ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΚΙ
ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΔΗΚΙ-ΙΣΑ ΚΑΙ ΠΑΝ-ΔΗΚΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΟΝ ΠΙΣ
Εν όψει των εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο στις 3 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα δίωρη
συνάντηση των εκλεκτόρων που εξελέγησαν με το ψηφοδέλτιο της
Δημοκρατικής Κίνησης Ιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας.
Μετά από επισταμένη συζήτηση ελήφθησαν με συντριπτική πλειοψηφία οι
εξής αποφάσεις:
1. Προτείνεται η συμμετοχή στις εκλογές, ΕΝΙΑΙΟΥ ψηφοδελτίου με την
συμμετοχή της ΠΑΝ-ΔΗΚΙ και των άλλων παρατάξεων που πρόσκεινται
στον ίδιο φιλελεύθερο συνδικαλιστικό χώρο, με μόνο γνώμονα την
επιτυχή αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της Υγείας και την
υποστήριξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων ΟΛΩΝ των Ιατρών, στόχοι
που υπηρετούνται ΜΟΝΟ μέσα από την ενότητα.
2. Κρίνεται ότι η πρώιμες προβολές προσώπων ως υποψηφίων
Προέδρων του ΠΙΣ χωρίς καμία προκαταρκτική διαδικασία επιλογής στα
πλαίσια της ενιαίας ΔΗΚΙ, επέφεραν διάσπαση της παράταξης, της οποίας
η ΕΝΟΤΗΤΑ επιβάλλεται να αποκατασταθεί .
3. Εισηγείται την κοινή συμμετοχή στις εκλογές του ΠΙΣ, ΟΛΩΝ των
παρατάξεων και ΟΛΩΝ των συναδέλφων που πρόσκεινται στον χώρο, σε
ενιαίο ενωτικό ψηφοδέλτιο, ΧΩΡΙΣ τον προεκλογικό ορισμό υποψηφίου
Προέδρου, που αποτελεί σημείο κρίσιμης αντιπαράθεσης.
4. Υποδεικνύεται ως επικεφαλής της Ενωτικής Παράταξης ΔΗΚΙ και εν
δυνάμει υποψήφιος Πρόεδρος του ΠΙΣ, ο πρώτος πλειοψηφών Σύμβουλος
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλεγεί από την Ολομέλεια των
Προέδρων και των Αντιπροσώπων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας.
Η ΠΑΝ-ΔΗΚΙ δήλωσε ότι αυτές οι θέσεις που διατυπώθηκαν από τους
εκλέκτορες της ΔΗΚΙ-ΙΣΑ, υπήρξαν ΔΙΚΕΣ της προτάσεις, που ΕΞ ΑΡΧΗΣ
είχαν κοινοποιηθεί προς κάθε κατεύθυνση, αλλά ατυχώς απορρίφθηκαν
από τους συναδέλφους που προκαταβολικά επέλεξαν να προβάλλουν
προσωπικές επιλογές.
Η ΠΑΝ-ΔΗΚΙ δηλώνει ότι αποδέχεται τις αποφάσεις που ελήφθησαν από
την ΔΗΚΙ-ΙΣΑ, ενώνει τις δυνάμεις της με τα στελέχη της παράταξης που
έλαβαν μέρος στις προηγούμενες αρχαιρεσίες με την παράταξη ΕΝΩΤΙΚΗΔΗΚΙ και συνεχίζει την πορεία της προς τις εκλογές με τον γενικό τίτλο

«ΕΝΩΤΙΚΗ-ΔΗΚΙ» και Επικεφαλής τον Αντιπρόσωπο του ΙΣΑ στον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο κ. Χάρη Κούλα.
Αναμένεται η θετική ανταπόκριση από όλους τους συναδέλφους που
δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο και έως ότου υπάρξει αυτή η
επιθυμητή εξέλιξη, συνεχίζεται δυναμικά η συμμετοχή της παράταξης
ΕΝΩΤΙΚΗ-ΔΗΚΙ στις εκλογές του ΠΙΣ.

