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ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ(ΕΟΠΥΥ)  
ΤΗΛ: 2310228406 ΦΑΞ: 2310228970                                        Website: www.seypika-thes.gr   
ΑΓΓΕΛΑΚΗ 37 4ος ΟΡΟΦΟΣ                                                          e-mail: info@seypika-thes.gr 
ΤΚ:54621    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Αρ.πρωτ:   44                                                     Θεσσαλονίκη 27/06/18 

 

 

Συνάδελφοι, 

Παρακαλούμε για την ιδιαίτερη προσοχή σας  μιας και 
αρχίζουν οι καλοκαιρινές άδειες και θα είναι καλό να μην 

αφήσουμε εκκρεμή θέματα, και συγκεκριμένα: 
 

1)Σχετικά με το ανθυγιεινό επίδομα της 4ης ΥΠΕ. 
 Έχουν λάβει mail από τον δικηγόρο όσοι γιατροί της 4ης 

ΥΠΕ περιλαμβάνονται στην αγωγή και πρέπει να αποστείλουν ότι 
τους έχει ζητηθεί. 

 
2)Σχετικά με το εξώδικο για τις αυξημένες κρατήσεις. 

            Μετά το εξώδικο του συλλόγου πρέπει να κατατεθούν 
ατομικά εξώδικα (ισχύει για ΠΑΑ και ΠΕ) στις αντίστοιχες ΥΠΕ 

που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας με ημερομηνία 27/06/18. 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ: 

            Κρατάμε ένα αντίγραφο του αιτήματος 
(φωτοτυπία του εξώδικου) που καταθέτουμε και φυσικά 

τον αριθμό  πρωτοκόλλου (το μικρό χαρτί με την 
σφραγίδα και τον αριθμό που δίνει η 4η ΥΠΕ ή την 

εκτύπωση  Α4 που δίνει η 3η ΥΠΕ). Επειδή υπάρχουν 
διαδοχικά αιτήματα και στα πρωτόκολλα  δεν 

αναγράφεται αναλυτικά σε τι αναφέρεται, οπότε 
σημειώστε με μολυβί το ακριβές αίτημα ώστε να μην 

μπερδευτείτε όταν ζητηθούν τα αντίστοιχα έγγραφα από 
τους δικαστές. 

 
3) Λήξη συμβάσεων επικουρικών γιατρών 

 
           Αν λήγει η σύμβαση κάποιου επικουρικού συνάδελφου  

άμεσα να συνεχίσει την εργασία του χωρίς να διακόψει ούτε μια 

ημέρα και να ενημερώσει την αντίστοιχη ΥΠΕ με το κείμενο που 
θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας (www.seypika-thes.gr) και 

ημερομηνία 27/06/18  

http://www.seypika-thes.gr/
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Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες λύση σύμφωνα με τις 
εξαγγελίες του υπουργείου. 

 
4)Οι συνάδελφοι της 4ης ΥΠΕ των οποίων ανακοινώθηκε 

το ΦΕΚ της ένταξης στην ΠΑΑ τις προηγούμενες ημέρες 
να επικοινωνήσουν επειγόντως με τον πρόεδρο και την 

γ.γ του συλλόγου. 
 

 
5)Γνωμοδότηση για την μετατροπή των Παθολόγων, 

παιδιάτρων και γενικών γιατρών των ΚΥ σε 
οικογενειακούς. 

 
           Αναμένεται την ερχόμενη Παρασκευή η γνωμοδότηση 

και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 

 
 

 
6)Διαπιστωτικές πράξεις 3ης ΥΠΕ 

 
           Αναμένεται το ΦΕΚ ίσως και εντός της εβδομάδος 

 
 

 
 

     Συνάδελφοι παρακολουθείτε συνεχώς τις ανακοινώσεις από 

την ιστοσελίδα μας. Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στα 

μέλη του συμβουλίου. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Σάββας Παρασκευόπουλος                                       Νικολέτα Μανιάτη 
Χειρουργός  Ουρολόγος                                                Γεν.    Χειρουργός 

 


