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Aθήνα, 18/01/2023 

Αρ. Πρωτ. 13 

 

Προς:  

Τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μικροβιολογικής 

Εταιρείας (ΕΜΕ) 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία σας προγραμματίζετε Πανελλήνιο 

Συνέδριο «Κλινικής Μικροβιολογίας & Ιατρικής Βιοπαθολογίας», δηλαδή όχι στο 

αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου που καλύπτει η εταιρεία σας την 

«Μικροβιολογία». 

Ως ΠΕΙΒ οφείλουμε να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της ειδικότητάς 

μας , της Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής, και να είμαστε αρωγοί 

σε κάθε επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνουν οι εταιρείες – μέλη της ΠΕΙΒ 

και αφορούν καθαρά στο θεματικό πεδίο της κάθε εταιρείας. 

Είναι αντιδεοντολογικό και επιζήμιο για την ειδικότητά μας να οργανώνετε 

συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας και Ιατρικής Βιοπαθολογίας, τη στιγμή που 

υπάρχουν επίσημα αναγνωρισμένες εταιρείες με το αντίστοιχο θεματικό πεδίο, ήτοι 

η Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας (ΕΚΜΕΔ), μια επίσημα αναγνωρισμένη 

εταιρεία της εξειδίκευσης της Κλινικής Μικροβιολογίας και η Ελληνική Εταιρεία 

Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής (ΕΕΙΒΕΙ), η οποία δεύτερη 

καλύπτει όλο το πεδίο της ειδικότητάς μας και είναι επίσημα αναγνωρισμένη από 

την Πολιτεία ως εκπρόσωπος της ειδικότητας. Η Μικροβιολογία έχει πλούσιο 

θεματικό πεδίο και δεν χρειάζεται να υπεισέρχεται στα πεδία άλλων θεμάτων . 

Επιπλέον, με τις δράσεις αυτές η εταιρεία σας ανταγωνίζεται αθέμιτα, 

αφενός την ΠΕΙΒ, η οποία διοργανώνει το Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής 

Βιοπαθολογίας και της οποίας η ΕΜΕ είναι ιδρυτικό μέλος, και αφετέρου την 

ΕΕΙΒ/ΕΙ, η οποία όπως προαναφέρθηκε είναι η επίσημη εκπρόσωπος για την 

πολιτεία της ειδικότητάς μας, εκφράζει όλο το πεδίο της Ιατρικής Βιοπαθολογίας 

και παρέχει κάθε χρόνο πλήρη κύκλο μαθημάτων σε όλο το εύρος της ειδικότητας 

για ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς βιοπαθολόγους. 

Παρακαλούμε, τηρώντας τη δεοντολογία αλλά και με σεβασμό στις αρχές 

λειτουργίας της ΠΕΙΒ όπως φροντίσετε για την αλλαγή του τίτλου του Συνεδρίου 

σας. 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Ι.Β. 
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