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Αθήνα, 10 Μαΐου  2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κ. Ζαχαριάδης: «Καθυστέρηση στην απόδοση της ειδικότητας  «Εργαστηριακή Γενετική» του 

Ν.4138/2018» 

 

Ερώτηση κατέθεσε στην Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και 

Τομεάρχης Εσωτερικών Κώστας Ζαχαριάδης  σχετικά με την καθυστέρηση στην απόδοση της 

ειδικότητας  «Εργαστηριακή Γενετική» του Ν.4138/2018 για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη 

υποβάλλει τις αιτήσεις τους από το 2019 και εκκρεμούν.  

Οι Βουλευτές τονίζουν ότι σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος πρέπει να διασφαλίζει την αξιοπιστία των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με την αντίστοιχη διαπίστευση των  αρμόδιων επιστημόνων, όπως εν 

προκειμένω, οι εργαστηριακοί γενετιστές. 

Η απόδοση ειδικότητας είναι το αναγκαίο πρώτο βήμα για την έναρξη της εκπαίδευσης των νέων 

ειδικευομένων εργαστηριακών γενετιστών και αποτελεί μια απαραίτητη ειδικότητα, ιδιαίτερα σε 

περιόδους πανδημικών κρίσεων, όπως αυτή του Covid-19. 

Πιο συγκεκριμένα οι Βουλευτές ρωτούν το Υπουργό Υγείας εάν προτίθεται να προχωρήσει στην 

απόδοση της  ειδικότητας «Εργαστηριακής Γενετικής» αλλά και τι μέτρα θα λάβει προκειμένου να 

προχωρήσει η απόδοση ειδικότητας «Εργαστηριακής Γενετικής» για τους ενδιαφερόμενους που έχουν 

ήδη υποβάλλει τις αιτήσεις τους από το 2019 και εκκρεμούν.  

 

 

Την ερώτηση συνυπογράφουν 27 ακόμα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και 

ακολουθεί το πλήρες κείμενό της . 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς 
Υπ. Υγείας, Αν. Υπ. Υγείας 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση στην απόδοση της ειδικότητας  «Εργαστηριακή Γενετική» του Ν.4138/2018 
 

Η Γενετική  αξιοποιείται  σε όλο το φάσμα υπηρεσιών της Υγείας, από τον προγεννητικό έλεγχο, τα 

κληρονομούμενα νοσήματα, τη διάγνωση-τυποποίηση και επιλογή θεραπείας των νεοπλασιών, τα 

καρδιαγγειακά νοσήματα, την ταυτοποίηση προσώπων (δικανική γενετική), την ανίχνευση και 

ταυτοποίηση  ιών, όπως ο κορονοϊός. Η ειδικότητα της Γενετικής υπάρχει πανευρωπαϊκά εδώ και 

δεκαετίες,  και  στη χώρα μας είναι ήδη νομοθετημένη  από το 2018 (ΦΕΚ 4138/2018) με  θεσμοθέτηση 

δύο ειδικοτήτων, της «Ιατρικής Γενετικής για Ιατρούς», και της «Εργαστηριακής Γενετικής  για Ιατρούς 

και Βιοεπιστήμονες».    
 

Από το 2018, με μια σειρά από υπουργικές αποφάσεις, δρομολογείται η εφαρμογή της κείμενης 

νομοθεσίας. Την περίοδο 2019-2020 αρχίζουν να κατατίθενται από πλευράς των ενδιαφερομένων οι 

αιτήσεις για απονομή ειδικότητας. Το 2021 έγινε, από τον τότε Υπουργό Υγείας  κ. Κικίλια, η 

συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης (ΑΔΑ ΨΚΙΞ 465ΦΥΟ-8ΣΤ), με υπαγωγή στο ΚΕΣΥ. Έργο της 

Επιτροπής, με διετή θητεία, ήταν η αξιολόγηση των δικαιολογητικών  των  αιτούντων  την ειδικότητα  

