ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΔΗΠΙ, ΕΣΙ και ΑΚΙ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Θέμα: Διαφωνίες και διευκρινίσεις σχετικά με το "Δελτίο τύπου του Ιατρικού
Συλλόγου Πατρών " της 8ης/5/2019.
Με έκπληξη διαβάσαμε στα ΜΜΕ το υπ αριθμ.πρώτ. 2699/8-5-2019 "Δελτίο
τύπου ".
Α) Καταρχάς ΜΟΝΟ ΕΥΡΕΙΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ η σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε
το βράδυ της Δευτέρας 06/5/2019 στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου
Πατρών, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου κ Μαστοράκου!
Και αποδεδειγμένα δεν ήταν "ευρεία", όπως τεκμηριώνουν οι αριθμοί :
1) Από πλευράς συμμετοχής μελών ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου,
προσήλθαν μόνο οι 5 από τους 7 της παράταξης της κ Μαστοράκου.
Προσήλθαν ο κ Τζαβάρας από την παράταξη ΕΣΙ, η κ Γατοπούλου από την
παράταξη ΑΚΙ και ο κ Σκουρλάς από την παράταξη ΔΗΠΙ.
Απουσίαζαν και οι 2 εκλεγμένοι της παράταξης ΕΜΕΙΣ, καθώς και ο
εκλεγμένος της παράταξης ΔΗΠΑΚ.
Λαμβάνοντας υπόψη και τους 2 απόντες της παράταξης Μαστοράκου, οι
παρόντες ήσαν μόνο 8 επί συνόλου 13 εκλεγμένων στο Διοικητικό συμβούλιο!
Δηλαδή κατά μία μονάδα μόνο νομιμοποιημένο το ΔΣ ώστε να μπορεί να
συνεδριάσει!
Επομένως νομιμοποιημένο οριακά ναι, ΑΛΛΑ με ‘’ευρεία’’ σύνθεση και
μάλιστα για τόσο σοβαρά θέματα, ΟΧΙ!
2) Από πλευράς προσκληθέντων Εκλεκτόρων στον Πανελλήνιο,
από την παράταξη της κ. Μαστοράκου ήσαν μόνο 2 ! από τους 5,
διευκρινίζοντας ότι ο Γραμματέας του Συλλόγου κ Πατριαρχέας που ήταν
παρών, είναι και Εκλέκτωρ στον Πανελλήνιο από την παράταξη
Μαστοράκου.
Προσήλθε από την παράταξη ΕΣΙ ο Εκλέκτωρ κ Παστρωμάς. Ήταν ήδη
παρούσα η κ Γατοπούλου, που είναι και Εκλέκτωρ στον Πανελλήνιο.
Απουσίαζε ο Εκλέκτωρ της παράταξης ΔΗΠΙ, ο Εκλέκτωρ της παράταξης
ΕΜΕΙΣ και ο Εκλέκτωρ της παράταξης ΔΗΠΑΚ. Δηλαδή
απουσίαζαν Εκλέκτορες από 3 ιατρικές παρατάξεις! Αυτών των
απουσιών λαμβανομένων υπόψη και του ότι 2 παρόντα Μέλη του ΔΣ είναι
ταυτόχρονα και Εκλέκτορες, οι ίδιοι αριθμοί διαψεύδουν περίτρανα τον
χαρακτηρισμό "ευρεία σύσκεψη"!
Προς τι άραγε αυτή η διόγκωση;
Γιατί άραγε δεν γράφτηκε το απλό "σύσκεψη";
Β) Τόσο ο κ. Τζαβάρας, όσο κ η κ Γατοπούλου, όσο και ο κ Σκουρλάς, από τα
παρόντα Μέλη του ΔΣ, ΔΕΝ συμφώνησαν στο ο,τιδήποτε με την εισήγηση της
κ Μαστοράκου περί "καταγγελίας του κ Υπουργού ή νομικών ενεργειών του
ΙΣΠ εναντίον του Υπουργού".
Αυτό είναι ξεκάθαρο και αδιαμφισβήτητο!
Και οι τρεις μάλιστα εκπροσωπούν τρεις διαφορετικές παρατάξεις!
Ο κ Τζαβάρας δήλωσε αρνητικός στην εισήγηση της κ Μαστοράκου για
μήνυση ή οιαδήποτε καταγγελία στον Υπουργό!

Η κ Γατοπούλου αποστασιοποιήθηκε από οιαδήποτε τέτοια ενέργεια,
μήνυση ή καταγγελία, επισημαίνοντας ότι όπως έχουν πληροφορηθεί από
πολλά δημοσιεύματα, οι ενστάσεις των υποψηφίων της πρώτης παράταξης
του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου -από την οποία πρώτη παράταξη
προέκυψε το μέχρι πρότινος ΔΣ του Πανελληνίου με Πρόεδρο τον κ
Εξαδάκτυλο - εναντίον συνυποψηφίων τους από την ίδια
αυτήν την πρώτη παράταξη ήταν η αιτία όλης της κατάστασης που
ακολούθησε στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο!
Οι ίδιοι οι ενιστάμενοι ιατροί, προσκείμενοι στην Νέα Δημοκρατία,
προσέφυγαν στον Υπουργό Υγείας!
Μεγάλοι Σύλλογοι, όπως του Πειραιά, απευθύνθηκαν με δημοσιοποιημένες
Αποφάσεις τους στον Υπουργό Υγείας, ζητώντας του να ‘’αποκαταστήσει την
ομαλότητα’’ στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο! Κι άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι,
όπως πληροφορηθήκαμε από τον ηλεκτρονικό τύπο!
