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Προς τους ιατρούς των 

-Κέντρων Υγείας  

-Περιφερειακών ιατρείων 

-ΤΟΜΥ  

3ης και 4ης ΥΠΕ 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

      Έχοντας υπόψη την κατάσταση που διαμορφώθηκε 

στην δημόσια ΠΦΥ μετά τον ν. 4238 του 2014, όπου 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, και στη συνέχεια με το ν. 4486 του ’17: «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.», αλλά και 

ενόψει όλων των επερχόμενων αλλαγών στα Νοσοκομεία 

και την ΠΦΥ, όπως εξήγγειλε στις 6/3/19 ο υπουργός, από 

το βήμα της ολομέλειας της Βουλής, σε νέο νομοσχέδιο που 

άμεσα θα φέρει, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η μοίρα μας 

είναι κοινή, όπως κοινός είναι και ο αγώνας μας για μια 

αναβαθμισμένη δημόσια περίθαλψη. Θεωρούμε λοιπόν ότι 

είναι αναγκαίο οι αλλαγές αυτές να μας βρουν ενωμένους, 

με ισχυρή εκπροσώπηση για τις ανάγκες μιας 

αναβαθμισμένης δημόσιας ΠΦΥ και την αξιοπρέπεια των 

εργαζομένων σ’ αυτήν.  

        Ο ΣΕΥΠ Θεσ/νίκης-Β. Ελλάδος με την αλλαγή του 

καταστατικού, για να υπάρξει αντιπροσώπευση για όλους, 

περιλαμβάνει όλους τους νομούς της Β. Ελλάδας, τα μέλη 

του είναι γιατροί του ΕΣΥ στην ΠΦΥ, ΠΑΑ, και έχοντας 

την έδρα του στη Θεσσαλονίκη, όπου και η έδρα των 

ΔΥΠΕ, πιστεύουμε ότι θα έχει τη δυνατότητα πιο πρακτικά 

και αποτελεσματικά να συνεισφέρει στην επίλυση των 

προβλημάτων που προκύπτουν ακόμα και στην περιφέρεια 

έχοντας φυσικά σωστή επικοινωνία, οργάνωση αλλά και 



αντιπροσώπευση.  

 

 

 

      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. 

      Τροποποιήσεις επήλθαν επίσης και στο καταστατικό 

του δευτεροβάθμιου οργάνου, μέλους της ΑΔΕΔΥ, την 

Πανελλήνια Ομοσπονδία γιατρών π. ΠΕΔΥ, και νυν 

ΠΟΣΕΥΠ-ΠΦΥ, ώστε όλοι οι νομοί, ανεξάρτητα από τον 

αριθμό των μελών, να έχουν δυνατότητα αντιπροσώπευσης 

στην Ομοσπονδία. 

       Στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας www.seypika-

thes.gr μπορείτε να ενημερωθείτε για την δραστηριότητα 

του συλλόγου. Ακόμη στην ιστοσελίδα μας υπάρχει και ο 

σύνδεσμος για την σελίδα του συλλόγου στο facebook 

(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 όλους τους γιατρούς των ΚΥ, που θα μπορεί να πιέζει 

κεντρικά για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος 

προκύπτει στα μέλη του. 

     Σας παρακαλούμε για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση 

να απευθύνεστε ή στο email του συλλόγου info@seypika-

thes.gr ή στο τηλέφωνο 2310228406. 
   

 
ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

   Σάββας Παρασκευόπουλος                                  Μανιάτη Νικολέτα 
     Χειρουργός  Ουρολόγος                                               Γεν.  Χειρουργός 
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