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Ανακοίνωση - Δήλωση προς το Υπουργείο Υγείας  

και την Ελληνική Πολιτεία 
 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων, ΠΑΣΥΤΑ καταγγέλλει την ΚΥΑ με την οποία 

προσβάλλεται η προσφορά των επαγγελματιών Ιατρικής απεικόνισης και Θεραπείας με ιοντίζουσες 

ακτινοβολίες, έτσι όπως εκφράζεται με την υπαγωγή-υποβάθμιση τους στις κατηγορίες Β’ και Γ’ για 

το επίδομα Ανθυγιεινής εργασίας. 

 

Ανήκουμε όλοι,  μέσα από το έργο μας και την αντικειμενική προσφορά μας στην Πανδημία,  

ανεξάρτητα από το επίπεδο των σπουδών μας, τις διαφορές του οποίου δεν παραβλέπουμε,  στην 

κατηγορία Α. 
 

Ο ΠΑΣΥΤΑ θεωρεί απαράδεκτο και διασπαστικό του κλάδου μας τον τεχνητό διαχωρισμό στην 

συμμετοχή στην ανθυγιεινότητα και τον κίνδυνο, συναδέλφων που ανεξάρτητα από το επίπεδο των 

σπουδών τους, καθημερινά προσφέρουν   απεικονιστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες στους 

αρρώστους. 
 

Απαιτεί από το υπουργείο υγείας να αντιληφθεί επιτέλους ότι τα χειροκροτήματα δεν αρκούν για το 

βάρος που σηκώσαμε όλοι μαζί, ΔΕ και ΤΕ αλλά και όσοι ΠΕ επαγγελματίες Ιατρικής απεικόνισης 

και θεραπείας βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της Πανδημίας, τα τελευταία 3 

σχεδόν χρόνια. 
 

Η Προσφορά μας έχει αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO). 
 

Έχει διατρανωθεί διεθνώς-και αναφερόμαστε στην διεθνή διάσταση του κλάδου μας -και από την 

Διεθνή Οργάνωση Τεχνολόγων Ακτινολόγων, ISRRT, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 

μας την EFRS. 
 

Εμείς, ως επαγγελματίες Ιατρικής Απεικόνισης και θεραπείας με ιοντίζουσες και μη ακτινοβολίες 

είτε ΔΕ, είτε ΤΕ, είτε ΠΕ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΑΞΕΙ και ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ καθημερινά το καθήκον μας. 
 

Ώρα για το υπουργείο υγείας να ΠΡΑΞΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ του, χωρίς διασπαστικούς τακτικισμούς και 

διαιρέσεις. 
 

Θα είμαστε εδώ, παρόντες και θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, στις οποίες αν χρειαστεί θα 

παρέμβουμε. 
 

Ο κλάδος μας ήταν και παραμένει ενωμένος! 
 

Το Δ.Σ του ΠΑΣΥΤΑ 

 Ο Πρόεδρος        Η Γενική Γραμματέας 

 

Eυθύμης Aγαδάκος        Βασιλική Γιαννούλη 
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Κοινοποίηση  

ΠΟΕΔΗΝ 


