
 

 

 

 

Απολογισμός Έργου Διοικητικού Συμβουλίου Περιόδου 2019 2021 

Το παρόν Δ.Σ. περιόδου 2019 – 2021 είχε την ευκαιρία να υπηρετήσει την ΕΧΕ, σε μια 

περίοδο η οποία σημαδεύτηκε από την Πανδημία του Covid -19. 

Παρ όλες τις δυσκολίες που συναντήσαμε, θεωρούμε ότι επιτελέστηκαν σημαντικές και 

ιστορικές καινοτομίες στη λειτουργία και το εκπαιδευτικό έργο της Ε.Χ.Ε. Πρωτίστως, 

θέλουμε να δηλώσουμε/καταθέσουμε την επίτευξη απόλυτης σύμπνοιας στα μέλη ΔΣ τα 

οποία εκπροσωπούσαν το σύνολο του Ελλαδικού χώρου.    

Απηχώντας την επιθυμία του ΔΣ και του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, διοργανώθηκαν, για 

πρώτη φορά, Πανελλαδικής Εμβέλειας μαθήματα ειδικευομένων με σκοπό την επίτευξη 

ενός κοινού ικανοποιητικού μέσου όρου θεωρητικής γνώσης για όλους τους 

Ειδικευόμενους της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Επιπλέον, καλύπτοντας   ένα ιστορικό κενό στην εκπαίδευση των χειρουργών προχωρήσαμε 

σε  σεμινάρια εκπαίδευσης στο Υπερηχογράφημα και στην Ενδοσκόπηση Ανώτερου και 

Κατώτερου Πεπτικού. Θεωρούμε ότι οι ανωτέρω εκπαιδευτικές διαδικασίες αποτέλεσαν 

ιστορική αναγκαιότητα και είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για τα επόμενα Διοικητικά 

Όργανα της Εταιρείας  για περαιτέρω ενίσχυση και βελτίωσή τους. Επίσης,  δημιουργήσαμε 

κανάλι you tube της ΕΧΕ (YouTube/Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία), προσβάσιμο σε όλα τα 

Μέλη τόσο για την εκπαίδευση όσο και για την ανάδειξη του χειρουργικού τους έργου. 

Επίσης, η καταγραφή των Χειρουργών της χώρας ανά πόλη και Κλινική. 

Το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια έχει σαφέστατα επηρεάσει τις 

δυνατότητες της Εταιρείας να αυξήσει τα έσοδά της. Μετά από προσπάθειες ετών, το 

παρόν ΔΣ κατάφερε να προβεί σε πώληση του ακινήτου της στην περιοχή Γουδή (παλαιά 

γραφεία της ΕΧΕ) το οποίο έμενε ανεκμετάλλευτο και να αποκομίσει  ένα σεβαστό ποσό. 

Τέλος, η μη δυνατότητα της έντυπης έκδοσης του ιστορικού περιοδικού να εξελιχθεί και να 

προσδοκά την είσοδο στο PubMed, παρά τις άοκνες προσπάθειες  συναδέλφων στην 

συντακτική επιτροπή, μας οδήγησε στην δύσκολη απόφαση να μετατραπεί σε περιοδικό 

ηλεκτρονικής μορφής. 

Το απελθόν Διοικητικό Συμβούλιο, με αίσθημα ευθύνης, εύχεται στο νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες της 12ης Ιουνίου 2021 καλή επιτυχία για 

το καλό της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας και του Έλληνα Χειρουργού. 
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