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Αθήνα, 30 Απριλίου 2018 

Αρ. πρωτ.: 2018/0404 

 

Προς: 
τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ, Καθηγητή κύριον Κ. Μάρκου 

 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

 
Μετά τη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας «Παθολογικής Ανατομικής – 
Κλινικής Κυτταρολογίας», την Πέμπτη 22-3-2018, το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΕΕΠΑ συγκάλεσε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στις 27-4-2018.  
Έγινε ενημέρωση από τη Συντονίστρια και Παθολογοανατόμους-μέλη της 
Ομάδας Εργασίας «Παθολογικής Ανατομικής – Κλινικής Κυτταρολογίας» για 
την πρόταση που διαμορφώθηκε μετά από εισήγησή σας, καθώς και για την 
επιστολή της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κυτταρολογίας (με αριθμό πρωτ. 
118/201 και, ημερομηνία 26-4-2018) που κοινοποιήθηκε στη Συντονίστρια 
της Ομάδας Εργασίας Καθηγήτρια κυρία Σ. Τσελένη και στην Πρόεδρο του 
ΔΣ/ΕΕΠΑ Καθηγήτρια κυρία Α. Μπατιστάτου.  
Μετά από τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
παρευρισκομένων μελών της ΕΕΠΑ, διαμορφώθηκε ομόφωνα ψήφισμα που 
παρατίθεται πιο κάτω, μαζί με το σκεπτικό του.  
 
Σκεπτικό:  

1. Από επιστημονική άποψη, το γνωστικό αντικείμενο της Παθολογικής 
Ανατομικής είναι ενιαίο, κατανεμόμενο, κατά χώρες, για 
επαγγελματικούς λόγους, σε ενότητες. 

2. Η Κυτταρολογία αποτελεί επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο-μέρος της 
συνόλης Παθολογικής Ανατομικής, παγκοσμίως και διαχρονικά (στην 
Ελλάδα επικρατούν ειδικές συνθήκες). 

3. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η επαγγελματική άσκηση της Κυτταρολογίας 
αναγνωρίζεται, πλέον, ως άσκηση υποειδικότητας της Παθολογικής 
Ανατομικής, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και συγκεκριμένα 
δικαιώματα, και όχι ως αυτοδύναμη ιατρική ειδικότητα.  

4. Αν επιδιώκεται (πολύ σωστά, επιτέλους) η ενιαία εκπαιδευτική βάση της 
διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής και της διαγνωστικής 
Κυτταρολογίας, αυτό πρέπει να γίνει σε επιστημονική βάση, με ενιαία 
εκπαίδευση, και με εκπροσώπηση από ενιαία επιστημονική Εταιρεία-
κορμό.  
Στην περίπτωση που υπάρχει δυσχέρεια στη λήψη απόφασης των 
εντεταλμένων οργάνων της Πολιτείας, προκειμένου να αποφευχθούν 
σφάλματα που θα συνεχίσουν να στοιχίζουν οικονομικά και ποιοτικά σε 
ασθενείς και δημόσιο-Κράτος, προτείνεται να ζητηθεί γνωμοδότηση του 
αρμοδίου ευρωπαϊκού οργάνου, της UEMS. 
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Ομόφωνο Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΠΑ της 
27ης Απριλίου 2018: 

 
α) Ίδρυση μίας, μόνον, ενιαίας ιατρικής ειδικότητας και επιστημονικής 
Εταιρείας-κορμού, με πλήρη πενταετή ειδίκευση όλων των ειδικευομένων 
(ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εκπαίδευση τεσσάρων ετών 
στην Παθολογική Ανατομική και ένα έτος στην Κυτταρολογία, ήτοι 4+1 έτη 
εκπαίδευσης συνολικά για όλους). Η ειδικότητα αυτή δεν μπορεί να φέρει 
την ονομασία Παθολογική Ανατομική-Κυτταρολογία δεδομένου ότι η 
Παθολογική Ανατομική αποτελεί, διεθνώς και διαχρονικά, μητρική 
ειδικότητα (το σύνολο) και η Κυτταρολογία αποτελεί μέρος αυτής μόνον 
(συνεπώς, οι δύο τίτλοι δεν είναι ισοδύναμοι για να μπορούν να παρατεθούν 
και συνδεθούν ευθέως ως επωνυμία μιας «νέας» ενιαίας ιατρικής 
ειδικότητας). Το όνομα της ενιαίας αυτής ειδικότητας μπορεί να είναι μόνον 
Παθολογική Ανατομική, και να είναι Ειδικότητα με ενιαία επαγγελματικά 
δικαιώματα, όπως συμβαίνει και με όλες τις άλλες ιατρικές Ειδικότητες. 
β) Αναγνώριση επίσημων εξειδικεύσεων σε ειδικά πεδία (ροές, 
κατευθύνσεις) της Παθολογικής Ανατομικής, μεταξύ των οποίων και η 
Κυτταρολογία. 
γ) Στελέχωση των επιτροπών εργασίας με βάση το επιστημονικό 
περιεχόμενο των δύο “εν αναδιαμορφώσει” ιατρικών ειδικοτήτων, και με 
έμφαση στην Παθολογική Ανατομική που καλύπτει και μπορεί να παρέχει το 
κύριο και μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης.  
 
Ζητάμε την άμεση σύσταση Ομάδας Εργασίας Παθολογικής Ανατομικής που 
θα επιληφθεί των θεμάτων της ειδικότητάς μας αντίστοιχα με τις άλλες 
Ειδικότητες, οι οποίες έχουν ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο, όλο αυτό το 
χρονικό διάστημα.  
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις. 
 
Με εκτίμηση, 
 

Η Πρόεδρος 
 

Α. Μπατιστάτου 

Η Γεν. Γραμματέας 
 

Κ. Πατσιαούρα 
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