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Θέμα : Επιτροπές Εξετάσεων Ειδικοτήτων 

Ταλαιπωρίας συνέχεια για δεκάδες γιατρών που περίμεναν ΣHΜΕΡΑ Δευτέρα 
14-6-2009 να δώσουν εξετάσεις σε επιτροπή του Υπουργείου Υγείας για να 
αποκτήσουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας.      
 Η Υπουργός κυρία Ξενογιαννακοπούλου δεν είχε μέχρι την Παρασκευή 
υπογράψει την σχετική απόφαση με την οποία καταργούσε τις επιτροπές εξετάσεων 
που λειτουργούσαν στο Υπουργείο μόλις ανέλαβε. Και έτσι, αιφνιδιαστικά δεκάδες 
γιατροί μερικοί από τους οποίους είχαν έλθει στην Αθήνα από επαρχία ή το εξωτερικό 
για να δώσουν εξετάσεις, έμαθαν Δευτέρα πρωί ότι οι εξετάσεις αναβάλλονται "μέχρι να 
ειδοποιηθούν τα μέλη των νέων επιτροπών"!!!!     
 Ειλικρινά είναι να απορεί κανείς.... Εδώ δεν πρόκειται για θέμα "κονδυλίων" ή 
"χρημάτων" που τόσο πολύ μας έχει συνηθίσει η κα Ξενογιαννακοπούλου να 
καθυστερεί και να βρίσκεται συνεχώς σε έλλειψη.  Εδώ απλά πρόκειται για θέμα κακής 
οργάνωσης μιας διαδικασίας (της διαδικασίας διορισμού εξεταστικών επιτροπών) που 
ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΑΡΡΩΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ.      
 Γιατί ποιος ο λόγος να ορίσει ο νέος Υπουργός νέες επιτροπές για μια καθαρά 
επιστημονική εξέταση; Μήπως υπάρχει άλλη σκοπιμότητα στον διορισμό για τέτοιες 
θέσεις;          
 Άραγε τα ξέρει αυτά όλα ο Πρωθυπουργός; Ή τον παραμυθιάζουν ότι όλα είναι 
τέλεια στο Υπουργείο Υγείας; 

Κατόπιν όλων αυτών, ΕΡΩΤΑΣΘΕ και ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ να ενημερώσετε το Σώμα : 
 
1.Ποίες είναι οι νέες επιτροπές εξετάσεων και ποία η θητεία τους; 
 
2. Eίχε λήξει η θητεία των προηγούμενων μελών των εξεταστικών επιτροπών; 

 
Αθήνα, 14/06/2010 

 
Ο Ερωτών Βουλευτής 

Αθανάσιος Γιαννόπουλος 

Αρ.Κατ. 11529/676  

Ημερ. 14/06/2010 
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