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Πλάι στους υγειονομικούς δίνουμε τη μάχη για τη δημόσια υγεία και τη ζωή

Η μεγάλη συμμετοχή στην πανελλαδική αγωνιστική 
κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Απρίλη, με πρωτοβουλία της ΟΕΝΓΕ και  το κύμα 
αλληλεγγύης που εκδηλώθηκε από σωματεία, συλλογικότητες, μαζικούς φορείς, αποτελούν 
πολύτιμη παρακαταθήκη για τη συνέχεια του αγώνα για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας 
σ΄ αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία
  Πραγματική προστασία όμως της δημόσιας υγείας έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι θα επιτευχθεί 
μόνο μέσα από τη ενίσχυση του 
προχωρήσουν άμεσα οι χιλιάδες προσλήψεις του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού και η παροχή όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας. Απαιτείται το άνοιγμα όλων των 
Μ.Ε.Θ. και ο εξοπλισμός τους και ταυτόχρονα η επίταξη
δομών υγείας και Μ.Ε.Θ. με όλο τον εξοπλισμό και το προσωπικό τους.

Στις 28 Απρίλη ανταποκρινόμαστε στο νέο κάλεσμα της ΟΕΝΓΕ και Νοσοκομειακών σωματείων 
και συμμετέχουμε στις παραστάσεις διαμαρτυρίας και στις κινητοποιήσεις στις πύλες και στα 
προαύλια των νοσοκομείων, και στο Υπουργείο Υγείας στις 3.30 μμ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΡΑ, 
Διεκδικούμε μαζί με την ΟΕΝΓΕ και τα Νοσοκομειακά σωματεία

 Πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού (γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού 
υγειονομικού προσωπικού) για τη στελέχωση των νοσοκομείων και των Κ.Υ.

 Μονιμοποίηση των επικουρικών, όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 Ένταξη στα BAE. 
 Άνοιγμα των ΜΕΘ - Δωρεάν εξετάσεις

δομών/Μ.Ε.Θ. · Μέτρα και μέσα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των 
 Να μην εκτεθεί κανένας/μία εργαζόμενος/η σε κίνδυνο
 Μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που δουλεύουν κανονικά και 

μετακινούνται μαζικά 
Στηρίζουμε και συμμετέχουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο την 
την ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ την Τρίτη 28 Απρίλη που κήρυξαν η ΟΕΝΓΕ 
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υγειονομικούς δίνουμε τη μάχη για τη δημόσια υγεία και τη ζωή
 

Στις 28 Απρίλη ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα της ΟΕΝΓΕ, 
συμμετέχουμε στη νέα πανελλαδική κινητοποίηση για την 

υπεράσπιση της δημόσιας υγείας!
Δυναμώνουμε τη φωνή της διεκδίκησης και του 

 
Η μεγάλη συμμετοχή στην πανελλαδική αγωνιστική 

κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Απρίλη, με πρωτοβουλία της ΟΕΝΓΕ και  το κύμα 
αλληλεγγύης που εκδηλώθηκε από σωματεία, συλλογικότητες, μαζικούς φορείς, αποτελούν 

υνέχεια του αγώνα για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας 
αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. 

προστασία όμως της δημόσιας υγείας έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι θα επιτευχθεί 
μόνο μέσα από τη ενίσχυση του εθνικού συστήματος δημόσιας υ
προχωρήσουν άμεσα οι χιλιάδες προσλήψεις του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού και η παροχή όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας. Απαιτείται το άνοιγμα όλων των 
Μ.Ε.Θ. και ο εξοπλισμός τους και ταυτόχρονα η επίταξη, χωρίς αποζημίωση των ιδιωτικών κλινικών, 
δομών υγείας και Μ.Ε.Θ. με όλο τον εξοπλισμό και το προσωπικό τους. 

