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Απευθυνόμενος  με αυτή την ανοικτή επιστολή προς εσάς εκφράζω τα θερμότερα συγχαρητήρια για την 
πολιτική ανάδειξη του εξαιρετικά κρίσιμου και επίκαιρου ζητήματος  της άρσης του τεκμήριου 
αθωότητας των ιατρών της χώρας και την επίκαιρη ερώτηση που καταθέσατε στη Βουλή.  
Η συγκεκριμένη θέση που προβάλατε  υπήρξε και ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΠΙΣ  που  λήφθηκε κατά την συνεδρίαση της 17 Μαΐου 2019 και εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες για 
την ανάδειξή  της. 

Δεν μπορώ όμως να υποστηρίξω το ίδιο για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης που δώσατε στην 
δημοσιότητα στις 20/5/2019 για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, προφανώς από άγνοια των 
πραγματικών γεγονότων στα οποία αναφέρεστε, κατόπιν εσφαλμένης πληροφόρησης που είχατε και 
υποβολιμαίας υπαγόρευσης από πρόσωπα που κινούνται από καταστροφικές και  μηδενιστικές 
αντιλήψεις, των οποίων τις απόψεις σπεύσατε  να υιοθετήσετε, χωρίς να διασταυρώσετε τα στοιχεία  που 
τέθηκαν υπόψη σας, ούτε να ζητήσετε τις απόψεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που 
συμμετέχουν στην σύνθεση του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΣ.  

Ως παλαιότερο στέλεχος και πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζω την έντονη διαμαρτυρία μου 
για τους ανοίκειους χαρακτηρισμούς που διατυπώθηκαν στην ανακοίνωση σας, εις βάρος του ΠΙΣ και εις 
βάρος των καταξιωμένων στελεχών της που συμμετέχουν στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στο εισαγωγικό σχόλιο της ανακοίνωσης σας αναφέρετε ότι «Η πραξικοπηματικού χαρακτήρα παρέμβαση 
της μειοψηφίας του Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, με ορισμό νέου προέδρου και προκήρυξη 
νέων εκλογών, δεν έχει προηγούμενο».  

Προφανώς αυτή η διατύπωση υπαγορεύτηκε από πρόσωπα που τελούν εν αγνοία των κείμενων 
διατάξεων. 

Προς  ακριβή και τεκμηριωμένη ενημέρωσή σας θέτω υπόψη σας τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ΚΔΔ) που αποτελεί βασικό νόμο του κράτους, έχει  δημοσιευτεί με τον αριθ. 2690/99 και 
ρυθμίζει όλα τα ζητήματα λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ανάμεσα στα οποία 
υπάγεται και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 

Στο άρθρο 14 του Κ.Δ.Δ ν. 2690/1999 Άρθρο 14 με τίτλο «Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Λειτουργία», 
ορίζεται επακριβώς ότι  «Το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν, 
περισσότερα από τα μισά των μελών που εξασφαλίζουν την απαρτία. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση, 
διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το 
νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη 
συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση μέλη που παριστούν τουλάχιστον το ένα τρίτο 
(1/3) του συνόλου των μελών του».  

 



Στην περίπτωση επομένως των συνεδριάσεων του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΣ ως ΝΠΔΔ, 
στην πρώτη συνεδρίαση απαιτείται απαρτία 8 μελών και στην επαναληπτική απαρτία 5 μελών. Έτσι 
σαφέστατα ορίζεται από τον θεμελιώδη νόμο  που διέπει τα ζητήματα λειτουργίας του ΠΙΣ και όλων των 
Ν.Π.Δ.Δ. και αυτό δεν αλλάζει όσες διαφορετικές ερμηνείες επιχειρηθούν να δοθούν.  

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΠΙΣ  της 15ης Μαίου συγκαλέστηκε νομίμως από τον Α΄ Αντιπρόεδρο, ως 
αναπληρούντα τον παραιτηθέντα Πρόεδρο. Κατά τη συνεδρίαση παρίσταντο 7 μέλη. Ο Α΄ Αντιπρόεδρος 
του ΠΙΣ που προσκάλεσε τη συνεδρίαση δεν προσήλθε. 

