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          Θέμα: ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ‘’ΕΠΙΣΚΕΨΗ’’ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Την Τρίτη 13 Απριλίου 2021 ενημερωθήκαμε ότι προσήλθαν στο Κ.Υ.  Πύλης Αξιού 3
άτομα, συνοδεία 2 αστυνομικών,  με την απαίτηση να επισκεφθούν τους  ισόγειους χώρους του
κτιρίου. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι παρά τις συστάσεις του προσωπικού να μην εισέλθουν
όλοι μαζί γιατί πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από το Νόμο υγειονομικά πρωτόκολλα που
έχουν  οριστεί  από  τον  ΕΟΔΥ,  όχι  μόνο  δεν  εισάκουσαν  τις  εκκλήσεις  των  υπαλλήλων,  αλλά
εισήλθαν στο διάδρομο και δεν αποδέχθηκαν ούτε καν τη θερμομέτρηση, που επίσης είναι εκ του
νόμου επιβαλλόμενη. Επικαλούμενοι τις ιδιότητες και τα ονοματεπώνυμά τους: «είμαι ο Εφέτης
…., είμαι  ο  Εισαγγελέας …, είμαι ο  Δικαστής ….κλπ, χωρίς την επίδειξη κάποιου ταυτοποιητικού
εγγράφου, με έντονο και αυταρχικό τρόπο, απαιτούσαν από το προσωπικό να τους επιτρέψει την
είσοδο, χωρίς να τηρηθεί κανένα μέτρο ασφάλειας ή υγειονομικό πρωτόκολλο.

Η απαίτησή τους αυτή, αποτελεί σαφή παράβαση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, ενώ οι
κύριοι,  ακόμη  περισσότερο  λόγω  της  ιδιότητας  που  ανέφερε  ο  καθένας,  υποχρεούνται  να
γνωρίζουν ότι  το  προσωπικό  έχει  αυστηρές  εντολές  να  τηρεί  απαρέγκλιτα  τα  υγειονομικά
πρωτόκολλα και τις εντολές του ΕΟΔΥ, αλλά και ότι εάν επιτρέψει την είσοδο ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
στο χώρο, χωρίς την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, κινδυνεύει με  πειθαρχικές διώξεις.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή κανένας από τους εργαζόμενους στο εξαώροφο κτίριο δεν γνώριζε
ότι  πρόκειται  να γίνει  μια τέτοια  επίσκεψη,  ούτε  υπήρξε  προηγούμενη ενημέρωση.  Κλήθηκε ο
υπεύθυνος  του Κέντρου Υγείας  και  αφού τους  ενημέρωσε ότι,  χωρίς  άδεια  από την ΥΠΕ, δεν



μπορεί να επιτρέψει την είσοδό τους, αποχώρησαν για να επισκεφθούν το Εκπαιδευτικό Κέντρο Β.
Ελλάδος του ΕΦΚΑ, στο ισόγειο της πίσω πλευράς του κτιρίου, όπου και πάλι δεν τους επετράπη η
είσοδος και αποχώρησαν. 

Όλα αυτά εξελίχθηκαν ενώ το Κέντρο Υγείας βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία (η ώρα ήταν
περίπου14.00 -14.30)  και  στη συγκεκριμένη είσοδο,  υπομονετικά  και  με  τάξη,  πλήθος  πολιτών
περίμενε να εισέλθει για τον προγραμματισμένο εμβολιασμό του (όπως είναι γνωστό, στο κτίριο
του  Κ.Υ.  Πύλης  Αξιού,  λειτουργούν  3  εμβολιαστικά  κέντρα  όπου  καθημερινά  εξυπηρετούνται
περισσότεροι από 200 πολίτες) και πλήθος πολιτών επίσης περίμενε για διενέργεια Rapid test και
άλλοι για τα προγραμματισμένα τακτικά τους ραντεβού. 

       Κατά δήλωσή τους,  επρόκειτο  για δικαστικούς  λειτουργούς  οι οποίοι,  εκτός  τις
μάσκας που φορούσαν,  αποφεύγοντας,  παρουσία όλων,  να τηρήσουν τα επιβαλλόμενα από τον
ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Υγείας υγειονομικά πρωτόκολλα, εισήλθαν όλοι μαζί στο ισόγειο του
Κ.Υ. Πύλης Αξιού, χωρίς να έχουν τη σχετική άδεια και  χωρίς προηγουμένως να έχουν ενημερώσει
καν  για  την  ‘’επίσκεψή’’  τους,  ενώ όφειλαν  να  γνωρίζουν  ότι  αυτό,  λόγω της  πανδημίας,  δεν
επιτρέπεται πόσο μάλλον χωρίς την τήρηση των μέτρων ασφαλείας. 