Στις 28 Απρίλη ανταποκρινόμαστε στο νέο κάλεσμα της ΟΕΝΓΕ και Νοσοκομειακών σωματείων 
και συμμετέχουμε στις παραστάσεις διαμαρτυρίας και στις κινητοποιήσεις στις πύλες και στα 

και στο Υπουργείο Υγείας στις 3.30 μμ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΡΑ, 
Διεκδικούμε μαζί με την ΟΕΝΓΕ και τα Νοσοκομειακά σωματεία

Πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού (γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού 
υγειονομικού προσωπικού) για τη στελέχωση των νοσοκομείων και των Κ.Υ.
Μονιμοποίηση των επικουρικών, όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Δωρεάν εξετάσεις-Επίταξη χωρίς αποζημίωση αναγκαίων ιδιωτικών 
· Μέτρα και μέσα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των 

Να μην εκτεθεί κανένας/μία εργαζόμενος/η σε κίνδυνο 
Μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που δουλεύουν κανονικά και 

με κάθε πρόσφορο τρόπο την ΜΕΡΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ για 
ην ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ την Τρίτη 28 Απρίλη που κήρυξαν η ΟΕΝΓΕ  

27 Απριλίου 2020 

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 166 
Πληροφορίες: Μελαμπιανάκη Ζέττα  τηλ. 6977 885092                                                             

                                                            
syllogosnsm@gmail.com 

υγειονομικούς δίνουμε τη μάχη για τη δημόσια υγεία και τη ζωή.  

Στις 28 Απρίλη ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα της ΟΕΝΓΕ, 
συμμετέχουμε στη νέα πανελλαδική κινητοποίηση για την 

υπεράσπιση της δημόσιας υγείας! 
Δυναμώνουμε τη φωνή της διεκδίκησης και του αγώνα! 

Η μεγάλη συμμετοχή στην πανελλαδική αγωνιστική 
κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Απρίλη, με πρωτοβουλία της ΟΕΝΓΕ και  το κύμα 
αλληλεγγύης που εκδηλώθηκε από σωματεία, συλλογικότητες, μαζικούς φορείς, αποτελούν 

υνέχεια του αγώνα για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας 

προστασία όμως της δημόσιας υγείας έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι θα επιτευχθεί 
συστήματος δημόσιας υγείας. Απαιτείται να 

προχωρήσουν άμεσα οι χιλιάδες προσλήψεις του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού και η παροχή όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας. Απαιτείται το άνοιγμα όλων των 

, χωρίς αποζημίωση των ιδιωτικών κλινικών, 

Στις 28 Απρίλη ανταποκρινόμαστε στο νέο κάλεσμα της ΟΕΝΓΕ και Νοσοκομειακών σωματείων 
και συμμετέχουμε στις παραστάσεις διαμαρτυρίας και στις κινητοποιήσεις στις πύλες και στα 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΡΑ,  
Διεκδικούμε μαζί με την ΟΕΝΓΕ και τα Νοσοκομειακά σωματεία 

Πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού (γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού 
υγειονομικού προσωπικού) για τη στελέχωση των νοσοκομείων και των Κ.Υ. 
Μονιμοποίηση των επικουρικών, όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

Επίταξη χωρίς αποζημίωση αναγκαίων ιδιωτικών 
· Μέτρα και μέσα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των υγειονομικών. 

Μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που δουλεύουν κανονικά και 

ΜΕΡΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ για 
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ΠΡΟΣ:ΜΕΛΗ Γ.Σ ΟΕΝΓΕ, ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΝ

 

Στις 28 Απριλίου προχωράμε σε νέα πανελλαδική κινητοποίηση!
Στις 7 Απριλίου η φωνή πίσω από τις μάσκες ακούστηκε δυνατά.

Στις 7 Απριλίου το σύνθημα «Σπάμε τη σιωπή. Δυναμώνουμε τη φωνή της διεκδίκησης και του 

αγώνα», διαδόθηκε παντού σε όλη τη χώρα αλλά και πέρα από τα σύνορα.

Η μεγάλη συμμετοχή στην αγωνιστική κινητοποίηση που πραγματοποιή

Ομοσπονδίας, το κύμα αλληλεγγύης που εκδηλώθηκε από σωματεία, συλλογικότητες, μαζικούς 

φορείς, αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τη συνέχεια.

Κλιμακώνουμε τους αγώνες μας. 

Στις 28 Απριλίου προχωράμε σε νέα πανελλαδική κινητοποίηση! 

Kαλούμε τις Ενώσεις να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επιτυχία και αυτής της 

κινητοποίησης. Με παραστάσεις διαμαρτυρίας στις διοικήσεις των νοσοκομείων, στις ΥΠΕ, με 

συμβολικές κινητοποιήσεις στις πύλες και στα προαύλια των νοσοκομείων και των ΚΥ.

