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Προς
Τον Δ/ντη και τους ιατρούς του
Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Μετά την επίσκεψη μου στο ΚΥ την Παρασκευή

30/06/2017 και την συζήτηση που έγινε με τον δ/ντη κ.
Αθ. Κυργιάννη, θα ήθελα να σας αναφέρω τα εξής:

1. Με τον νόμο 4238 ΦΕΚ Α38 17/2/14, στο
άρθρο 2 παρ.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, άρθρο 2 παρ.2, αποτελούν
τις δομές του ΠΕΔΥ. Στη μέχρι τώρα λειτουργία του
ΠΕΔΥ  διαπιστώσαμε  ότι  υπάρχει  μια  διοικητική
δυαρχία στα ΚΥ μεταξύ των γιατρών του πρώην ΙΚΑ,
νυν  ΠΕΔΥ,  και  των  υπόλοιπων  υπηρετούντων
γιατρών των ΚΥ. Αυτό θα πρέπει να διευθετηθεί και
θα είναι  αγώνας που πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί.

2. Στον νέο νόμο για την ΠΦΥ που έχει ήδη
αναρτηθεί  για δημόσια διαβούλευση και αναμένεται
το  αμέσως  επόμενο  διάστημα  να  κατατεθεί  στην
Βουλή  προς  ψήφιση,  στο  άρθρο  3  αναφέρεται  ότι:
 «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.». Όπως  καταλαβαίνετε  σε  λίγο,  μετά  και
την  κατάργηση  της  ονομασίας  ΠΕΔΥ,  όλες  οι

1



μονάδες  (δηλαδή κέντρα υγείας και  πρώην μονάδες
υγείας του ΠΕΔΥ) θα ονομάζονται Κ.Υ.

 Ως εκ τούτου η μοίρα μας είναι κοινή, όπως και ο
αγώνας μας για μια αναβαθμισμένη δημόσια περίθαλψη
και  θεωρούμε  ότι  καλό  θα  είναι  να  υπάρχει  ισχυρή
εκπροσώπηση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των
μονάδων υγείας. Ο σύλλογος μας αρχικά (προ του 2014)
περιελάμβανε οκτώ νόμους της Β. Ελλάδας.  Μετά τον
ν.4238  και  την  απόλυση  του  50%  περίπου  των
συναδέλφων μας, κατά συνέπεια από τους 1.000 περίπου
που  υπηρετούσαν  στις  μονάδες  υγείας  του  ΙΚΑ  σε
Μακεδονία-Θράκη,  απέμειναν  περίπου  500,  με
αποτέλεσμα οι κατά τόπους σύλλογοι να μην μπορούν να
οργανωθούν  λόγω  του  πολύ  μικρού  αριθμού  γιατρών.
Με αλλαγή του καταστατικού μας  και  για  να  υπάρξει
αντιπροσώπευση  για  όλους  περιλάβαμε  όλους  τους
νομούς  της  Β.  Ελλάδας  και  επειδή  η  3η και  4η ΥΠΕ
εδρεύουν  στην  Θεσσαλονίκη,  είναι  πιο  πρακτικό  να
επιλύουμε επί τόπου τα προβλήματα που προκύπτουν και
στην  περιφέρεια  αφού  βέβαια  ενημερωθούμε.  Σε
συζήτηση  που  είχαμε  με  τον  Δ/ντη  του  ΠΕΔΥ
Αλεξανδρούπολης  κ.  Ε.  Καραγκούνη,  μας  ανέφερε
επίσης  ότι  πρέπει  να  επιλυθεί  η  διοικητική  δυαρχία  η
οποία μόνο προβλήματα δημιουργεί. 

Σκοπός του συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό
μας είναι Α) η μελέτη, η προστασία και προαγωγή των
εργασιακών,  οικονομικών,  ασφαλιστικών,  κοινωνικών
και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του B) Η
αρτιότερη  επαγγελματική  κατάρτισή  τους   Γ)  Η
μόρφωση  και  η  ψυχαγωγία  τους   Δ)  H  ανάπτυξη
σχέσεων συναδελφικότητας με το υπόλοιπο προσωπικό
(άρθρο 2).

Ταυτόχρονα  στο  δευτεροβάθμιο  όργανο,  την
Πανελλήνια  Ομοσπονδία  γιατρών  ΠΕΔΥ  (ΠΟΣΕΥΠ
ΠΕΔΥ),  επεξεργαζόμαστε  αλλαγή  του  καταστατικού
ώστε όλοι οι νομοί ανεξάρτητα αριθμού μελών να έχουν
δυνατότητα αντιπροσώπευσης στην Ομοσπονδία. 
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Στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας  www  .  seypika  -
thes  .  gr μπορείτε να ενημερωθείτε για την δραστηριότητα
του συλλόγου, ο οποίος δεν επιθυμεί την εμπλοκή του
στην διοίκηση αλλά σε συνεργασία με τους κατά τόπους
Δ/ντες, να ενημερώνεται (να κοινοποιούνται τα έγγραφα
με  τα  προβλήματα  που  προκύπτουν  και  οι  προτάσεις
επίλυσής  τους)  ώστε  να  δρούμε  συνεργικά  και  να
πιέζουμε  για  την  λύση  τους.  Ακόμη  στην  ιστοσελίδα
υπάρχει  ο  σύνδεσμος  για  την  σελίδα  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 1.000 περίπου γιατρούς (500 από τα ΚΥ, και
500  από  τα  πρώην  ιατρεία  του  ΙΚΑ),  που  θα  μπορεί
κεντρικά  να  πιέζει  για  την  επίλυση  οποιουδήποτε
προβλήματος προκύψει για τα μέλη του. 

Θα σας παρακαλούσαμε για οποιαδήποτε απορία ή
ερώτηση να απευθύνεστε  είτε  στο  mail του  συλλόγου
info@seypika-thes.gr είτε  στα  προσωπικά  μας
τηλέφωνα που είναι στην διάθεση του Δ/ντού σας κ. Αθ.
Κυργιάννη .

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             

Σάββας Παρασκευόπουλος                                       
Χειρουργός  Ουρολόγος                                                   
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