Και  φυσικά  μας  είναι  δύσκολο  να  πιστέψουμε  ότι  έδρασαν  αυτοβούλως  ή  με
πρωτοβουλία τους.  Και ρωτάμε : 

Τον Κο Υπουργό της Δικαιοσύνης :

1) Ήσασταν ενημερωμένος γι’ αυτή την ενέργεια; 

2) Αποδέχεστε  τις  ενέργειες  και  τον  τρόπο  συμπεριφοράς  των  ,  κατά  δήλωσή  τους,
δικαστικών λειτουργών; 

3) Έχετε δώσει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε και με οποιαδήποτε ιδιότητα, να καταπατά,
να παραβιάζει και να αγνοεί επιδεικτικά και μάλιστα μπροστά σε πλήθος πολιτών τα υγειονομικά
πρωτόκολλα; (κι αν η απάντησή σας σ’ αυτό το τελευταίο ερώτημα είναι «ναι», τότε Κε Υπουργέ
της Δικαιοσύνης είστε υποχρεωμένος να μας πείτε από πότε δώσατε το δικαίωμα αυτό, σε ποιους
και γιατί ; Αλλά και να αναλάβετε δημόσια την ευθύνη αυτή).

Τον Υπουργό Υγείας : 

1) Ενημερωθήκατε  (ή  μήπως  δώσατε  εσείς  την  εντολή  ;)  για  την  επίσκεψη  και  τις
ενέργειες  των, κατά δήλωσή τους, δικαστικών λειτουργών ;

2) Εγκρίνετε τις συγκεκριμένες ενέργειες και συμπεριφορά ; 

3) Θεωρείτε ότι υπάρχουν κατηγορίες πολιτών, που έχουν το δικαίωμα να μην τηρούν  τα
μέτρα προστασίας ;

4) Κρίνετε ότι αυτός είναι ο τρόπος για να προσφέρετε πρωτοβάθμια περίθαλψη, τόσο
σημαντική, κατά τα λεγόμενα των πλέον έγκυρων επιστημόνων, σε περίοδο Πανδημίας αλλά και
στην μετά-Covid περίοδο με ό, τι αυτό συνεπάγεται;

Τον  Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας:

1) τι  έχετε  να  πείτε  για  τη  ‘’Ναυαρχίδα’’  των  Κέντρων  Υγείας   σας,  όπως  εσείς
αποκαλέσατε την Πύλη Αξιού, σε ομιλία σας στη Βουλή; 



2) Συμφωνήσατε να παραχωρηθεί και κατά συνέπεια να κλείσει το μεγαλύτερο Κ.Υ της Β.
Ελλάδας;  Σας  υπενθυμίζουμε  ότι  σε  επανειλημμένες  επερωτήσεις  κομμάτων  στη  Βουλή  το
αρνηθήκατε κατηγορηματικά.

Τους κ. κ. Διοικητή και υποδιοικητή της 3ης ΥΠΕ:

1) Γνωρίζετε και συναινέσατε να επισκεφθούν το Κ.Υ. Πύλης Αξιού δικαστικοί, με αυτή
τη  συμπεριφορά  και  μην  τηρώντας  τα  μέτρα,  λες  κι  αυτό  δεν  ήταν  ένας  χώρος
περίθαλψης αλλά ένα κατάλυμα προς ενοικίαση το οποίο εξετάζουν οι μελλοντικοί
πελάτες του;

2) Έχετε ήδη φροντίσει να βρείτε το χώρο όπου οι πολίτες θα απολαμβάνουν τις ίδιες
ολοκληρωμένες φροντίδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης μετά τη διάλυση του ΚΥ Πύλης
Αξιού;

                  Τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών :

                  Γιατί δεν επισκεφθήκατε ούτε μια φορά την Πύλη Αξιού πριν συναινέσετε στην
επέκταση του Δικαστικού Μεγάρου εις βάρος μιας δομής περίθαλψης πολιτών;

                Γιατί αρνείστε επίμονα τη συζήτηση (ακόμα και με τηλεδιάσκεψη) με το Σύλλογο
Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΠΦΥ Β. Ελλάδος; 

                 Τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας:

                Ισχύει η δέσμευσή σας απέναντί μας ότι θα συναινούσατε στην  παραχώρηση μόνο αν
βρισκόταν ανάλογος  δημόσιος  χώρος για μεταφορά ολόκληρης της  κάθετης  μονάδος  στην ίδια
περιοχή;

Τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης:

Έχετε αντιληφθεί ότι ως Δήμαρχος Θεσσαλονίκης συναινέσατε να κλείσει το μεγαλύτερο
Κ. Υ του Δήμου σας που εξυπηρετεί πάνω από 150.000 πολίτες του Δήμου σας;