Τιμούμε την μνήμη των συναδέλφων που έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή για την 

αντιμετώπιση της επιδημίας. 

Διεκδικούμε: 

· Μονιμοποίηση των επικουρικών, όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋ

· Πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού (γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού 

υγειονομικού προσωπικού) για τη στελέχωση των νοσοκομείων και των Κ.Υ.

· Μέτρα και μέσα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των υγειονομικών.

· Ένταξη στα BAE. 

 

Το μεσημέρι της ίδιας μέρας εκπρόσωποι της ΟΕΝΓΕ και όλων των υγειονομικών θα 

πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας για να επιδώσουν υπόμνημα 

με τα αιτήματά μας. 

Στις 28 Απρίλη η φωνή μας θα ακουστεί ακόμα μία φορά. Ακόμα πιο δυνατ

 

  

 

νώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας 

Federation of Hospital Doctors of Greece 

                                                                                                          

ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΝ, ΦΟΡΕΙΣ, ΜΜΕ 

Στις 28 Απριλίου προχωράμε σε νέα πανελλαδική κινητοποίηση!
ω από τις μάσκες ακούστηκε δυνατά. 

Στις 7 Απριλίου το σύνθημα «Σπάμε τη σιωπή. Δυναμώνουμε τη φωνή της διεκδίκησης και του 

αγώνα», διαδόθηκε παντού σε όλη τη χώρα αλλά και πέρα από τα σύνορα. 

Η μεγάλη συμμετοχή στην αγωνιστική κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της 

Ομοσπονδίας, το κύμα αλληλεγγύης που εκδηλώθηκε από σωματεία, συλλογικότητες, μαζικούς 

φορείς, αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τη συνέχεια. 

Στις 28 Απριλίου προχωράμε σε νέα πανελλαδική κινητοποίηση!  

Kαλούμε τις Ενώσεις να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επιτυχία και αυτής της 

κινητοποίησης. Με παραστάσεις διαμαρτυρίας στις διοικήσεις των νοσοκομείων, στις ΥΠΕ, με 

ις στις πύλες και στα προαύλια των νοσοκομείων και των ΚΥ.

Τιμούμε την μνήμη των συναδέλφων που έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή για την 

· Μονιμοποίηση των επικουρικών, όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋ

· Πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού (γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού 

υγειονομικού προσωπικού) για τη στελέχωση των νοσοκομείων και των Κ.Υ.

· Μέτρα και μέσα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των υγειονομικών.

Το μεσημέρι της ίδιας μέρας εκπρόσωποι της ΟΕΝΓΕ και όλων των υγειονομικών θα 

πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας για να επιδώσουν υπόμνημα 

Στις 28 Απρίλη η φωνή μας θα ακουστεί ακόμα μία φορά. Ακόμα πιο δυνατά!

                                                                                                          

Στις 28 Απριλίου προχωράμε σε νέα πανελλαδική κινητοποίηση! 

Στις 7 Απριλίου το σύνθημα «Σπάμε τη σιωπή. Δυναμώνουμε τη φωνή της διεκδίκησης και του 

 

θηκε με πρωτοβουλία της 

Ομοσπονδίας, το κύμα αλληλεγγύης που εκδηλώθηκε από σωματεία, συλλογικότητες, μαζικούς 

Kαλούμε τις Ενώσεις να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επιτυχία και αυτής της 

κινητοποίησης. Με παραστάσεις διαμαρτυρίας στις διοικήσεις των νοσοκομείων, στις ΥΠΕ, με 

ις στις πύλες και στα προαύλια των νοσοκομείων και των ΚΥ. 

Τιμούμε την μνήμη των συναδέλφων που έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή για την 

· Μονιμοποίηση των επικουρικών, όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

· Πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού (γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού 

υγειονομικού προσωπικού) για τη στελέχωση των νοσοκομείων και των Κ.Υ. 

· Μέτρα και μέσα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των υγειονομικών. 

Το μεσημέρι της ίδιας μέρας εκπρόσωποι της ΟΕΝΓΕ και όλων των υγειονομικών θα 

πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας για να επιδώσουν υπόμνημα 

ά! 

 


