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Προς όλα τα 

Κέντρα Υγείας, Π.Ι., ΤοΜΥ 

  

Αγαπητοί συνάδελφοι οι εξελίξεις των τελευταίων 

χρόνων στο χώρο της ΠΦΥ αλλά και οι αλλαγές που 

συμβαίνουν στο χώρο μας είναι ο λόγος που μας οδηγεί σ’ 

αυτή την προσπάθεια επικοινωνίας μαζί σας. 

  

     Στο νόμο 4238 ΦΕΚ Α38 17/2/14, και ειδικά στο άρθρο 2.1 

αναφέρεται ότι: «τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές μονάδες 

παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ των ΔΥΠΕ, αποτελούν τις 

δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ του ΠΕΔΥ» 

(δηλαδή, τα πρώην ιατρεία του ΙΚΑ και τα Κέντρα Υγείας όπως 

και τα περιφερειακά ιατρεία τους). 

    Στη συνέχεια ο νόμος 4486/17 στο άρθρο 3 παρ. 2 

αναφέρει:  «Τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου και οι 

Μονάδες Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. μετονομάζονται σε Κέντρα 

Υγείας. Καταργείται εφεξής η επωνυμία Π.Ε.Δ.Υ.». Επίσης 

στο άρθρο 5 προβλέπει: «Οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) 
συστήνονται ως αποκεντρωμένες μονάδες των Κ.Υ. ». Μετά 

από όλα αυτά μας δένει η κοινή μοίρα να αγωνιστούμε για την 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στη ΠΦΥ, 

μας ενώνει η υποχρέωση να αγωνιστούμε για την αναβάθμιση 

της δημόσιας υγείας και της παροχής υπηρεσιών υγείας και 



πιστεύουμε ότι για το κοινό καλό θα πρέπει να υπάρχει μια 

ισχυρή εκπροσώπηση, όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική 

που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εύρυθμης 

λειτουργίας των μονάδων υγείας. 

    Ο σύλλογος μας αρχικά (πριν το 2014) περιελάμβανε οκτώ 

νομούς της Β. Ελλάδας. Μετά την ψήφιση του ν.4238/14 

εξωθήθηκε σε αποχώρηση το 50% περίπου των συναδέλφων 

μας και έτσι από τους 1000 γιατρούς που υπηρετούσαν στην 

Μακεδονία-Θράκη στο ΙΚΑ και στη συνέχεια στον ΕΟΠΥΥ 

απέμειναν περίπου 500. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι κατά 

τόπους σύλλογοι να μην μπορούν να οργανωθούν λόγω πολύ 

μικρού αριθμού γιατρών. Οδηγηθήκαμε λοιπόν σε αλλαγή του 

καταστατικού μας και για να υπάρξει αντιπροσώπευση για 

όλους περιλάβαμε όλους τους νομούς της Β. Ελλάδας. Επειδή η 

3η και η 4η ΥΠΕ εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη πιστεύουμε 

ότι θα μπορούμε να  επιλύουμε ευκολότερα επί τόπου τα 

προβλήματα που προκύπτουν ακόμα και στην περιφέρεια 

εφόσον θα υπάρχει άμεση ενημέρωση από τους συναδέλφους 

της  περιφέρειας. 

     Σκοπός του συλλόγου μας σύμφωνα με το καταστατικό 

είναι: Α) η μελέτη, η προστασία και προαγωγή των εργασιακών, 

οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών 

συμφερόντων των μελών τoυ B) η αρτιότερη επαγγελματική 

κατάρτισή τoυς  Γ) η μόρφωση και η ψυχαγωγία τoυς  Δ) η 

ανάπτυξη σχέσεων συναδελφικότητας με το υπόλοιπο 

προσωπικό (άρθρο 2). 

     Ταυτόχρονα στο δευτεροβάθμιο όργανο, την Πανελλήνια 

Ομοσπονδία γιατρών π. ΠΕΔΥ την ΠΟΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ, 

επεξεργαζόμαστε αλλαγή του καταστατικού ώστε όλοι οι νομοί 

ανεξάρτητα αριθμού μελών να μπορούν να αντιπροσωπεύονται 

στην Ομοσπονδία. 

     Στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας www.seypika-

thes.gr μπορείτε να δείτε την δραστηριότητα του συλλόγου, ο 

οποίος δεν επιθυμεί την εμπλοκή του στην διοίκηση αλλά, σε 

συνεργασία με τους κατά τόπους δ/ντες των ΚΥ τους 

υπεύθυνους των ΚΥ και των ΤοΜΥ αλλά και το σύνολο των 

συναδέλφων, να ενημερώνεται για τα προβλήματα, όπου αυτά 
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προκύπτουν, να συζητάει τις προτάσεις και  να 

αναλαμβάνει  δράσεις ώστε από κοινού να πιέζουμε για την 

επίλυσή τους. Ακόμη στην ιστοσελίδα υπάρχει και ο σύνδεσμος 

για την σελίδα μας στο facebook του συλλόγου (εικονίδιο F στο 

επάνω δεξιά τμήμα της σελίδας) από την οποία μπορείτε επίσης 

να ενημερώνεστε (δεν απαιτείται να έχετε προσωπικό 

λογαριασμό). 

     Η πρόταση μας λοιπόν είναι να δημιουργηθεί ένας ενιαίος 

σύλλογος 3ης και 4ης ΥΠΕ (Μακεδονίας – Θράκης) με όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη αντιπροσώπευση από όλες τους νομούς, 

που θα μπορεί κεντρικά να πιέζει για την επίλυση οποιουδήποτε 

προβλήματος προκύψει για τα μέλη του. 

    Στο επόμενο διάστημα προγραμματίζουμε επισκέψεις σε ΚΥ 

και ΤοΜΥ ώστε από κοντά να  μας δοθεί η δυνατότητα να 

ανταλλάξουμε απόψεις, να συζητήσουμε τα προβλήματα αλλά 

και τους προβληματισμούς για το μέλλον της ΠΦΥ και από 

κοινού να διαμορφώσουμε προτάσεις. Σ’ αυτό το πλαίσιο 

είμαστε διατεθειμένοι να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα σας 

     Σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε απορία ή ενημέρωση 

μπορείτε να απευθύνεστε είτε στο  mail του συλλόγου μας : 

 info@seypika-thes.gr  είτε στα τηλέφωνα των μελών της 

Εκτελεστικής Γραμματείας: 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Σάββας Παρασκευόπουλος 6932235209 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ζωή Καλπαζίδου 6945884647 

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Νικολέτα Μανιάτη 6932367756 

Η ΤΑΜΙΑΣ Μαρία Τσινάρη 6946191932                                                             

 

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

             Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   Σάββας Παρασκευόπουλος                                                    Νικολέτα Μανιάτη         

         Χειρουργός  Ουρολόγος                                                                       Γεν.  Χειρουργός 
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