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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 12.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία 

του  ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ  Θεσσαλονίκης-Β.Ελλάδος,  συγκέντρωση-ενημέρωση  για  τις  τρέχουσες 

εξελίξεις  στην  πρωτοβάθμια  φροντίδα  υγείας  στα  γραφεία  του  Ι.Σ.Θ..  Στη  συγκέντρωση 

παρευρέθηκαν από την παράταξη της Ν.Δ. οι βουλευτές κ.Σ.Αναστασιάδης και ο κ. Γ.Ορφανός, 

από το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. οι βουλευτές κα.Ε.Αμμανατίδου, κα. Ι.Γαϊτάνη  και η κα. Δ.Χαραλαμπίδου, 

από την παράταξη ΑΝ.ΕΛ. οι βουλευτές κ.Γ.Αβραμίδης  και η κα. Χρ.Γιαταγάνα  και από την 

ΔΗΜ.ΑΡ. η βουλευτής κα. Αικ.Μάρκου. Επίσης παρευρέθηκε η κα. Λ.Λυγδή  εκπρόσωπος του 

ΚΚΕ,  ο  κ.  Ν.Βαλάνος   Αντιδήμαρχος  Υγείας  του  δήμου  Αμπελοκήπων-Μενεμένης,  ο  κ. 

Ν.Καλπάκης Αντιδήμαρχος  Υγείας  του Δ.Λαγκαδά,  ο  εκπρόσωπος του Εργατικού  Κέντρου 

Θεσ/νίκης  κ.  Π.Παγώνης,   εκπρόσωπος  του  Φαρμακευτικού  Συλλόγου  Θεσσαλονίκης  και 

επίσης  παρευρέθηκαν  εκπρόσωποι  των  Συλλόγων  των  εργαστηριακών,  υγειονομικών  και 

φυσιοθεραπευτών των μονάδων του ΕΟΠΥΥ.

Έγινε ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Π.Φ.Υ. και αναπτύχθηκαν οι θέσεις 

μας.  Στους  καλεσμένους  επιδόθηκε  φάκελος  με  έντυπο  υλικό  και  συμφωνήθηκε  να 

βρίσκομαστε  σε  άμεση  επικοινωνία  τις  επόμενες  ημέρες  εν  αναμονή  της  κατάθεσης  του 

νομοσχεδίου για την υγεία. Οι βουλευτές στις παραμβάσεις τους, ανέφεραν ότι θα εξετάσουν με 

προσοχή τις θέσεις μας ώστε να υποστηρίξουν την καλύτερη λύση για την Π.Φ.Υ.. 

Προτείνουμε  σε  όλα  τα  ΣΕΥΠΙΚΑ  να  προχωρήσουν  άμεσα  σε  τέτοιου  είδους 

συγκεντρώσεις  (γνωρίζουμε  οτι  ήδη  έχουν  έχουν  πραγματοποιηθεί  κάποιες)  ώστε  να 

ενημερωθούν οι Βουλευτές,η Τοπική αυτοδιοίκηση και οι λοιποί φορείς διότι όπως φαίνεται η 

κατάθεση και η ψήφιση του νομοσχεδίου για την υγεία θα γίνει γρήγορα και με το χαρακτήρα 

του  κατεπείγοντος.  Εναπόκειται  πλέον  στους  βουλευτές  του  Κοινοβουλίου  και  στον 

Πρωθυπουργό να αλλάξουν τις προειλημμένες αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας.

     Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γ. Γραμματέας

 
Σάββας Παρασκευόπουλος                                    Αθανασιάδης Χρήστος 

   Χειρουργός  Ουρολόγος                                       Μαιευτήρ-Γυναικολόγος   
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