Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας 

9. Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης  

10. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος  

11. Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής  

12. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης  

13. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος  

14. Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και 

Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των 

Επιπλοκών του (Ε.ΚΕ.ΔΙ) 

 

 


