
1 

 

                                            

                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 

                   ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 23    11528  ΑΘΗΝΑ 

www.cytology.gr  

email: helcyto@yahoo.gr  

 

Αθήνα  7/4/2017 

Αρ. πρωτ. 39/2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

Διοικητικό 

Συμβούλιο     

 

Πρόεδρος                                  

Καρακίτσος 

Πέτρος 

                                                       

Αντιπρόεδροι                      
Μαρκάκης 

Γιώργος        

Μαστοράκης 

Εμμανουήλ 

                                     

Γενική 

Γραμματέας   
Νασιουτζίκη 

Μαρία 

 

Ταμίας                          

Κασιμάτη 

Αικατερίνη 

 

Μέλη                                          

Τσιάμπας 

Ευάγγελος  

Μήκου 

Παναγιώτα 

Προς τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ 
Καθηγητή Κώστα Μάρκου 
 
 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
 
Λάβαμε γνώση της ανακοίνωσης «Ομάδας Εργασίας Παθολογικής 
Ανατομικής» με συμμετοχή ιατρών Κυτταρολόγων. Συγκεκριμένα 
προκύπτει η συμμετοχή των ιατρών – συναδέλφων κ.κ. Παναγιώτας Μήκου, 
Νίκης Μαούνη και Γεωργίου Μαρκάκη ως τακτικά μέλη και των ιατρών – 
συναδέλφων κ.κ. Σμαράγδας Αγγελή, Λαμπρινής Παππά, Χαραλαμπίας 
Ψαχούλια και Μαρίας Νασιουτζίκη ως αναπληρωματικά μέλη.  
 
Ως γνωρίζετε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι ιατρικές ειδικότητες 
της Κυτταρολογίας και της Παθολογικής Ανατομικής είναι δύο κύριες και 
ανεξάρτητες μεταξύ τους ιατρικές ειδικότητες. Τυχόν προτάσεις 
οιασδήποτε επιστημονικής εταιρείας ή ακόμα και Επιτροπής του ΚΕΣΥ, οι 
οποίες δεν έχουν συζητηθεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα, όπως η 
Ολομέλεια του ΚΕ.Σ.Υ., και οι οποίες πολύ περισσότερο δεν έχουν τύχει της 
έγκρισης τους από το Υπουργείο Υγείας, ουδόλως επηρεάζουν και σίγουρα 
δεν μεταβάλλουν την υποχρέωση του ΚΕ.Σ.Υ, να λειτουργεί με βάση την 
υφιστάμενη νομοθεσία. 
 
Συνακόλουθα, η ιατρική ειδικότητα της Κυτταρολογίας εξακολουθεί και 
υφίσταται ως κύρια και ανεξάρτητη ειδικότητα και η άσκηση της γίνεται 
αποκλειστικά και μόνον από τους ειδικευμένους Ιατρούς Κυτταρολόγους, οι 
οποίοι αποκτούν τον τίτλο της ειδικότητας της Κυτταρολογίας με 
συγκεκριμένο αντικείμενο εκπαίδευσης. Στα πλαίσια δε αυτά, οι ιατροί 
Κυτταρολόγοι μπορούν να συμμετέχουν σε οιαδήποτε ομάδα εργασίας ή 
άλλο γνωμοδοτικό/εισηγητικό όργανο για θέματα που αφορούν το γνωστικό 
αντικείμενο της Κυτταρολογίας και την εκπαίδευση σε αυτό.  Αντίστοιχα η 
ιατρική ειδικότητα της Παθολογικής Ανατομικής ασκείται αποκλειστικά από 
Παθολογοανατόμους, οι οποίοι και μόνο δύνανται να συμμετέχουν σε 
ομάδες εργασίας και εισηγητικές επιτροπές για το γνωστικό αντικείμενο 
αποκλειστικά της ειδικότητας τους (παθολογική ανατομική) ως αυτή 
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ορίζεται μέχρι σήμερα με βάση το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας.   
Οιαδήποτε διαφορετική απόφαση, η οποία καθιστά τους 
Παθολογοανατόμους αρμόδιους για την εκπαίδευση σε θέματα που 
αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της Κυτταρολογίας και αντίστοιχα τους 
Κυτταρολόγους συναρμόδιους για ζητήματα που αφορούν στην ειδικότητα 
της Παθολογικής Ανατομικής, καταλύει την ανεξαρτησία  και αυτοτέλεια  
των δύο ιατρικών ειδικοτήτων  στην Ελλάδα και παραβιάζει την ισχύουσα 
νομοθεσία.  

