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Προς:
τον Υπουργό Εργασίας κ. Ι. Βρούτση
Κοιν. Πρωθυπουργό κ. Κ.Μητσοτάκη (γρ.Θεσ/νίκης)
Υπουργό Υγείας κ.Β.Κικίλια
Υπουργό Δικαιοσύνης κ Κ.Τσιάρα
Υφ. Υγείας κ.Β. Κοντοζαμάνη
Υφ. Eσωτερικών Μακεδονίας Θράκης κ.Θ. Καράογλου
Περιφερειάρχη Κεντρ. Μακεδονίας κ.Απ. Τζιτζικώστα
Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ Κ.Ζέρβα
Διοικητή ΕΦΚΑ κ Χ. Χάλαρη
Υποδιοικητή ΕΦΚΑ κ. Κ. Τσαγκαρόπουλο
Διοικητή 3ης ΥΠΕ κ. Π. Μπογιατζίδη
Υποδιοικητή 3ης ΥΠΕ κ. Κ Χρίστογλου
Υποδιοικητή 3ης ΥΠΕ κ. Αν.Κυριακίδη
Πρόεδρο ΙΣΘ κ.Ν.Νίτσα
ΠΟΣΕΥΠ-ΠΦΥ
Όλα τα Κ.Υ. 3ης ΥΠΕ
Όλα τα ΜΜΕ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
κ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ
ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το κτίριο όπου στεγάζεται το
Κέντρο Υγείας Πύλης Αξιού στη Θεσσαλονίκη στο οποίο πλην του ιατρείου με τα
εργαστήριά του, στεγάζονται και οι υπηρεσίες του Ζ’ ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης αλλά και
το ΚΕΠΑ του νομού μας. Εκεί επίσης στεγάζεται και το εκπαιδευτικό κέντρο Β.
Ελλάδος του ΕΦΚΑ.
Το κτίριο εδώ και αρκετά χρόνια αποτελεί διακαή πόθο του δικηγορικού
συλλόγου για την επέκταση του δικαστικού μεγάρου. Τον τελευταίο χρόνο
εντάθηκαν οι πιέσεις μετά από εξαγγελίες του Υπουργού Δικαιοσύνης αλλά και του
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ότι το κτίριο θα παραχωρηθεί.
Το 2019 πριν την 84η ΔΕΘ, στις 06/09/19, στην σύσκεψη φορέων υπό τον
πρωθυπουργό, δόθηκαν, θεωρούμε εσκεμμένα, λανθασμένες πληροφορίες στον
πρωθυπουργό πιέζοντάς τον ώστε να προχωρήσει στην εξαγγελία της παραχώρησης.
Ενημερώσαμε άμεσα την κα Μαρία Αντωνίου, διευθύντρια του γραφείου του
πρωθυπουργού στη Μακεδονία, για την αναγκαιότητα διατήρησης του Κέντρου
Υγείας και έτσι αποτρέψαμε την εξαγγελία.

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο (1) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αναφέρουμε τις λεπτομέρειες της συνάντησης με τον
πρωθυπουργό.
Στο (2) ΥΠΟΜΝΗΜΑ αναφέρουμε αναλυτικά όλη την διάρθρωση της κάθετης
λειτουργίας των προσφερόμενων υπηρεσιών (ΕΦΚΑ, ΚΕΠΑ και Κέντρο Υγείας) και
παραθέτουμε όλα τα στοιχεία λειτουργίας του.
Στην πρόσφατη έκθεση (3) του υπεύθυνου της τεχνικής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ
αποτυπώνεται επίσης η ανάγκη διατήρησης του κτιρίου, η αδυναμία εξεύρεσης άλλου
δημόσιου κτιρίου στην περιοχή (Δήμος Θεσσαλονίκης) που να μπορεί να στεγάσει
όλες τις υπηρεσίες αλλά και η επιτακτική ανάγκη της αποκατάστασης των ζημιών του
κτιρίου η έγκριση των οποίων βρίσκεται σε αναμονή απόφασης του ΔΣ του ΕΦΚΑ.
Κατά τις επαφές μας τόσο με τον διοικητή της 3ης Υγειονομικής περιφέρειας όσο
και με τον υφ. Υγείας κ. Β. Κοντοζαμάνη είχαμε την διαβεβαίωση ότι θέμα
παραχώρησης δεν υπάρχει.
Το κτίριο είναι ιδιοκτησία του ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ ) και έχει παραχωρηθεί μέρος του στο
υπουργείο Υγείας σύμφωνα με το αρ.21, παρ.6 του 4238/14 για την λειτουργία του
Κέντρου Υγείας.
Κ. Υπουργέ το εν λόγω εμβληματικό και ιστορικό κτίριο στο οποίο στεγάστηκε
το πρώτο ΙΚΑ της Θεσσαλονίκης, στην δυτική είσοδο της πόλης με άριστη πρόσβαση
από τα μέσα συγκοινωνίας πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως έχει και να
προγραμματιστεί και η ριζική του ανακαίνιση. Εκκρεμεί πάνω από ένα χρόνο κονδύλι
50 χιλ. ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την πλήρη αντικατάσταση
του VRV συστήματος κλιματισμού, κονδύλι που δυστυχώς δεν έχει απορροφηθεί.
Θεωρούμε ότι σκόπιμα έχει καθυστερήσει η αποκατάσταση του κτιρίου και
μάλιστα στην πρόσοψη του έχουν τοποθετηθεί σκαλωσιές με ενοίκιο που κόστισε έως
τώρα 25 χιλιάδες ευρώ για να αποτραπούν τραυματισμοί από τους σοβάδες που
πέφτουν.
Κ. υπουργέ επειδή το κτίριο είναι της δικής σας αρμοδιότητας και θεωρούμε
ιδιαιτέρως άκομψο να γίνεται συζήτηση από άλλα υπουργεία, σχετικά με την
παραχώρησή του, χωρίς τη δική σας ενημέρωση, παρακαλούμε να επιληφθείτε του
θέματος για την διατήρηση του μεγαλύτερου Κέντρου Υγείας πανελληνίως εκτὁς
Αττικής.
Επισυναπτόμενα:
1)Ψήφισμα υγειονομικών φορέων Θεσσαλονίκης
2)Υπόμνημα
3)Έκθεση τεχνικής υπηρεσίας ΕΦΚΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο πρόεδρος
Σάββας Παρασκευόπουλος
Χειρ. Ουρολόγος

Η γενική γραμματέας
Νικολέττα Μανιάτη
Γεν. Χειρουργός

