Η ΕΜΜΟΝΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣ
ΣΤΙΣ ΕΚΝΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ
Γράφει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ Μέλος Δ.Σ. του ΠΙΣ
Παρά το γεγονός ότι οι έκνομες πρακτικές τις οποίες μετέρχεται η μειοψηφική
διοίκηση του ΠΙΣ δεν αποδίδουν τα προδοκώμενα αποτελέσματα, η ίδια ιστορία
επναλαμβάνεται στερεότυπα οδηγώντας
σε απαξιωτικά αδιέξοδα τον
αντιπροσωπευτικότερο ιατρικό φορέα της χώρας.
Συγκεκριμένα στις 9.9.2019 εστάλη πρόσκληση γιά έκτακτη (;) συνεδρίαση του
Δ.Σ. του ΠΙΣ στις 13.9.2019, μια συνεδρίαση η οποία είχε προαναγγελθεί με
ηλεκτρονικό μήνυμα υπαλλήλου του ΠΙΣ στις 2.9.2019 και με την ίδια ημερήσια
διάταξη της συνεδρίασης της 30.8.2019.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 283 παράγραφοι 1 και 2, οι συνεδριάσεις
του Δ.Σ. του ΠΙΣ, συγκαλούνται τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες ενωρίτερα.
Εάν ζητηθεί εγγράφως από 5 τουλάχιστον μέλη τότε η συνεδρίαση συγκαλλείται
εντός 8 ημερών.
Πουθενά στην κείμενη νομοθεσία δεν υπάρχει αναφορά για έκτακτες
συνεδριάσεις.
Η πρόσκληση για συνεδρίαση στις 13.9.2019 όπως και η άτυπη προαναγγελία που
προηγήθηκε βρίσκονται εμφανώς εκτός της διάταξης των κατ ελάχιστο 15 ημερών
που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
Η επισήμανση δε της συνεδρίασης ως έκτακτης, που είναι ορισμός νόμω
αβάσιμος, δεν αιτιολογεί την μη τήρηση των κατ ελάχιστο 15 ημερών που ορίζεται
από τον νόμο.
Μόνη εξαίρεση για την μη τήρηση του 15ημέρου, είναι η έγγραφη αίτηση
τουλάχιστον 5 μελών του ΔΣ, οπότε η συνεδρίαση συγκαλείται εντός 8 ημερών.
Στο κείμενο όμως της πρόσκλησης για την συνεδρίαση της 13.9.2019, δεν υπάρχει
αναφορά για ενδεχόμενη έγγραφη αίτηση των απαιτούμενων κατ ελάχιστο 5
μελών.
Εκτός και εάν η μειοψηφική διοίκηση θεωρεί αυτήν την περίπτωση ως εσωτερική
υπόθεση της ομάδας και επιφυλάσσεται να την παρουσιάσει με
ταχυδακτυλουργικό τρόπο, εάν αμφισβητηθεί η νομιμότητα της πρόσκλησης.
Το όλο ζήτημα όμως ξεφεύγει από την τυπική τήρηση των κειμένων διατάξεων και
ξεπερνά τα όρια της νομιμότητας.

Ως ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης προβάλλεται η ίδια της συνεδρίασης που
είχε συγκληθεί για τις 30.8.2019, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης
απαρτίας μετά την αποχώρηση μελών που κατήγγειλαν την διαδικασία ως έκνομη.
Επισημαίνεται οτι ως πρώτο θέμα εκείνης της συνεδρίασης που εξακολουθεί να
βρίσκεται και στην ημερήσια διάταξης της συγκληθείσας για τις 13.9.2019, είναι η
επικύρωση των αποφάσεων που λήφθηκαν στην συνεδρίαση που εκνόμως είχε
συγκληθεί για τις 17.7.2019 και κατά συνέπεια η συνολική ανάληψη των ευθυνών
από το Δ.Σ. για τις όποιες αποφάσεις λήφθηκαν κατά την έκνομη συνεδρίαση
εκείνη, οι οποίες στερούνται του τεκμηρίου της νομιμότητας και η εκτέλεση τους
επισύρει διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές επιπτώσεις.
Το αιτούμενο προς την μειοψηφική διοίκηση είναι να συγκαλέσει σύννομες
συνεδριάσεις του Δ.Σ. με ημερήσιες διατάξεις που θα συμπεριλαμβάνουν τα καίρια
θέματα εξ αρχής και όχι σωρηδόν και με αναλυτικές εισηγήσεις που θα καθιστούν
αδιαμφισβήτητες τις όποιες αποφάσεις ληφθούν.
Η εμμονή στην εκ των υστέρων επικύρωση και νομιμοποίηση των εκνόμων
αποφάσεων που ελήφθησαν κατά το διάστημα που παρήλθε, δεν οδηγεί πουθενά.
Είναι εμφανής η προσδοκία της μειοψηφούσας διοίκησης, ότι η μη προσέλευση
στις συνεδριάσεις ενός τουλάχιστον εκ των μελών του Δ.Σ. που δεν εντάσονται
στην ομάδα της, με λογιζόμενη ως διπλή την ψήφο του Προέδρου, επιφέρει την
ποθητή πλειοψηφία και της παρέχει την ευχέρεια να λαμβάνει όποια απόφαση
επιθυμεί.
Υποτίμησε όμως η μειοψηφούσα διοίκηση το δικαίωμα των μελών του Δ.Σ. να
αποχωρούν από τις συνεδριάσεις ακυρώνοντας την απαρτία, όταν διαπιστώνουν
τις έκνομες μεθοδεύσεις, προστατεύοντας έτσι το κύρος του Φορέα.
Ατυχώς επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη οτι η διαδρομή του Δ.Σ. του ΠΙΣ προβλέπεται
να είναι σε συνθήκες κλεφτοπόλεμου, όπου η μειοψηφούσα διοίκηση θα
μετέρχεται διάφορες αναξιοπρεπείς μεθόδους παράκαμψης και υπονόμευσης της
αριθμητικής πλειοψηφίας των υπολοίπων μελών, ώστε να επιβάλλει ανεμπόδιστα
τις εμφανείς αλλά και τις μύχιες επιλογές της.
Τα δε μέλη του Δ.Σ. που μετέχουν στην αριθμητική πλειοψηφία είναι
υποχρεωμένα να ενεργοποιούνται, ώστε να ακυρώνουν τις μεθοδεύσεις και τα
αναξιοπρεπή τεχνάσματα της μειοψηφούσας διοίκησης.

Σε αυτές τις συνθήκες που κλονίζουν την ουσιαστική υπόσταση του ΠΙΣ έκαστος
αναλαμβάνει τις ευθύνες που του ανήκουν, έναντι της Ιατρικής Κοινότητας, έναντι
της Πολιτείας και έναντι της Κοινωνίας.

