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Α.Π.  894 
 

 

Πξνο    
1. Τπνπξγό Τγείαο  
2. Τπνπξγό Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 
          
 
Κνηλνπνίεζε 
1. Γηνηθεηέο 1εο , 2εο , 3εο , 4εο ,5εο  ,6εο & 7εο ΤΠΔ 
2. Οξγαληζκό Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο (ΟΜΔΓ)  
 
 
ΘΔΜΑ:  Απεργία 16-6-2020 
 
 

ΑΠΔΡΓΙΑΚΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ  

ε εθηέιεζε ηεο από 8/6/2020 νκόθσλεο απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΠΟΔΤΠΠΦΤ, 

πξνθεξύζζεηαη 24σξε Παλειιαδηθή απεξγία, γηα 16-6-2020 ησλ Ηαηξώλ-Οδνληηάηξσλ πνπ 

εξγάδνληαη ζηα Κέληξα Τγείαο (ΚΤ) θαη ζηηο Μνλάδεο Τγείαο ΠΦΤ. 

 

Απεργούμε για: 

1. Σελ ππεξάζπηζε ηεο Γεκόζηαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. Εεηάκε αύμεζε ησλ 

δαπαλώλ γηα ηελ Τγεία κε πξνζιήςεηο εηδηθεπκέλσλ γηαηξώλ θαη πιήξε ιεηηνπξγία ησλ 

εξγαζηεξίσλ. Εεηάκε ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ζηα ΚΤ. 

2. Σελ άκεζε πξνθήξπμε θαη πινπνίεζε πξνζιήςεσλ κόληκνπ Ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ κε 

κνξηνδόηεζε ησλ Δπηθνπξηθώλ Γηαηξώλ πνπ ππεξέηεζαλ ή ππεξεηνύλ ζηα ΚΤ. Μέρξη 

ηελ πινπνίεζε ησλ πξνζιήςεώλ ηνπο ζε κόληκε ζέζε, λα κε γίλεη θακία απόιπζε 

επηθνπξηθνύ ηαηξνύ, κε αλαλέσζε ηεο ζύκβαζήο ηνπο.  

3. Σελ άκεζε αλαίξεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ γηαηξώλ ησλ ΚΤ ζηα Ννζνθνκεία, γηαηί 

απνδπλακώλνληαη πιήξσο ηα ΚΤ θαη νη Μνλάδεο Τγείαο. 

4. Σελ επαλαθνξά ηνπ κηζζνινγίνπ ΔΤ ζηα πξν ηνπ κλεκνλίνπ επίπεδα. Απηνηειήο 

θνξνιόγεζε ησλ εθεκεξηώλ. 

5. Σε ρνξήγεζε ηνπ αλζπγηεηλνύ επηδόκαηνο ζε όιν ην Ηαηξηθό πξνζσπηθό. 

6. Σελ ζπκκεηνρή ηεο Οκνζπνλδίαο ζην δηάινγν γηα ην Ννκνζρέδην πνπ αθνξά ηα Βαξέα 

θαη Αλζπγηεηλά Δπαγγέικαηα.  

7. Σελ ζπκκεηνρή ηεο Οκνζπνλδίαο ζηηο Δπηηξνπέο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηνλ 

ζρεδηαζκό ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο.  

8. Σελ άκεζε επαλαπξόζιεςε  όισλ ησλ απνιπκέλσλ γηαηξώλ πνπ δηθαηώζεθαλ 

δηθαζηηθά θαηά ησλ λόκσλ 4238/2014, 4461/2017 θαη 4600/ 2019. 
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9. Καηάξγεζε ηεο αληηεπηζηεκνληθήο δηάηαμεο γηα ηελ ππεξζπληαγνγξάθεζε θαη εθαξκνγή 

ησλ ηαηξηθώλ πξσηνθόιισλ. 

 

Δλ όςεη ηεο σο άλσ απεξγηαθήο καο θηλεηνπνίεζεο θαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2224/94, ζαο 

πξνζθαινύκε ζε Γεκόζην Γηάινγν ηελ Πέκπηε 11.6.2020 θαη ώξα  13.00 ζηα γξαθεία ηνπ 

νξγαληζκνύ Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο (πι. Βηθησξίαο 7 Αζήλα). ε πεξίπησζε κή 

δπλαηόηεηαο αλάδεημεο  κεζνιαβεηή θαηόπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο, ην παξόλ έγγξαθν επέρεη θαη 

ζέζε αηηήζεσο πξνο ηνλ ΟΜΔΓ γηα ηελ αλάδεημε κεζνιαβεηή δηα θιεξώζεσο. 

Σα έθηαθηα θαη επείγνληα πεξηζηαηηθά ζα αληηκεησπίδνληαη από ην πξνβιεπόκελν πξνζσπηθό 
αζθαιείαο. 
 

 
Αξκόδηνο δηθαζηηθόο επηκειεηήο λα επηδώζεη λόκηκα ηελ παξνύζα πξνο όζνπο απεπζύλεηαη γηα 
λα ιάβνπλ γλώζε θαη γηα ηηο λόκηκεο ζπλέπεηεο. 
 
 
 

Γηα ηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο 
ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΤΛΛΟΓΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ 

(Π.Ο..Δ.Τ.Π.Π.Φ.Τ.) 
   

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                                  Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
 
Π. ΦΤΥΑΡΖ                                                                        Γ. ΜΠΑΚΟΤΛΑ 

 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

    


