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Διοικητικό Συμβούλιο     
 
Πρόεδρος                                  
Νασιουτζίκη Μαρία 
                                                       
Αντιπρόεδρος                      
Πολίτη Αικατερίνη 
                                     
Γενική Γραμματέας   
Μάργαρη Νίκη  
 
Ταμίας                          
Νέπκα Χαριτίνη  
 
Μέλη                                          
Βιδάλη Ιωαννίνα, 
Γονίδη Μαρία, 
Σεβαστιάδου Μαρία 

 
Προς την Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, 
κυρία Ε. Αγαπηδάκη 
 
Κοινοποίηση προς :  
Υπουργό Υγείας κ. Α.Πλεύρη 
Πρόεδρο Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, καθηγητή 
Σ.Τσιόδρα  
Αντιπρόεδρο Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας 
καθηγητή Χρ.Χατζηχριστοδούλου. 
 
 
Αξιότιμη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, 

Σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής – υπομνήματος μας 

(Αρ.Πρωτ. 411/20-12-2022) σχετικά με το δημοσιευμένο ΦΕΚ 

Αρ.Φύλλου 6001/24 Νοεμβρίου 2022 (Αρ. Απόφασης Δ1β/Γ.Π. οικ 

66354) σε ειδικότερα θέματα υλοποίησης της Δράσης δημόσιας 

υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του 

Τραχήλου της Μήτρας» θα θέλαμε να σας επισημάνουμε 

επιπροσθέτως τα εξής :  

1. Τονίζουμε για μια ακόμα φορά πως η τιμή αποζημίωσης της 

διενεργούμενης κυτταρολογικής εξέτασης  σε περιπτώσεις στις 

οποίες εφαρμόζεται (ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας) η τεχνική της 

Κυτταρολογίας υγρής φάσης προτείνουμε να είναι μεγαλύτερη της 

αναφερόμενης (13,32 ευρώ η οποία καλύπτει το κόστος του 

κλασσικού συμβατικού Τεστ Παπανικολάου), κατά παρέκκλιση του  
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άρθρου 4 του Π.Δ. 157/1991, με προτεινόμενη τιμή εξέτασης τα 

είκοσι (20) ευρώ, καθώς η κυτταρολογική εξέταση θα έχει αυξημένο 

κόστος αναλωσίμων.  

2. Αναφορικά με την ηλικία έναρξης του προληπτικού ελέγχου στη 

χώρα μας η προβλεπόμενη απόφαση (Αρ.Δ1β/Γ.Π. οικ 66354 του 

ΦΕΚ 6001/24-11-2022) κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση καθόσον 

επιβάλλεται να ισχύει από την ηλικία των 21 ετών, αφ΄ενός λόγω της 

πρώιμης έναρξης των σεξουαλικών επαφών των νέων γυναικών που 

οδηγούν σε προκαρκινικές βλάβες  πριν από τα 25, αφ΄ετέρου λόγω 

της χαμηλής κάλυψης του Ελληνικού νεαρού γυναικείου πληθυσμού 

με τον HPV εμβολιασμό (Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες - US 

Preventive Services Task Force, ACOG, ACS, Ελληνική Μαιευτική & 

Γυναικολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Τραχήλου & 

Κολποσκόπησης, Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας, 

Ελληνική Εταιρεία Ακαδημαϊκών Μελετών Παθολογίας Τραχήλου 

Μήτρας / HeCPA Group, Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Κυτταρολογίας 

κα).    Επισυνάπτεται εκ νέου το αρχείο με τις κοινές θέσεις των 

πέντε (5) επιστημονικών  εταιρειών της χώρας μας που τα τελευταία 

50 χρόνια ασχολούνται με την ενημέρωση των γυναικών, την 

πρόληψη και τη διαχείριση των προκαρκινικών αλλοιώσεων και του 

Καρκίνου Τραχήλου Μήτρας (υπεβλήθη στις 16 Ιουνίου 2022). 

3. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Άρθρο 9 παράγραφος 3 όπου αναφέρεται ότι : « 

Εφόσον η Μονάδα Φροντίδας Υγείας της προηγούμενης 

παραγράφου δεν πληροί τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ 

όσον αφορά την εργαστηριακή ανάλυση του δείγματος με τη μέθοδο 

HPV-DNA TEST, επιλέγει υποχρεωτικά για την εργαστηριακή ανάλυση 

του δείγματος, εργαστήριο ανάλυσης που ανήκει σε τρίτο πρόσωπο 

όπως εργαστήριο βιοπαθολογίας τρίτου το οποίο  
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Η Πρόεδρος  

 

  

                Η Γ. Γραμματέας                         

 

ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑ   ΜΑΡΓΑΡΗ ΝΙΚΗ  
 
 
 

συμμετέχει στη Δράση δηλώνοντας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ότι πληροί τις 

προδιαγραφές του Παραρτήματος Α και ότι αποδέχεται τους όρους 

της Πρόσκλησης». Θα πρέπει να προστεθεί και το Κυτταρολογικό 

Εργαστήριο τρίτου, καθόσον υπάρχουν Κυτταρολογικά Εργαστήρια 

στη χώρα μας που εκ του συνεχώς εξελισσόμενου διεθνώς 

γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας μας (πεδίο Μοριακής 

Κυτταρολογίας), έχουν τη δυνατότητα, την εκπαίδευση και την 

υποδομή να διενεργούν και μοριακές αναλύσεις HPV-DNA TEST με 

τις ως άνω προδιαγραφές.  

Θεωρούμε ότι οι προτάσεις μας είναι δίκαιες και ευελπιστούμε στην 

υιοθέτησή τους με ζητούμενο πάντα την καλύτερη φροντίδα της 

υγείας των Ελληνίδων γυναικών.  

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή περαιτέρω 

ενημέρωσή σας, καθώς και με προσωπική συνάντηση το 

συντομότερο δυνατό. 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας.  

 

 

Μετά τιμής 
για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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