Σύμφωνα με την σαφέστατη νομοθετική πρόβλεψη, κωλυομένου του Α΄Αντιπροέδρου προήδρευσε ο 
Β΄Αντιπρόεδρος, ο οποίος αφού διαπίστωσε  την μη ύπαρξη απαρτίας συγκάλεσε την επανάληψη της 
συνεδρίασης για τις 17 Μαίου. Στην επαναληπτική συνεδρίαση κατά την οποία προβλέπεται εκ του 
νόμου απαρτία 5 μελών, συμμετείχαν 6 μέλη.  Καθώς ο Α΄Αντιπρόεδρος δεν προσήλθε εκ νέου, 
προήδρευσε ο Β΄Αντιπρόεδρος ο οποίος διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία και έθεσε τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση. 

Το Δ.Σ. στην συνέχεια, ευρισκόμενο σε διαρκή νόμιμη απαρτία, εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο στην 
θέση του παραιτηθέντος, όρισε ως ημέρα εκλογών την 22α Ιουνίου και διεκπεραίωσε μια σειρά από 
τρέχοντα ζητήματα του ΠΙΣ.   

Εκ των ως άνω συμπεραίνεται ότι καμία «πραξικοπηματική ενέργεια» δεν συντελέστηκε από καμία 
«μειοψηφία». Όλη η διαδικασία ολοκληρώθηκε σύμφωνα με όσα ο νόμος σαφέστατα ορίζει.  

Στις ειδικότερες αναφορές της ανακοίνωσης που δημοσιοποιήσατε, είχατε την ατυχή έμπνευση να 
αναφερθείτε  με απρεπή τρόπο στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο χαρακτηρίζοντάς τον ως «Φορέα που 
μπορεί να τεθεί κάτω από οποιοδήποτε πολιτικό έλεγχο». 

Ως δραστηριοποιούμενος στα πλαίσια του ΠΙΣ από δεκαετιών, δηλώνω απερίφραστα ότι ουδέποτε στην 
ιστορία του ο  Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος  ως Ανώτατο Όργανο Εκπροσώπησης των Ιατρών, δεν 
βρέθηκε κάτω από τον έλεγχο κανενός Πολιτικού Φορέα και κανενός Υπουργού Υγείας. 

Ο ΠΙΣ ως Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τον νόμο, αποτελεί τον επίσημο Σύμβουλο της Πολιτείας  για θέματα 
Υγείας και πάντα επιτέλεσε και επιτελεί αυτήν του την αποστολή εξ ονόματος ΟΛΩΝ των ιατρών της 
χώρας με συνέπεια, ευθύνη και κύρος.  Για αυτήν την ανεπηρέαστη διαδρομή του εγγυήθηκαν και 
εγγυώνται όλοι οι διακεκριμένοι ιατροί που συμμετείχαν και συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια του 
ΠΙΣ, που παρά τις διαφορετικές πολιτικές τους πεποιθήσεις, είχαν και έχουν ως κοινό τους μέλημα, την 
ανεξαρτησία του Συλλόγου από έξωθεν επιρροές  και την υποστήριξη  των ζητημάτων που άπτονται της 
Υγείας των Πολιτών και του Ιατρικού Επαγγέλματος. 

Στην ανακοίνωσή σας αναφέρεσθε στην απόφαση του Υπουργού Υγείας για μη επικύρωση των εκλογών 
της 3ης Μαρτίου, την οποία καταγγέλλετε ως «παράνομη», όπως «παράνομο» χαρακτηρίζετε και το 
Διοικητικό Συμβούλιο που ορίστηκε να διενεργήσει τις νέες εκλογές και να διαχειριστεί τα τρέχοντα 
ζητήματα του ΠΙΣ.  

Παρακαλώ σε μια προσεκτικότερη ανάγνωση της ανακοίνωσής σας να λάβετε υπόψη ότι στο 
συγκεκριμένο όργανο συμπεριλαμβάνονται και πρόσωπα τα οποία καταγγέλουν το Δ.Σ. ως «παράνομο 
και δοτό», χωρίς ποτέ να έχουν αποποιηθεί τον ορισμό τους σε αυτό, ούτε να έχουν παραιτηθεί.  Τα 
σχόλια δικά σας. 

