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18.06.2021 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Το διοικητικό συμβούλιο του Π.Ι.Σ. έθεσε το εξής ερώτημα: 

 

Ποιο το πλαίσιο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΣ μετά την υπ’ αριθμ. 728/2021 

Απόφαση του Γ’ τμήματος του ΣτΕ ;  

 

********************************************************************************************************* 

 

Επί του ανωτέρω ερωτήματος εκθέτω τα ακόλουθα: 

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του Π.Ι.Σ. (Δ.Σ., 

Α.Π.Σ.Ι. και Εξελεγκτικής Επιτροπής) διενεργήθηκαν στις 3.3.2019. Στις 16.3.2019 

συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. που προέκυψε από τις ανωτέρω αρχαιρεσίες και στις 

26.3.2019 απεστάλησαν στον Υπουργό Υγείας, με το 868/26.3.2019 έγγραφο του 

Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., μεταξύ άλλων, τα πρακτικά της 

Εφορευτικής Επιτροπής της 3.3 και της 15.3.2019, προκειμένου ο Υπουργός να ασκήσει 

την αρμοδιότητά του (άρθρο 280 παρ. 13 του ν. 4512/2018) για την επικύρωση των 

αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών. Ο Υπουργός Υγείας στις 25.4.2019, εξέδωσε την υπ’ 

αριθ. Γ5α/Γ.Π.οικ.32382 (25/04/2019) απόφαση του, με την οποία αρνήθηκε την 

επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών της 3.3.2019, τις οποίες και ακύρωσε, 

ορίζοντας ταυτόχρονα ότι το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. που προκήρυξε τις ακυρωθείσες εκλογές θα 

διενεργήσει νέες εκλογές εντός δύο μηνών από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του, 

καθόσον έκρινε ότι «δεν υφίσταται νόμιμο και έγκυρο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ.». 

Κατά αυτής της αποφάσεως προσέφυγαν με αίτηση ακυρώσεως μέλη του συνδυασμού 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΗ.ΚΙ.-ΕΝΟ.ΣΥ.) που 

έλαβε αυξημένο ποσοστό 61,79%, 9 επί των 15 εδρών (ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία 

των εδρών) στο Δ.Σ. και 4 επί των πέντε εδρών στο Α.Π.Σ.Ι. ζητώντας την ακύρωση της. 

Το ΣτΕ με την υπ’ αριθμ. 728/2021 απόφαση του Γ’ Τμήματος (7μελή σύνθεση) έκανε 

δεκτή την σχετική αίτηση ακυρώσεως κατά το μέρος πλήττεται η Γ5α/ Γ.Π. οικ. 32382/ 

25.4.2019 πράξη του Υπουργού Υγείας, ως προς τη μη επικύρωση των αποτελεσμάτων 

και την ολική ακύρωση, με την πράξη αυτή, των αρχαιρεσιών της 3.3.2019 στον Π.Ι.Σ. , 
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ακύρωσε την απόφαση αυτή κατά το μέρος αυτό, ανέπεμψε στον Υπουργό Υγείας την 

υπόθεση «για νέα νόμιμη κρίση, προκειμένου αυτή, επιλαμβανόμενη εκ νέου και με βάση 

την ερμηνεία που δόθηκε από το Δικαστήριο επί των ανωτέρω διατάξεων, να εκφέρει 

κρίση επί της νομιμότητας των αρχαιρεσιών της 3.3.2019 και, σε καταφατική περίπτωση, 

να προβεί σε επικύρωση των αποτελεσμάτων τους», ενώ ανέβαλλε την έκδοση 

αποφάσεως για κατά το μέρος αυτής με το οποίο ορίσθηκε το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. που είχε 

προκηρύξει τις ως άνω ακυρωθείσες εκλογές, να διενεργήσει νέες αρχαιρεσίες καθώς 

«μετά την κατά τα ανωτέρω αναπομπή, καθίσταται και πάλι εκκρεμής η ολοκλήρωση της 

εκλογικής διαδικασίας της 3.3.2019. Από την έκβαση δε της διαδικασίας αυτής εξαρτάται 

η νομιμότητα της προσβαλλόμενης πράξης, κατά το μέρος αυτής με το οποίο ορίσθηκε 

το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. που είχε προκηρύξει τις ως άνω ακυρωθείσες εκλογές, να διενεργήσει 

νέες αρχαιρεσίες. Τούτο, διότι, εφόσον επικυρωθούν οι αρχαιρεσίες της 3.3.2019, 

καθίσταται νόμιμη η από 16.3.2019 συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. 