Κύριοι, οι  ‘’ήρωες’’  που  κάθε  στιγμή  ευχαριστείτε,  είναι  εκεί  και,  τηρώντας  με
θρησκευτική  ευλάβεια  τα  αυστηρά  υγειονομικά  πρωτόκολλα,  όπως  άλλωστε  έχουν  υποχρέωση
σύμφωνα με τις εξίσου αυστηρές εντολές του ΕΟΔΥ, αγωνίζονται κάθε λεπτό για να διαφυλάξουν
τη Δημόσια Υγεία, να περιθάλψουν και να εμβολιάσουν  τους  πολίτες με ασφάλεια. Είναι εκεί και
όπου χρειαστεί για να καλύψουν τα τεράστια κενά των ελλείψεων προσωπικού που επιβάλλει η
πεισματική σας άρνηση για προσλήψεις. Είναι εκεί και βιώνουν καθημερινά την αγωνία για να μην
χαθούν πολύτιμες δόσεις εμβολίων παρά τις δυσλειτουργίες του συστήματος. Η ΠΦΥ πρέπει να
είναι Δημόσια, να ενισχυθεί και να είναι εκεί και τώρα και πάντα. Αν και τώρα δεν αντιληφθήκατε
ότι  αυτές  τις  ενέργειές  σας  θα  τις  πληρώσουν  ακριβά οι  πολίτες  της  πόλης  μας  αλλά και  της
ευρύτερης περιοχής της Β. Ελλάδος εμείς είμαστε σίγουροι, και να είστε και εσείς, ότι συνεχίζοντας
να στερείται από τους πολίτες Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, υποβαθμίζοντας την παροχή της ΠΦΥ
οι πολίτες δυστυχώς θα το νιώσουν αλλά ευτυχώς δεν θα το ξεχάσουν ποτέ.

Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε το υγειονομικό προσωπικό όλων των Μονάδων Υγείας που
στήριξε  και  συνεχίζει  να  στηρίζει  τους  πολίτες  στη  διάρκεια  της  πανδημίας  παρά τις  αντίξοες
συνθήκες (ελλείψεις, αναστολή αδειών πάνω από 1 χρόνο, εργαζόμενοι ακόμα και στο κρύο και τη
βροχή). Επίσης συγχαίρουμε το προσωπικό του Κ.Υ. Πύλης Αξιού το οποίο έθεσε πάνω απ’ όλα
την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, την ασφάλεια των πολιτών και των συναδέλφων τους
και ανταπεξήλθαν στο δυσάρεστο συμβάν.



Κύριοι, δεν είμαστε ούτε προσωρινοί ούτε αναλώσιμοι. 

Απαιτούμε σεβασμό και ειλικρίνεια. 

Απαιτούμε να αναλάβετε τις ευθύνες σας. 

Έχετε,  ίσως,  ήδη  παραχωρήσει  το  Κέντρο  Υγείας  Πύλης  Αξιού  για  επέκταση  του
Δικαστικού μεγάρου. 

Μέχρι την ημέρα που θα υπογράψετε την παραχώρηση και θα επιβάλλετε την αποχώρησή
μας, απαιτούμε σεβασμό σ’ εμάς και τους πολίτες που μας εμπιστεύονται και προσέρχονται κατά
χιλιάδες  στο  Κ.Υ.  Εμείς  θα  κρατήσουμε  τα  βουρκωμένα  μάτια  και  τα  άπειρα:  ‘’Ένα  μεγάλο
ευχαριστώ για όσα κάνετε’’ κι εσείς το άδειο κουφάρι ενός κτίσματος.

Όσο υπάρχει το Κ.Υ. και εν μέσω της πανδημίας, να ξεκαθαρίσετε σε όλους ότι οι εντολές
του ΕΟΔΥ και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να τηρούνται (εκτός εάν έχει
αλλάξει κάτι και δεν το έχουμε μάθει εμείς). Απαιτούμε, αν μη τι άλλο τους στοιχειώδεις κανόνες
καλής  συμπεριφοράς  απέναντι  στους  εργαζόμενους  υγειονομικούς  ως  το  μικρότερο  δείγμα
αναγνώρισης της άνισης μάχης που δίνουν επί 1 χρόνο. Ας είχατε τουλάχιστον την ευαισθησία να
περιμένετε το τέλος αυτής της μάχης. 

Να πάρετε θέση άμεσα, διότι εσείς είστε οι τελικώς υπεύθυνοι !

                                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο

   Η  Πρόεδρος                                                                       Η   Γεν. Γραμματέας

            Μανιάτη Νικολέττα                                                                      Ζωή Καλπαζίδου 

              Γεν. Χειρουργός                                                                           Οδοντίατρος

Την ανοιχτή επιστολή συνυπογράφουν:

Για τον Σύλλογο  Εργαζομένων στην Α’ βάθμια Φροντίδα Υγείας Β. Ελλάδος και Υπαλλήλων της Διοίκησής
της   

              Η πρόεδρος   Ρ.  Παπαθωμά                   Η Γεν. Γραμματέας Ε. Φιλιπποπούλου       

Για τον Σύλλογο Εργαζομένων ΠΦΥ Θεσσαλονίκης-Β. Ελλάδος (Εργαστηριακών κ’ Διοικητικών)    

             Ο πρόεδρος  Α. Νικολάου                       Η Γεν. Γραμματέας Σ. Βασιλείου                 

Για την ΠΟΣΕΥΠΦΥ:     

             Ο πρόεδρος   Π. Ψυχάρης        Ο αντιπρόεδρος  Σ. Παρασκευόπουλος

Για την Π.Ο.Ε. – Π. Φ.Υ.:  

            Ο πρόεδρος Λ. Βιτωράτος                              Η Γεν. Γραμματέας  Ι. Τσιρίγκα