«Εργαστηριακή Γενετική». Κατόπιν, η αναφερόμενη Επιτροπή όφειλε να αποδώσει τα πορίσματά της στο 

Υπουργείο Υγείας. Το 2021 ερωτήθηκε το ΚΕΣΥ από τους ενδιαφερόμενους για την πρόοδο των 

αιτήσεων τους. Το Προεδρείο απάντησε ότι επανεξετάζονται όλες οι αιτήσεις  προκειμένου να 

αναθεωρηθεί το πρόγραμμα σπουδών όλων των ειδικοτήτων. Το θέμα των ήδη υποβληθεισών αιτήσεων 

εκκρεμεί έως σήμερα. Συνεπώς, τούτων λεχθέντων, 
 

Επειδή, ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος πρέπει να διασφαλίζει την αξιοπιστία των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας με την αντίστοιχη διαπίστευση των  αρμόδιων επιστημόνων, όπως εν προκειμένω, οι 

εργαστηριακοί γενετιστές. 

Επειδή, τα εργαστήρια Γενετικής του Δημοσίου δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της χώρας μας σε 

αριθμό και στελέχωση (και ο πολίτης αναγκάζεται να πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα) και είναι 

επιβεβλημένη η δημιουργία και λειτουργία τους.  (Τα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα είναι 5πλάσια και 

πλήρως στελεχωμένα, ενώ υπάρχουν πόλεις με πανεπιστημιακά νοσοκομεία που δεν έχουν εργαστήρια πχ 

Κρήτη, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη όπως εξάλλου συμβαίνει για ολόκληρες περιοχές όπως η 

Πελοπόνησος!) 

Επειδή, η απόδοση ειδικότητας είναι το αναγκαίο πρώτο βήμα για την έναρξη της εκπαίδευσης των νέων 

ειδικευομένων εργαστηριακών γενετιστών η διάρκεια της οποίας είναι 5 έτη.  

Επειδή, αποτελεί μια απαραίτητη ειδικότητα, ιδιαίτερα σε περιόδους πανδημικών κρίσεων, όπως αυτή 

του Covid-19. 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί 
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Προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στην απόδοση της  ειδικότητας «Εργαστηριακής 

Γενετικής»; 

Τι μέτρα θα λάβει τo Υπουργείο Υγείας προκειμένου να προχωρήσει η απόδοση ειδικότητας 

«Εργαστηριακής Γενετικής» για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη υποβάλλει τις αιτήσεις τους 

από το 2019 και εκκρεμούν; 

Πότε προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει στην έναρξη της εκπαίδευσης των νέων 

ειδικευόμενων τόσο για την κλινική όσο και για την εργαστηριακή γενετική, δεδομένου ότι οι νέοι 

γενετιστές θα αποφοιτήσουν μετά από 5 έτη; 

Πότε θα στελεχώσει τα υπάρχοντα εργαστήρια του Δημοσίου και πότε θα λειτουργήσουν αντίστοιχα 

εργαστήρια σε δομές του ΕΣΥ σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Κρήτη; 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης 

 

 

Αβραμάκης Ελευθέριος 

Αλεξιάδης Τρύφωνας 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία) 

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα) 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος 

Βαρδάκης Σωκράτης 

Βέττα Καλλιόπη 

Γιαννούλης Χρήστος 

Ηγουμενίδης Νίκος 

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα) 

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά) 

Μάλαμα Κυριακή 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης) 

Μάρκου Κωνσταντίνος 

Μιχαηλίδης Ανδρέας 
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Μπαλάφας Γιάννης 

Μπάρκας Κωνσταντίνος 

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος) 

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης) 

Παπαηλιού Γιώργος 

Πούλου Παναγιού (Γιώτα) 

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ) 

Φίλης Νίκος 

Φωτίου Θεανώ 

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης 

Χρηστίδου Ραλλία 

 