που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες αυτές, ενώ χάνει το νόμιμο έρεισμά της η 

προσβαλλομένη, κατά το μέρος που ορίσθηκε το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ., το οποίο είχε 

προκηρύξει τις εκλογές της 3.3.2019, να διενεργήσει νέες αρχαιρεσίες». 

 

II. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

άρθρο 282 ν. 4512/2019:  

«Εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την εκλογή των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Π.Ι.Σ., ο πλειοψηφών εκλεγείς από το ψηφοδέλτιο που έλαβε τις 

περισσότερες ψήφους καλεί τους εκλεγέντες συμβούλους προς εκλογή Προέδρου, Α΄ και 

Β΄ Αντιπροέδρων, Γενικού Γραμματέα και Ταμία [...]» 

III. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Με την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 728/2021 απόφαση του Γ’ τμήματος του ΣτΕ ακυρώθηκε η 

υπ’ αριθμ. Γ5α/ Γ.Π. οικ. 32382/ 25.4.2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας κατά το 

μέρος που αφορά τη μη επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ολική ακύρωση, με την 

πράξη αυτή, των αρχαιρεσιών της 3.3.2019 στον Π.Ι.Σ. ενώ αναβλήθηκε η έκδοση 

αποφάσεως ως προς το δεύτερο σκέλος που αφορά τον ορισμό του απελθόντος ΔΣ για 

την διενέργεια της επαναληπτικής εκλογικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα, με τις υπ’ αριθμ. 

729/2021, 730/2021, 731/2021 και 732/2021 αποφάσεις του το ΣτΕ επίσης ανέβαλλε την 

έκδοση αποφάσεων επί της επαναληπτικής εκλογικής διαδικασίας με το σκεπτικό ότι 

εφόσον επικυρωθούν τα εκλογικά αποτελέσματα της 3.9.2019 και το Διοικητικό 

Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα 16.3.2019, θα παύουν αυτομάτως να έχουν ισχύ 

και αποτελέσματα. 

Τουτέστιν το ΣτΕ παρότι δεν έχει ακυρώσει την υπ’ αριθμ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 49279/2.7.2019 

Απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία επικυρώθηκαν τα εκλογικά αποτελέσματα 

των επαναληπτικών εκλογών της 22.6.2019 και το Δ.Σ. που συγκροτήθηκε σε σώμα στις 
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17.7.2019, εν τούτοις καθίσταται σαφές από το σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 731/2021 

αποφάσεως του Γ’ τμήματος του ΣτΕ ότι εφόσον ο Υπουργός Υγείας επικυρώσει 

(λαμβάνοντας υπόψη τα αυστηρά πλαίσια που θέτει το σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 728/2021 

αποφάσεως του ΣτΕ) τότε η ανωτέρω απόφαση χάνει το νομικό της έρεισμα. Γι’ αυτό και 

αναβάλλει. 

Σήμερα συνεπώς υφίσταται μια «μετέωρη» κατάσταση εν όψει της εκκρεμότητας 

εκδόσεως νέας αποφάσεως του Υπουργού Υγείας για την επικύρωση των 

αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας της 3.3.2019 και της από 16.3.2019 

συγκροτήσεως σε σώμα του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Π.Ι.Σ. είναι ν.π.δ.δ. που ασκεί κρατική εξουσία (όπως π.χ. η 

έκδοση των αδειών ασκήσεως του Ιατρικού επαγγέλματος κτλ) και δεν νοείται έλλειψη 

διοίκησης. Επιπλέον, η πρόβλεψη του άρθρου 282 του ν. 4512/2019 καθιστά σαφές ότι 

το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. συγκροτείται σε σώμα προ της επικύρωσης των αποτελεσμάτων της 

εκλογικής διαδικασίας (σε αντίθεση με τους τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους).  

Θεωρώ συνεπώς ότι το Δ.Σ. που εκλέχθηκε στις εκλογές της 3.3.2019 και συγκροτήθηκε 

σε σώμα στις 16.3.2019 είναι το μόνο που μπορεί να συνέρχεται και να λαμβάνει 

αποφάσεις, υπό την αίρεση της επικύρωσης του εκλογικού αποτελέσματος από τον 

Υπουργό Υγείας (κατά την πάγια τακτική του παρελθόντος). 

ο νομικός σύμβουλος του Π.Ι.Σ. 

 

 

 

Ευάγγελος Κατσίκης 


