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Εδώ και ένα μήνα περίπου έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση κρίσιμη λόγω του κορονοϊού. Μετά τα
πρώτα κρούσματα και τις πρώτες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές αποκαλύφθηκαν οι συνέπειες της
χρόνιας υποχρηματοδότησης της δημόσιας Υγείας, η εμπορευματοποίησή της, που είναι βασικό
συστατικό στοιχείο της καπιταλιστικής κοινωνίας και οικονομίας. Τα έκτακτα μέτρα που εξαγγέλλονται
τώρα δεν μπορούν να αναπληρώσουν τα κενά δεκαετιών, για τα οποία ευθύνη έχουν και η τωρινή και οι
προηγούμενες κυβερνήσεις.

Η κυβέρνηση της ΝΔ μεταφέρει το πρόβλημα της πανδημίας στην ατομική ευθύνη του καθε εργαζόμενου.
Ενισχύει ανοιχτά τους επιχειρηματικούς ομίλους (ειδικά στον κλάδο της υγείας), και ανοίγει το δρόμο για
να μπουν σε μόνιμη «καραντίνα» εργασιακά δικαιώματα. Τα μέτρα προσωρινής δημοσιονομικής
επέκτασης, που αποφάσισε το Eurogroup και για τα οποία επιχαίρει η κυβέρνηση, θα φορτωθούν πάλι
στο άμεσο μέλλον στις πλάτες των εργαζομένων. Πολύ περισσότερο αυτά τα έκτακτα μέτρα δεν
συνιστούν κάποια φιλολαϊκή στροφή. Με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, την απαγόρευση της
κυκλοφορίας και τους περιορισμούς στις συναθροίσεις προσπαθεί να βάλει στον γύψο και τη
συνδικαλιστική δράση. Τα μέτρα αυτά θα παραμείνουν και μετά την λήξη της πανδημίας.

Από κοντά και τα δημοσιογραφικά (καλοταïσμένα) παπαγαλάκια των αστικών μέσων ενημέρωσης, οι
λαγοί της κυβέρνησης, τρομοκρατούν (ψεκάζουν) καθημερινά τον κόσμο. Κανένας δεν υποτιμά τα μέτρα
προφύλαξης. Άλλο αυτό και άλλο η διασπορα πανικού.

Με το κλείσιμο των επιχειρήσεων οι απολύσεις στον ιδιωτικο τομέα ξεπέρασαν τις 100.000.
Οι μειώσεις μισθών, η εντατικοποίηση στα εργοστάσια τροφίμων, στα σούπερ μάρκετ ξεπέρασαν τα
όρια της φυσικής αντοχής. Οι χώροι δουλειάς έγιναν σημεία διασποράς του ιού με την παντελή έλλειψη
μέτρων προφύλαξης εν μέσω πανδημίας, τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Αποκλειστική ευθύνη
φέρουν η κυβέρνηση και η εργοδοσία.

Μέσα σε αυτη την κατάσταση η Διοικηση του ΕΦΚΑ καθυστέρησε να πάρει τα αναγκαία μέτρα.

Τις (�) δύο πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου τα υποκ τα ,ήταν ανοικτά στην συναλλαγή ασφĮνων. Οι
ελλείψεις σε υλικά και προσωπικό καθαριότητας που αντιμετωπίζουν η πλειοψηφία των
υποκαταστημάτων είναι τεράστιες. Τα λιγοστα αντισηπτικά που χορηγήθηκαν είναι ανεπαρκή σαν μέτρο
προφύλαξης.

Απαιτείται, με ευθύνη της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την
προστασία της υγείας όλων των εργαζομένων. Συγκεκριμένα։

Σε κάθε υποκ耀μα άμεση χορήγηση σε όλους τους εργαζόμενους επαρκή αντισηπτικά υγρά.
Ειδική μέριμνα για υλικά που χρησιμοποιούνται για καθαρισμό (WC, κοινόχρηστοι χώροι κλπ).
Ενημερωτικό υλικό για τα ατομικά μέτρα υγιεινής. Άμεση πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
με σταθερή εργασία και πλήρη δικαιώματα. Δυνατότητα στους πολίτες να απευθύνονται στις
υπηρεσίες μόνο για επείγοντα ζητήματα και μόνο μέσω τηλεφωνικών, ηλεκτρονικών μέσων και
δια αλληλογραφίας για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Δημιουργία email στους υπαλλήλους.
Να εξασφαλιστούν πρόσθετες άδειες με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση σε ευπαθείς ομάδες
εργαζομένων.

Με αφορμή την πανδημία, η Διοίκηση του ΕΦΚΑ με την αναγκαστική εκ περιτροπής εργασία θέλει να
επιβάλει την εργασία ή την τηλεργασία στο σπίτι. Η τηλεργασία, δεν αποτελεί κάτι καινούριο. Η Ε.Ε. και
πολλοί επιχειρηματικοί ομίλοι, εδώ και πολύ καιρό την προωθούν. Τους είναι πολύ χρήσιμη για να



μειώνουν λειτουργικά έξοδα και για να έχουν επί του πρακτέου τους εργαζόμενους σε πλήρη
διαθεσιμότητα �4 ώρες το �4ωρο.

Η τηλεργασία αποδιοργανώνει τελείως τον χρόνο εργασίας. Εξαφανίζει τη διαχωριστική γραμμή
ανάμεσα στον εργάσιμο και τον ελεύθερο χρόνο. Επιπλέον αποξενώνει τον εργαζόμενο από τους
συναδελφους του! Τελικά με τι να πρωτασχοληθεί ένας εργαζόμενος και μια εργαζόμενη στο σπίτι; Με τη
φροντίδα του παιδιού, με τον ενδεχόμενα ασθενή γονιό ή παππού και γιαγιά; Ή με τις απαιτήσεις της
Διοίκησης με την νέα ηλεκτρονική εποχή , υπό το συνεχές έλεγχο και την πίεση των δĮντων για να γίνουν
όλα στην ώρα τους;

Το συνδικαλιστικο κίνημα στον χώρο μας, η Ομοσπονδία και ο τοπικός σύλλογος πρέπει να
βρίσκονται σε επαγρύπνηση για την προστασία της υγείας και την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Με κάθε πρόσφορο τρόπο, πρέπει να συνεχίζουν τη δράση τους, την επαφή με τους
εργαζόμενους, την οργάνωση κινητοποιήσεων ενάντια σε αρνητικές αλλαγές στις εργασιακές
σχέσεις, και την έλλειψη μέτρων προστασίας.
Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις σε υποκ耀τα όπου οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να δουλεύουν,
ενημερώνοντας για τα μέτρα της κυβέρνησης, για τα εργασιακά δικαιώματα που δεν πρέπει να
μπουν σε καραντίνα. Δίπλα στη ζωντανή επαφή με τους εργαζόμενους, αξιοποιούν και μέσα
όπως τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνεχείς αναρτήσεις στις ιστοσελίδες τους,
προκειμένου να δυναμώσουν τη φωνή και το κάλεσμα οργάνωσης και δράσης.
Απαιτούμε από την ΔΙΟΙΚΗΣΗ άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Τον φόβο και
την ανησυχία μας πρέπει να τον κάνουμε δύναμη διεκδίκησης ουσιαστικών μέτρων και
ταυτόχρονα να μην επιτρέψουμε αλλαγή των εργασιακών σχέσεων εργασίας. Μένουμε δυνατοί,
όχι σιωπηλοί.
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