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Προς τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ 
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Σας ενημερώνουμε ότι στην έκτακτη ΓΣ της Ελληνικής 
Εταιρείας Κλινικής Κυτταρολογίας στις 20/4/2018 
μετά τις τοποθετήσεις των παρισταμένων μελών 
τέθηκαν προς ψήφιση οι ακόλουθες τρεις προτάσεις : 
1) Παραμονή της ειδικότητας ως έχει.                           
2) Ενιαία ειδικότητα με τίτλο «Παθολογική Ανατομική 
– Κλινική Κυτταρολογία» 6τούς Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος : 4 έτη Παθολογική Ανατομική και 2 
έτη Κλινική Κυτταρολογία  και άσκηση από όλους του 
συνόλου των γνωστικών αντικειμένων (Παθολογική 
Ανατομική – Κλινική Κυτταρολογία).                               
3) Ενιαία ειδικότητα με τίτλο «Παθολογική Ανατομική 
– Κλινική Κυτταρολογία» 6ετούς Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος : 4 έτη Παθολογική Ανατομική και 1 
έτος Κλινική Κυτταρολογία (βασικός κορμός). Στο 6ο 
έτος  διαχωρισμός σε δύο (2) κατευθύνσεις : ή 1 έτος 
σε ειδικά πεδία της Παθολογικής Ανατομικής (Αίματο –
Δέρματο – Νεύρο κλπ) ή 1 έτος Κλινική Κυτταρολογία 
με απαραίτητη προϋπόθεση τη διακριτή 
επαγγελματική άσκηση (διακριτά επαγγελματικά 
δικαιώματα) τόσο στο δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
περίθαλψη).       

Η Γ.Σ. του σωματείου μας υπερψήφισε την τρίτη 
πρόταση.

Στο  σημείο  αυτό  επισημαίνουμε  ότι  η  κοινή  Ομάδα
Εργασίας των δύο ειδικοτήτων είχε αποφασίσει  στην
τελευταία  συνεδρίαση  της  ότι το  ζήτημα  της
εκπαίδευσης  για  την  ενιαία  ειδικότητα  είναι  πολύ
σοβαρό  και  για  το  λόγο  αυτό  εκρίθη  ότι  είναι
απαραίτητες  οι  αποφάσεις  των Γενικών Συνελεύσεων
των   Ε.Ε.Π.Α.  και  Ε.Ε.Κ.Κ  τα  μέλη  των  οποίων  θα
ενημερώνονταν για τις συζητήσεις και προτάσεις της
Ομάδας  Εργασίας  και  θα  ελάμβαναν  αποφάσεις
σχετικά, οι οποίες και θα τεθούν προς συζήτηση  στην
επόμενη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας.

1

 

mailto:helcyto@yahoo.gr
http://www.cytology.gr/


Στα πλαίσια της ως άνω απόφασης τα μέλη της Γ.Σ.
της Ε.Ε.Κ.Κ. αφού έλαβαν υπ’ όψιν την «πρόταση» της
Ομάδας Εργασίας  και  μετά  από διεξοδική  συζήτηση,
ζήτησαν όπως τεθούν  σε ψηφοφορία αποκλειστικά  οι
ανωτέρω  μνημονευόμενες  τρεις  προτάσεις.  Από  τη
διατύπωση  της  τρίτης  πρότασης,  η  οποία  και
υπερψηφίστηκε, προκύπτει ότι η αρχική  πρόταση της
μικτής Ομάδας Εργασίας έγινε αποδεκτό όπως τεθεί σε
ψηφοφορία μόνο υπό την προϋπόθεση της προσθήκης
της  φράσης  «με  απαραίτητη  προϋπόθεση  τη
διακριτή  επαγγελματική  άσκηση  (διακριτά
επαγγελματικά  δικαιώματα)  τόσο  στο  δημόσιο
όσο και στον ιδιωτικό τομέα (πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια περίθαλψη).

Όπως  ήδη  αναφέρθηκε  όλες  οι  ανωτέρω  προτασεις
ετέθησαν  προς ψήφιση από τα μέλη του Σωματείου
μας,  λαμβάνοντας  υπόψιν  το  σύνολο  των
τοποθετήσεων των μελών της  Γενικής  Συνέλευσης. 

Παραμένουμε  στη  διάθεσή  σας  για  περαιτέρω
διευκρινίσεις.  
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