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Προς το Δ. Σ. της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
Κύριε Πρόεδρε,
Σχετικά με την κατηγορία λογοκλοπής εναντίον του συναδέλφου κ. Α., τον οποίο παραπέμψατε
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π. Σ.) μετά από καταγγελία της κ. Β. ( Αρ.πρωτ.: 455/23.10.2017),
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 12 του Καταστατικού, το Π. Σ. ζήτησε τις απόψεις του κ.
Α. επί της καταγγελίας. Αντί απόψεων ο κ. Α. αρκέστηκε να διαβιβάσει την ηλεκτρονική
επιστολή που είχε αρχικά αποστείλει στο Δ.Σ. της ΕΨΕ. Στο κείμενο της επιστολής καταφέρεται
εναντίον εκείνων που ασκούν «ιντερνετική ψυχιατρική», δικαιολογεί την μη αναφορά του
ονόματός της συντάκτριας του επίμαχου άρθρου ως εκ παραδρομής και για προστασία της ιδίας
και τελικά ζητεί την προστασία της ΕΨΕ και διατυπώνει την επιφύλαξή του να προστατεύσει ο
ίδιος με κάθε μέσο την υπόληψή του.
Το Π.Σ. θεώρησε τη δικαιολογία μη πειστική και με βεβαιωμένη την ανάρτηση του κειμένου
της καταγγέλλουσας χωρίς να αναφερθεί το όνομά της, έκρινε ότι η εν λόγω ενέργειά του είναι
αντίθετη με τους σκοπούς της Εταιρείας και αποφάσισε να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη εναντίον
του. Προς τούτο συνέταξε πρακτικό παραπομπής του στο Π. Σ. και τον κάλεσε να παρουσιαστεί
για να απολογηθεί την Τετάρτη 28.02.2018 και ώρα 13.30 στα γραφεία της ΕΨΕ. Παράλληλα
εκλήθη να προσέλθει και η καταγγέλλουσα κα Β.
Ο κ. Α. δεν προσήλθε ούτε ειδοποίησε ενωρίτερα ότι δεν θα προσέλθει, λόγω κωλύματος. Η κα
Β. ενημέρωσε εγγράφως ότι δεν επιθυμεί να παραστεί. Κατόπιν τούτου τα μέλη του Π.Σ.
αποφάσισαν ομόφωνα (ο κ. Ι. Γκιουζέπας συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη) να προτείνουν στο Δ.Σ.
της ΕΨΕ την ποινή της επίπληξης. Ως προς το ενδεχόμενο (ανώνυμης) κοινοποίησης του
θέματος στα μέλη της ΕΨΕ με σύσταση προσοχής και αποφυγής ανάλογων ενεργειών, οι οποίες
ευνοούνται από τη σύγχρονη τεχνολογία, με την αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
ενημέρωσης και δικτύων κοινωνικής δικτύωσης, εναπόκειται στην κρίση του Δ. Σ.
Με τιμή,
Τα μέλη του Π. Σ. της ΕΨΕ
Βασίλειος Αλεβίζος
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