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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Η επιδημία, που εξαπλώνεται σε όλο τον πλανήτη, «ήρθε» όπως ήταν αναμενόμενο και στην 
χώρα μας. Αρκετό καιρό τώρα, η κυβέρνηση προπαγάνδιζε ότι είμαστε έτοιμοι να 
αντιμετωπίσουμε την συγκεκριμένη επιδημία, εντούτοις τα μέτρα που έχουν παρθεί εκεί 
που ζει και εργάζεται ο λαός είναι ανύπαρκτα ή υποτυπώδη. 

Άλλωστε η χαρακτηριστική δήλωση του πρωθυπουργού ότι «κανένα μαζικό μέτρο δεν 
μπορεί να υποκαταστήσει την ατομική ευθύνη» αναδεικνύει την γύμνια και τις σοβαρότατες 
ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα Υγείας. Παρουσιάζει το πρόβλημα της προστασίας στους 
χώρους δουλειάς αποκλειστικά σαν ατομικό πρόβλημα και ευθύνη του κάθε εργαζόμενου.  

Την ίδια τακτική ακολούθησε και ο Διοικητής του ΕΦΚΑ ύστερα από συνάντηση με το 
Προεδρείο της Ομοσπονδίας όπου το έριξε στην ευαισθησία των διευθυντών των 
Υποκαταστημάτων ενώ για τις ελλείψεις σε υλικά και προσωπικό καθαριότητας που 
αντιμετωπίζουν η πλειοψηφία των υποκαταστημάτων τα παρέπεμψε στις καλένδες. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Η στάση ευθύνης δεν είναι να αποσιωπηθούν τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στο 
δημόσιο σύστημα υγείας και στη δημόσια υγεία, που άλλωστε ο λαός τα συναντά στα 
υποστελεχωμένα δημόσια νοσοκομεία, στην ανύπαρκτη έως υποτυπώδη δημόσια 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), στην έλλειψη εξοπλισμού και υλικών.  

Καταλαβαίνει κανείς τις συνθήκες που μπορεί να δημιουργηθούν στην περίπτωση της 
αναμενόμενης εξάπλωσης του "νέου κορονοϊού", σε συνδυασμό με την έξαρση της εποχικής 
γρίπης. Τα παραπάνω προβλήματα αντικειμενικά αποτελούν το "θερμοκήπιο" παραγωγής 
ανασφάλειας και φόβου στο λαό, αλλά και έδαφος να αναπτύσσεται η παραπληροφόρηση. 

Απαιτείται, με ευθύνη της κυβέρνησης και της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, να ληφθούν όλα τα 
απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της νόσου.  

Mε γνώμονα την προστασία της υγείας όλων των εργαζομένων, απαιτούμε από την 
κυβέρνηση και τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ να λάβει άμεσα τα παρακάτω μέτρα:   

1. Σε κάθε χώρο δουλειάς να υπάρχουν σε εμφανή σημεία επαρκή αντισηπτικά υγρά. Άμεση 
χορήγηση σε όλους τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ. Άμεση προμήθεια κατά παρέκκλιση 
της νομοθεσίας που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις. Ειδική μέριμνα - πιστοποίηση στα 
υλικά καθαριότητας που χρησιμοποιούνται για καθαρισμό (WC, κοινόχρηστοι χώροι 
κλπ). 

2. Ενημερωτικό υλικό για τα ατομικά μέτρα υγιεινής.  

3. Άμεση πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σταθερή εργασία και πλήρη δικαιώματα. 

4. Άμεση πρόσληψη Ιατρών εργασίας. 

5. Να σταματήσει η είσοδος του κοινού σε όλες τις υπηρεσίες. Να δοθεί η δυνατότητα στους 
πολίτες να απευθύνονται στις υπηρεσίες μόνο για επείγοντα ζητήματα και μόνο μέσω 
τηλεφωνικών, ηλεκτρονικών μέσων και δια αλληλογραφίας για όσο χρονικό διάστημα 

Να ενημερωθούν 

όλοι οι συνάδελφοι 
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απαιτηθεί. Δημιουργία email στους υπαλλήλους. 

6. Άμεσα μέτρα για τη συνέχιση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, όπως:  

 Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους ασφαλισμένους και των 
οικογενειών τους χωρίς όρους και προυποθέσεις για όσο διαρκέσουν τα έκτακτα μέτρα. 

 Αμεση λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την διεκπεραίωση αιτημάτων των 
πολιτών. 

7. Να εξασφαλιστούν πρόσθετες άδειες με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση: α)Σε όσους 
εργαζόμενους αρρωσταίνουν, προκειμένου να αναρρώσουν και για πρόληψη της 
διασποράς, β) Σε όσους εργαζόμενους θεωρούνται ως ύποπτα ή πιθανά κρούσματα, γ) 
Σε ένα μέλος της οικογένειας που έχει παιδί ή ηλικιωμένο ή όσο είναι κλειστό το σχολείο 
ή ο βρεφονηπιακός σταθμός, δ) στους εργαζόμενους με αναπνευστικά προβλήματα, με 
χρόνια νοσήματα, στα ΑΜΕΑ, συνολικά στις ευάλωτες ομάδες.  
 

Ειδικότερα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του «νέου κορονοϊου» συνολικά 
διεκδικούμε: 

 Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης, προκειμένου να στελεχωθούν πλήρως όλα τα δημόσια 
Κέντρα Υγείας, νοσοκομεία, εργαστήρια και το ΕΚΑΒ. Να ανοίξουν όλες οι κλειστές 
κλίνες ΜΕΘ και οι ανενεργές δομές Υγείας. 

 Να μονιμοποιηθεί τώρα όλο το υγειονομικό προσωπικό που εργάζεται με ελαστικές 
σχέσεις εργασίας, επικουρικοί, ορισμένου χρόνου κλπ. χωρίς όρους και προϋποθέσεις.  

 Άμεσα να λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση όλες οι μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας για την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. 

 Να εξασφαλιστεί η προμήθεια όλων των δημόσιων μονάδων Υγείας σε φάρμακα, 
υγειονομικό υλικό, είδη υγιεινής. 

 Τα ενδεικνυόμενα υλικά προφύλαξης (μάσκες, σαπούνια, αλκοολούχα αντισηπτικά κλπ.) 
να διατεθούν από το κράτος δωρεάν στον πληθυσμό και ιδιαίτερα σε όλους τους χώρους 
που υπάρχει συγχρωτισμός. Να παταχθεί η αισχροκέρδεια. 

 Να εξασφαλιστεί η ιατρική παρακολούθηση, η επαρκής υγιεινή και διατροφή σε 
προνοιακά ιδρύματα, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, στα σχολεία και τις 
σχολές, στις στρατιωτικές μονάδες, στις προσφυγικές δομές. 

 Αύξηση των δρομολογίων όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για αποφυγή του 
συνωστισμού, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής.  

Διεκδικούμε συλλογικά την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς μας. 

 

 Μάρτιος 2020 