 Στην ακροτελεύτια παράγραφο της ανακοίνωσής σας αναφέρετε ότι  «Είναι προφανές πως οι αποφάσεις 
του τωρινού ΔΣ του ΠΙΣ δεν τυγχάνουν καμίας αναγνώρισης και δεν έχουν νομική ισχύ».   



Εάν όντως αμφισβητηθεί  η νομιμότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Δ.Σ. του ΠΙΣ, όπως 
προαναγγέλλετε,  αυτό σημαίνει ότι θα  ανακοπεί η μισθοδοσία του προσωπικού του ΠΙΣ που επανήλθε 
στον φυσικό ρυθμό της μετά την απελευθέρωση των τραπεζικών λογαριασμών του ΠΙΣ που είχαν 
κλειδωθεί λόγω των προηγηθέντων εκνόμων γεγονότων που  ερευνώνται από τις Ελεγκτικές Αρχές του 
κράτους, θα σταματήσει  η εξυπηρέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων του ΠΙΣ έναντι τρίτων, θα 
ανακληθούν όλες οι αποφάσεις χορήγησης αδειών άσκησης επαγγέλματος σε νέους γιατρούς και θα 
ακυρωθούν οι εξετάσεις ειδικότητας των ιατρών, καθηλώνοντας  την επιστημονική και επαγγελματική 
τους εξέλιξη, και αποστερώντας την κοινωνία από τις υπηρεσίες τους είτε στον Ελευθεροεπαγγελματικό 
είτε στον Δημόσιο Τομέα.      

Είναι εμφανές ότι αυτές οι  επισημάνσεις  στην ανακοίνωση σας, περιλήφθησαν  χωρίς να υπολογιστούν 
οι  σοβαρές συνέπειες που έπονται και που σίγουρα δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα για την Υγεία που 
επιμεληθήκατε, ούτε βεβαίως στις ιδεολογικοπολιτικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας.  

Κύριοι Τομεάρχες  

Η άσκηση πολιτικού ελέγχου και η πολιτική  αντιπαράθεση  προς τον Υπουργό Υγείας της σημερινής 
κυβέρνησης αποτελεί όχι μόνο αναφαίρετο δικαίωμα, αλλά και σαφέστατη υποχρέωση σας ως 
βουλευτών της Αντιπολίτευσης.  

Η  συγκεκριμένη όμως επιλογή σας να εμπλέξετε τον ΠΙΣ και τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου 
στην πολιτική αντιπαράθεση σας με τον Υπουργό Υγείας ήταν τουλάχιστον άκομψη και πολιτικά 
αφελής. 

Δια των συγκεκριμένων διατυπώσεων τις οποίες αφελώς υιοθετήσατε και δημοσιοποιήσατε κατά την 
τρέχουσα  χρονική συγκυρία, υποβαθμίσατε την επιστημονική σας εγκυρότητα ως νομικοί επιστήμονες, 
υποσκάψατε το κύρος του Τομέα Υγείας του οποίου έχετε την ευθύνη,  εκθέσατε την Νέα Δημοκρατία  
και τις ιδεολογοπολιτικές της αρχές και υπονομεύσατε τον προεκλογικό αγώνα  που δίνουν τα στελέχη 
της και ο ίδιος ο Πρόεδρος του Κόμματος, ώστε κατά τις επικείμενες εκλογές να αναδειχθεί 
πρωταγωνιστική πολιτική δύναμη στον τόπο. 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα ακολουθήσει την διαδρομή του όπως ακριβώς εκ του νόμου 
προβλέπεται και εκ των παραδόσεων του επιβάλλεται.  

Σε σας εναπόκειται να επανορθώσετε την ζημία που προκαλέσατε στον εαυτό σας και στην Νέα 
Δημοκρατία την κρίσιμη αυτή περίοδο . 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΒΑΣΙΑΔΗΣ  
Πολιτικό  Στέλεχος  και π. Πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας 


