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Όλοι και όλες στη διαδήλωση των συνδικάτων το Σάββατο 12 Σεπτέμβρη,
στις 6:30μμ, στην πλατεία ΧΑΝΘ!
Πληρώσαμε πολλά! Δεν θα πληρώσουμε ξανά!
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Με την έναρξη της πανδημίας στη χώρα μας, ο λαός μας με την πειθαρχία και τη στάση
του σχεδόν κατάφερε να εκμηδενήσει τα κρούσματα του «νέου» ιού. Το διάστημα που
μεσολάβησε μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση αντί να αξιοποιήσει το χρονικό διάστημα που
κερδήθηκε για να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας έκανε λάστιχο τα όποια
υποτυπώδη υγειονομικά πρωτόκολλα υπήρχαν.
Στο όνομα της κερδοφορίας των μεγαλοξενοδόχων, των εφοπλιστών, των μεταφορών
(αεροπλάνα, ΜΜΜ κλπ) καταπατήθηκε κάθε έννοια προστασίας του λαού ανοίγοντας τα
σύνορα χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Την ίδια ώρα που στα αεροπλάνα υπήρχε 100%
πληρότητα, στα πλοία 85% (στην ουσία ήταν 150%), στα αστικά λεωφορεία οι επιβαίνοντες
είναι κυριολεκτικά σας τις «σαρδέλες», μόνο στο 13% των επισκεπτών διενεργούνταν
τεστ για την ανίχνευση του ιού. Όλα αυτά συντέλεσαν στο να ενισχυθεί η αντίληψη περί
«συνομωσίας», ότι «δεν υπάρχει κορονοϊός» κλπ, απόψεις που «βολεύουν» την
κυβερνητική πολιτική για να στοχοποιεί τη νεολαία, τους εργαζόμενους για τη ραγδαία
αύξηση των κρουσμάτων.
Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για το γεγονός ότι εμφανίστηκαν κρούσματα σε
εργαζόμενους του ΕΦΚΑ (πχ. τ. ΙΚΑ Καβάλας, Λάρισας, τ. ΟΑΕΕ στη Λασκαράτου) αλλά και
σε συναδέλφους από άλλες υπηρεσίες όπως οι ΔΟΥ, τα Δικαστήρια κλπ γεγονός που θα
οξυνθεί το επόμενο διάστημα εάν δεν παρθούν άμεσα μέτρα.
Έξι μήνες μετά, επιβεβαιώνεται πως όπως και τότε (την άνοιξη με το πρώτο κύμα της
πανδημίας) έτσι και τώρα (με το δεύτερο κύμα της πανδημίας) η κυβέρνηση τα «δίνει όλα»
στο κεφάλαιο και αφήνει τους εργαζόμενους απροστάτευτους στην «ατομική τους
ευθύνη». Τελευταίο παράδειγμα αποτελεί η έλλειψη αντιδραστηρίων για την εκτέλεση των
μοριακών ελέγχων για τον κορονοϊό στα δημόσια νοσοκομεία και το γεγονός πως η
κυβέρνηση σπεύδει να παραδώσει πελατεία "με το αζημίωτο" σε ιδιωτικούς διαγνωστικούς
ομίλους αντί να προβεί σε επαρκή προμήθεια αντιδραστηρίων.
Σαν να μην έφταναν αυτά, στο ΔΣ της 31ης Αυγούστου τον κυβερνητικό συνδικαλισμό
(Συναδελφική Ενωτική Κίνηση, ΔΑΚΕ και Αδέσμευτη Αγωνιστική Συνεργασία) ενόχλησε που
υπάρχει μια συνεπής δύναμη που μάχεται, αγωνίζεται πραγματικά για τα δικαιώματα των
εργαζομένων. Αντί λοιπόν να καλέσουν τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην
κινητοποίηση των συνδικάτων κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού (τηρρώντας όλα τα
μέτρα προστασίας) στις 12/9 «εποίησαν την νήσσαν», περιμένοντας την ΑΔΕΔΥ.... Τους
μεν (Συναδελφική Ενωτική Κίνηση (με τον γνωστό χωροφύλακα) και ΔΑΚΕ) τους έπιασε
φαγούρα που κινητοποιούνται σωματεία που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ ενώ το
συνονθύλευμα Αδέσμευτη Αγωνιστική Συνεργασία χαρακτηρισε τις κινητοποιήσεις εκείνης
της ημέρας ως «επετειακές» στις οποίες «παρελαύνουν κομματικοί στρατοί». Απλά ο
κατήφορος τους δεν έχει πάτο!

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η πρόσφατη συμφωνία (προσωρινός συμβιβασμός) στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ με το
Ευρωπαικό Ταμείο Ανάκαμψης εκτός από το εμπόριο ελπίδας και την καλλιέργεια
απατηλών προσδοκιών ότι η Ελλάδα βγήκε κερδισμένη, «φέρνει» μαζί της πολλά νέα
βάρη για τους εργαζόμενους (νέους φόρους πχ. για τα πλαστικά απόβλητα, ψηφιακό
φόρο κλπ, νέα δάνεια που θα κληθεί να αποπληρώσει ο λαός μας, την προώθηση της
ιδιωτικής ασφάλισης κ.ά.) και πακτωλό χρημάτων για το κεφάλαιο.
Απέναντι στα αντιλαϊκά «πρέπει» του κεφαλαίου και όλες τις δυνάμεις που τα υπηρετούν,
απάντηση δίνει η ενίσχυση της πάλης ενάντια σε αυτήν την πολιτική, ο αγώνας για τη ζωή
και την υγεία του λαού!
Σε μια τέτοια κατεύθυνση η Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα καλεί τις συναδέλφισσες και
τους συναδέλφους να βαδίσουν. Για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων
των εργαζομένων, των δημοκρατικών ελευθεριών του λαού. Για να πάρουμε Ανάσα!
Διεκδικούμε αγωνιστικά:
 Ουσιαστικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Μαζικά και τακτικά τεστ στους
εργαζόμενους.
 Άμεση πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σταθερή εργασία και πλήρη
δικαιώματα.
 Άμεση πρόσληψη Ιατρών εργασίας.
 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.
 Αύξηση των δρομολογίων όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για αποφυγή του
συνωστισμού, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής.
 Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες
του. Μονιμοποίηση συναδέλφων ΙΔΑΧ.
 Πάρτε ΤΩΡΑ πίσω τις απολύσεις των συναδέλφων με δικαστικές αποφάσεις. ΆΜΕΣΗ
νομοθετική επίλυση του προβλήματος.
 Όχι στη συγχώνευση - κλείσιμο υποκαταστημάτων. Διεύρυνση των δομών για να
καλύπτονται οι λαικές ανάγκες.
 Κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ και τα δικαιώματα μας.

Όλοι και όλες στη συγκέντρωση των συνδικάτων
στις 12 Σεπτέμβρη, στις 6:30μμ, στην πλατεία ΧΑΝΘ.
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