Κατόπιν όλων αυτών, μετά από έντονη αλληλοσπάραξη επί δύο σχεδόν
μήνες στην ίδια παράταξη, την πρώτη, την πλειοψηφούσα παράταξη, από την
οποία εξελέγησαν ο κ Εξαδάκτυλος και η κ Μαστοράκου, εκδόθηκε η
πρόσφατη Υπουργική Απόφαση από τον Υπουργό, στον οποίον προσέφυγαν
οι συνυποψήφιοι τους της ίδιας παράταξης!
Αρνητικός για οιαδήποτε καταγγελία και για οιαδήποτε προσφυγή εναντίον
του Υπουργού Υγείας ήταν και ο κ Παστρωμάς, Εκλέκτωρ στον Πανελλήνιο, ο
οποίος προσκαλέστηκε και γι αυτό ήρθε.
Πριν ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις όλων των παρόντων Μελών του ΔΣ για
αυτό το θέμα, αποχώρησαν 3 Μέλη του ΔΣ της παράταξης Μαστοράκου.
Πολύ αργότερα αποχώρησαν και η κ Γατοπούλου και ο κ Παστρωμάς μετά τις
δηλώσεις τους και τις τοποθετήσεις τους.
Έτσι δεν υπήρχε πλέον απαρτία, αφού από την παράταξη Μαστοράκου
έμειναν μόνο 2 Μέλη (η ίδια η Πρόεδρος και ο Γραμματέας), καθώς και 2 Μέλη
από τις άλλες παρατάξεις ΔΗΠΙ και ΕΣΙ, δηλαδή 4 μόνο Μέλη επί συνολικά
13 εκλεγμένων!
Η διαδικασία αυτή, με Μέλη του Διοικητικού συμβουλίου να "τοποθετούνται"
μη ευκρινώς στην νοημοσύνη των υπολοίπων και παρόντων Μελών του ΔΣ,
για όλα τα αναφερόμενα στο "Δελτίο τύπου του Ιατρικού Συλλόγου " που
κυκλοφόρησε το μεσημέρι της Τετάρτης 08/5, καθώς επίσης και να
απέρχονται Μέλη της παράταξης της Προέδρου, που έθεσε την εισήγηση,
πριν ολοκληρωθεί το σοβαρό αυτό θέμα, θέτει πολλά ερωτηματικά και
αμφισβητήσεις!
Πότε τέθηκε/τέθηκαν η εισήγηση/οι εισηγήσεις της Προέδρου σε
ψηφοφορία/ψηφοφορίες ;
Πότε έγινε/έγιναν αυτή η ψηφοφορία/οι ψηφοφορίες;
Πότε ψηφίστηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο μας ως "νόμιμο" το καθαιρεθέν ΔΣ
του Πανελληνίου, όταν οι ίδιοι οι υποψήφιοι της πρώτης παράταξης του
Πανελληνίου φωνάζουν ότι είναι "νόθο"; Εμείς δεν είμαστε εκεί στον Ιατρικό
Σύλλογο το βραδυ της Δευτέρας; Ή ψηφίστηκε αφού φύγαμε; Μα τότε ΔΕΝ
υπήρχε απαρτία!!!
Και τέλος, διευκρινίζουμε ότι ουδέποτε εμείς οι υπογράφοντες "δηλώσαμε "
ούτε απερίφραστα ούτε μη απερίφραστα, ότι στηρίζουμε την "νεοεκλεγείσα
διοίκηση " του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, δηλαδή αυτήν από τις εκλογές

της 3/3/2019! Αυτήν που δικοί της υποψήφιοι καταγγέλουν ως "νόθα " !!
Οι λοιποί συνάδελφοι μας στο Διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου
Πατρών, δηλαδή οι 5 της παράταξης Μαστοράκου, πότε τα εψήφισαν;
Πριν φύγουν, όταν εμείς είμαστε εκεί και δεν (;) το ακούσαμε;
Ή αφού έφυγαν και κατόπιν, αρκετά αργότερα έφυγαν και κάποιοι από εμάς,
οπότε ΔΕΝ υπήρχε απαρτία;
Στην διάρκεια ποιας ψηφοφορίας/ποιων ψηφοφοριών αποφασίστηκαν αυτά
που γράφει το "Δελτίο τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών ";
Μήπως για να χρησιμοποιηθεί αυτό το Δελτίο
σε νομικές εκδικάσεις μερίδος μελών της πρώτης παράταξης του
Πανελληνίου; Που υπερβολικά πεισματικά, από ό,τι φαίνεται, κάνουν παντός
είδους αγώνα ώστε να κρατηθούν σε καρέκλες εξουσίας!!
Γ) Μήπως ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών πρέπει να κρατηθεί μακριά από
αυτήν την εσωτερική αλληλοσπάραξη στον Πανελλήνιο; Και όλες αυτές τις
φοβερές αλληλοκατηγορίες μεταξύ των υποψηφίων της ίδιας της πρώτης
παράταξης;;
Ελπίζοντας να μη χρειαστεί να απαντήσουμε περαιτέρω.
Τζαβάρας Πλούταρχος (παράταξη ΕΣΙ), Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου
Πατρών.
Γατοπούλου Κατερίνα (παράταξη ΑΚΙ), Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου
Πατρών και Εκλέκτωρ στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Σκουρλάς Κώστας (παράταξη ΔΗΠΙ), Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Πατρών.
Παστρωμάς Βασίλης (παράταξη ΕΣΙ), Εκλέκτωρ στον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο.
……………………………………………….
*Για να διαβάσετε το επίμαχο Δελτίο Τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών
κάντε κλικ εδώ

