
 

 

        
      
        Αθήνα, 14.1.2022 

Προς την       ΑΠ: 11485 

Πρόεδρο του Α.Π.Σ.Ι. 

κυρία Σταμάτα Παγώνη 

Ενταύθα 

 

Κοινοποίηση: 

Μέλη Δ.Σ. Π.Ι.Σ. 

Μέλη Γενικής Συνέλευσης  

 

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, 

Σε απάντηση της από 14.1.2022 επιστολής σας, σας ενημερώνω ότι, 

1. Η από 9.9.2021 επιστολή σας έχει απαντηθεί από τα γεγονότα και ειδικότερα:  

α) Aπό την Απόφαση 728/2021 του Γ’ τμήματος του ΣτΕ η οποία έγινε γνωστή στις 25 

Μαΐου 2021 (έγγραφο 1) 

β) Τη γνωμοδότηση του κ. Κατσίκη Ευάγγελου με ημερομηνία 6.9.2021 (απαντώντας σε 

ερώτημα που του θέσατε στις 2.9.2021) (έγγραφο 2) 

γ) Aπό την Υπουργική Απόφαση Γ5α/ Γ.Π. 52839/ 20.9.2021 της αναπληρώτριας Υπουργού 

Υγείας κας Μίνας Γκάγκα με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών 

του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.) της 3ης Μαρτίου 2019 για την ανάδειξη 

Διοικητικού Συμβουλίου, Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών και Εξελεγκτικής 

Επιτροπής (έγγραφο 3) 

δ) Τέλος, από την Απόφαση του ΣτΕ 2360/2021 (έγγραφο 4) με την οποία έκλεισε εντελώς 

το θλιβερό κεφάλαιο της παρέμβασης του τότε Υπουργού Υγείας κου Ξανθού στην εκλογική 

μας διαδικασία. Επισημαίνω όμως ότι τα ανωτέρω δεν συνδέονται άμεσα με το κύριο θέμα 

του σημερινού σας εγγράφου. 

 

 



 

 

 2. Στο έγγραφό σας της 17.11.2021, που βασίζεται στην γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Χάρη 

Πολίτη (της 14.10.2021, έγγραφο 5) όντως δεν απάντησα, καθώς αποσβολώθηκα από το 

περιεχόμενό της αφού μου φάνηκε παράλογο να τίθεται σε κίνδυνο η διαφύλαξη της 

αναλογικής και αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης όλων των παρατάξεων στα όργανα του 

Π.Ι.Σ. Αδυνατούσα να πιστέψω ότι ο νομοθέτης είχε τέτοιο σκοπό. Δεδομένης της μακράς 

εμπειρίας σας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και της βαθιάς γνώσης που έχετε για τη 

λειτουργία μας, μου προκάλεσε τεράστια έκπληξη, η άκριτη υιοθέτηση από εσάς του 

περιεχομένου της γνωμοδότησης (η οποία δεν έλαβε καν υπόψη της το ότι τα όργανα μας 

εκλέγονται και δη δια μέσω συνδυασμών, ώστε ο συντάκτης της να προβληματιστεί σχετικά) 

και το αίτημά σας για την ανατροπή του πυρήνα της δημοκρατικής μας λειτουργίας. 

Αντιλαμβάνεσθε ότι η επαναληπτική εκλογή, μόνο για ένα μέλος, κάθε φορά που μέλος 

(οποιουδήποτε) οργάνου του Π.Ι.Σ. (είτε αυτό είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε το Α.Π.Σ.Ι. 

κτλ.) εκλείπει, με δεδομένο ότι τα μέλη εκλέγονται από συνδυασμό υποψηφίων με το 

σύστημα απλής αναλογικής, ουσιαστικά θα λειτουργεί υπέρ των ισχυρών παρατάξεων, 

ανατρέποντας τη βούληση του εκλογικού σώματος και κανιβαλίζοντας τις μικρότερες 

παρατάξεις.  

Το θέμα αυτό συζητήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2021 στο Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. και η συζήτηση θα 

ολοκληρωθεί στη συνεδρίαση της 21 Ιανουαρίου 2022 όπου και θα ληφθούν οι σχετικές 

αποφάσεις.  

Στο έγγραφό σας που αποστείλατε στις 23 Δεκεμβρίου 2021 δεν απάντησα α) διότι ήμουν 

απασχολημένος με το μείζον θέμα της νομικής προστασίας των συναδέλφων που 

αντιμετωπίζουν περιστατικά με covid. Προστασία, που όπως γνωρίζετε, νομοθετήθηκε με το 

άρθρο 165 του ν. 4876/2021, μετά από τις συντονισμένες πολύμηνες ενέργειες του 

Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και αποτελεί αδιαμφισβήτητη κατάκτηση επ΄ ωφελεία του 

ιατρικού κόσμου της χώρας, μοναδική στην Ευρώπη. 

β) Πέραν τούτου δεν απάντησα, διότι το αίτημα σας συμφέρει τη μεγαλύτερη παράταξη 

μέσω της οποίας έχουμε εκλεγεί και κατά συνέπεια στερείται ηθικής βάσης. Δηλαδή η 

επαναληπτική εκλογή με νομικό υπόβαθρο ιδιοτελές δεν μπορεί να γίνει πρόχειρα (και χωρίς 

ενδελεχή εξέταση όλων των ζητημάτων που τίθενται) αποδεκτή από τον Πρόεδρο του 

Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος οφείλει να διασφαλίσει πρωτίστως τη 

δημοκρατική του λειτουργία. 

 



 

 

Η θέση μου αυτή είναι σταθερή, και ευχαρίστως να συζητηθεί και σε όποιο όργανο του 

Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου επιθυμείτε, (Σύνοδος Προέδρων ή και τη Γενική Συνέλευση 

που θα συγκληθεί προσεχώς). 

Αντιπαρέρχομαι την προειδοποίησή σας για δημοσιοποίηση του θέματος, γνωρίζοντας την 

ευγένεια του χαρακτήρα σας και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που σας διακατέχει. 

Παραμένω στη διάθεσή σας. 

 

Μετά ιδιαιτέρας τιμής, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υ.Γ. Συνημμένα σας αποστέλλω και τη σχετική γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. 

Κατσίκη Ευάγγελου για το θέμα του τρόπου αναπλήρωσης του αείμνηστου Αλ. Κόρδα 

(έγγραφο 6).  

 

        

 

 

 


