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ΠΡΟΣ: 
Τον Πρόεδρο και  το Δ.Σ.  
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Κλινικής Κυτταρολογίας 
Μαιάνδρου 23,  
115 28 Αθήνα 
 

 
Aξιότιμοι κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Με έκπληξη διάβασα το υπ` αριθμ. 39/2017 έγγραφο της ΕΕΚΚ προς το ΚεΣΥ.  
Αντί απάντησης, σας παραθέτω απόσπασμα των πρακτικών της Συνεδρίασης της 
Επιτροπής Εκπαίδευσης-Μετεκπαίδευσης της 23/12/2016 του Κε.Σ.Υ. 
 
«………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
Θέμα 3ο: Εξ αναβολής 
 
 Το από 1/7/2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας με θέμα: 
Αλλαγές στο περιεχόμενο και στον τρόπο λήψεως της ειδικότητος της Παθολογικής 
Ανατομικής. 
Το από 16/11/2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας (σχετ. το αρ. 
πρωτ. 0728/26-7-2016 της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής Πανελλήνια 
Ένωση Παθολογοανατόμων με θέμα: ‘‘Ενιαία εκπαίδευση στην Παθολογική Ανατομική και 
ενοποίηση συναφών ιατρικών επιστημονικών Εταιρειών’’. 
Το αρ. πρωτ.25/24-10-2016 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κυτταρολογίας. 
Για το ανωτέρω θέμα προσκλήθηκε η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής 
Ανατομικής, η κ. Μπατιστάτου, και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής 
Κυτταρολογίας, κ. Καρακίτσος, για να εκθέσουν τις απόψεις τους. Αναφέρθηκαν στα 
επαγγελματικά δικαιώματα των Ιατρών για να ασκήσουν την κυτταρολογία. 
 Προτάθηκε: 
-- ότι  θα πρέπει οι Ιατροί να έχουν κάνει 2 χρόνια κυτταρολογία.  
-- η εκπαίδευση να είναι 5 χρόνια. Τα 4 χρόνια να είναι Παθολογική Ανατομική 
και 1 χρόνος κυτταρολογία. 
-- όποιος ιατρός θέλει, θα μπορεί να κάνει εξειδίκευση στην κυτταρολογία και η 
εκπαίδευση θα είναι 1 χρόνος. 
-- Τα επαγγελματικά δικαιώματα των εξειδικευμένων Κυτταρολόγων θα είναι τα 
ίδια με τους ιατρούς της Παθολογικής Ανατομικής.  
Η επιτροπή Εκπαίδευσης-Μετεκπαίδευσης εισηγείται ομόφωνα τη θέσπιση ενιαίας 
ειδικότητας με αντικείμενο την Παθολογική Ανατομική και την Κυτταρολογία. 
Η νέα ειδικότητα θα ονομάζεται Παθολογική Ανατομική και θα αφορά τις δύο ειδικότητες 
Παθολογικής Ανατομικής και Κυτταρολογίας. Θα υπάρξει εξειδίκευση στην Κυτταρολογία 
και η επιπλέον εκπαίδευση θα είναι 1 χρόνος. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ιατρών 
που τελειώνουν την ειδικότητα θα είναι ότι θα μπορούν να κάνουν Παθολογοανατομικές 



και κυτταρολογικές εξετάσεις. Οι εξειδικευμένοι Κυτταρολόγοι θα μπορούν να κάνουν 
Παθολογοανατομικές εξετάσεις και εξειδικευμένες κυτταρολογικές εξετάσεις.   
«………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….» 
 
Θεωρώ περιττό να προσθέσω ότι οι προτάσεις έγιναν ομού και σε πλήρη ομοθυμία από 
τους κ.κ. Μπατιστάτου και Καρακίτσο που ενημερώθηκαν άμεσα και για την ψηφοφορία 
χωρίς να διατυπώσουν καμμία αντίρρηση. 
 
Κατόπιν αυτών, νομίζω ότι σχόλιο σας «…έξω από κάθε επιστημονική και ηθική 
δεοντολογία…» πρέπει να έχει άλλους αποδέκτες και όχι το ΚεΣΥ. Αντίθετα θεωρώ και 
επιστημονικά και ηθικά δεοντολογικό να κοινοποιήσετε την επιστολή μου στα μέλη σας. 
 
Παραμένω στη διάθεση σας για κάθε παραγωγική διαδικασία με γνώμονα το όφελος της 
Δημόσιας Υγείας και τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των ιατρών. 
 
Με εκτίμηση. 

 

   Ο Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας 

 

               Καθηγητής Κώστας Β. Μάρκου 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 
1. Γραφείο Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθού 
2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Υγείας, κ. Παύλου Πολάκη 
3. Πρόεδρο του Π.Ι.Σ., κ. Μιχάλη Βλασταράκο 
4. Καθηγήτρια κ. Τσελένη-Μπαλαφούτα Σοφία 

 
 

 
 