Ιδιαίτερα τονίζουμε στο σημείο αυτό ότι δεν συντρέχει ουδείς λόγος δημοσίου 
συμφέροντος, ώστε να δικαιολογείται η κατά παράβαση των κείμενων 
διατάξεων σύσταση μία κοινής ομάδας εργασίας για δύο διαφορετικές και 
ανεξάρτητες ειδικότητες, ανεξάρτητα μάλιστα του τυχόν αποδοθέντος σε 
αυτήν τίτλου της «Ομάδας Εργασίας Παθολογικής Ανατομικής» ή της 
«Ομάδας Εργασίας Παθολογικής Ανατομικής – Κυτταρολογίας». 
 Τέλος, επισημαίνουμε ότι κάθε προσπάθεια για απαξίωση και υποβάθμιση 
της ιατρικής ειδικότητας της Κυτταρολογίας, είναι έξω από κάθε 
επιστημονική και ηθική δεοντολογία και μας βρίσκει κατηγορηματικά 
αντίθετους.  
Ως εκ τούτου αρνούμαστε ως το αρμόδιο επιστημονικό όργανο που 
εκπροσωπεί τους Έλληνες Ιατρούς Κυτταρολόγους να αποδεχτούμε τη 
συμμετοχή μας στην ανακοινωθείσα «Ομάδα Εργασίας Παθολογικής 
Ανατομικής», και ζητάμε όπως ενεργήσετε άμεσα και με σκοπό την τήρηση της 
νομιμότητας και ανακαλέσετε την «Ομάδα Εργασίας Παθολογικής 
Ανατομικής» ως αυτή ανακοινώθηκε, και προβείτε στη σύσταση δύο νέων 
Ομάδων Εργασίας, οι οποίες διακριτά θα εκπροσωπήσουν τις δύο ειδικότητες 
–Κυτταρολογία και Παθολογική Ανατομική- και θα εργαστούν για το 
εκπαιδευτικό αντικείμενο κάθε μίας από αυτές. Στα πλαίσια αυτά σας 
προτείνουμε τους ακόλουθους συναδέλφους μέλη μας, οι οποίοι μπορούν να 
εκπροσωπήσουν την επιστημονική μας εταιρεία και την ειδικότητα μας στην 
Ομάδα Εργασίας Κυτταρολογίας:  
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
α) Καρακίτσος Πέτρος Καθηγητής Κυτταρολογίας ΕΚΠΑ  
β) Πολίτη Αικατερίνη Αν. Καθηγήτρια Κυτταρολογίας ΕΚΠΑ  
γ) Μήκου Παναγιώτα Διευθύντρια ΕΣΥ  
δ) Μαστοράκης Εμμανουήλ Διευθυντής ΕΣΥ 
ε) Μαρκάκης Γεώργιος (ΠΙΣ)   
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
α) Καλογεράκη Αλεξάνδρα Αν. Καθηγήτρια Κυτταρολογίας ΠΚ 
β) Κωτούλα Βασιλική Αν. Καθηγήτρια Κυτταρολογίας ΑΠΘ 
γ) Παπαευθυμίου Μαρία Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ  
δ) ΚασιμάτηΑικατερίνη Διευθύντρια ΠΕΔΥ / ΕΣΥ  
ε) Νασιουτζίκη Μαρία (ΠΙΣ).  
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Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Γ.Σ. των μελών της Ελληνικής 
Εταιρείας Κλινικής Κυτταρολογίας, που συνήλθε την 31η Μαρτίου 2017, 
υποστήριξε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο προτάθηκε στις 
14/06/2016 από το Δ.Σ. της εταιρείας μας προς το ΚΕΣΥ, για την αναβάθμιση 
της εκπαίδευσης της ανεξάρτητης ειδικότητας της Κλινικής Κυτταρολογίας, 
και εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα, το οποίο και σας επισυνάπτουμε στην 
παρούσα.  
Αναμένουμε τις ενέργειες σας και παραμένουμε στη διάθεση σας για την 
περαιτέρω συνεργασία μας με το ΚΕΣΥ για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης 
της ανεξάρτητης ειδικότητας της Κλινικής Κυτταρολογίας.  

 

 

Μετά τιμής 
Τα μέλη του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κυτταρολογίας 

 

Κοινοποίηση :   

1. Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό 

2. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη 

3. Πρόεδρο ΠΙΣ κ. Μιχάλη Βλασταράκο 

4. Καθηγήτρια κα. Τσελένη – Μπαλαφούτα Σοφία. 
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