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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης σε συνεργασία με τους επιχειρηματικούς ομίλους και την
ηγεσία της ΓΣΕΕ αποτελούν πρόκληση για τους χιλιάδες εργαζόμενους των κλάδων μας και
όχι μόνο, που έρχονται αντιμέτωποι με τις τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα
υγείας και τη μεγάλη ανασφάλεια στους χώρους δουλειάς.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και οι εξαγγελίες για την δημόσια Υγεία δε λύνουν
κανένα ουσιαστικό πρόβλημα για τους εργαζόμενους.

Αφήνουν το δημόσιο σύστημα Υγείας με τεράστια κενά σε προσωπικό, υποδομές,
εξοπλισμό και υλικά. Οι 2.000 προσλήψεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δε φτάνουν να
καλύψουν ούτε τις ανάγκες της σημερινής περιορισμένης εξάπλωσης του ιού, πόσο μάλλον
τις ανάγκες αντιμετώπισης πλατιάς εξάπλωσής της, να ανοίξουν κρεβάτια ΜΕΘ, να
στελεχωθούν νέες μονάδες (π.χ. Κ.Υ και Νοσοκομεία) με προσωπικό και εξοπλισμό.

Παράλληλα αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας και των ελέγχων από τα
σώματα επιθεώρησης εργασίας, αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να
καταχωρεί άμεσα στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τροποποιήσεις ωραρίων. Οι αποφάσεις του
υπουργείου δίνουν πράσινο φως στους εργοδότες να οργιάσουν και να επιτεθούν στο μόνο
δικαίωμα που είχε μείνει όρθιο από την κρίση, αυτό της κανονικής άδειας των εργαζομένων.

Η εικόνα και οι καταγγελίες που έχουμε στα συνδικάτα μας αλλά και σε άλλους κλάδους το
επιβεβαιώνουν. Οι εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με την εργοδοτική
τρομοκρατία, με απειλές για απολύσεις, για επιβολή εκ περιτροπής εργασίας, για
αναγκαστική αλλαγή βαρδιών, για να πάρουν οι εργαζόμενοι άδειες άνευ
αποδοχών ή να κάνουν χρήση της κανονικής τους άδειας.
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Επιπλέον, στον κλάδο του Εμπορίου και στα σουπερ μάρκετ, η εργοδοσία εδώ και μέρες
έχει προχωρήσει σε αναστολή των αδειών, κόψιμο ρεπό, επιβολή επιπλέον ωρών εργασίας.
Στις αποθήκες τροφίμων οι εργαζόμενοι δουλεύουν ασταμάτητα μέχρι και 14ώρες. Όταν
όμως ζητούν άδεια, οι εργοδότες απαιτούν να κάνουν χρήση της κανονικής. Στα Ξενοδοχεία
και στον Επισιτισμό οι εργαζόμενοι καλούνται να συμφωνήσουν σε απαράδεκτους
συμβιβασμούς μέχρι «να ανακάμψει η αγορά». Στις Τηλεπικοινωνίες και στο
Χρηματοπιστωτικό επιβάλλεται η εργασία από το σπίτι μετακυλώντας την ευθύνη
εξολοκλήρου στους ίδιους τους εργαζόμενους, που μαζί με τους στόχους που θα έχουν να
καλύψουν και οι οποίοι παραμένουν αμετάβλητοι, τις ίδιες ώρες θα έχουν τα παιδιά στο
σπίτι.

Για ακόμα μια φορά κυβέρνηση, εργοδότες και η ηγεσία της ΓΣΕΕ μεταφέρουν το βάρος
στις πλάτες μας. Για ακόμα μια φορά μας καλούν να πληρώσουμε το μάρμαρο και περνάνε
σε φουλ επίθεση στα δικαιώματά μας, στις ζωές μας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

1. Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε
νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ΕΚΑΒ, ΜΕΘ, εργαστήρια. Να ανοίξουν τώρα όλες οι ΜΕΘ και οι
ανενεργές δομές εργασίας. Μονιμοποίηση του προσωπικού.

2. Να αυξηθούν τώρα τα δρομολόγια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ιδίως τις ώρες αιχμής.

3. Δεν αποδεχόμαστε καμιά αρνητική αλλαγή, στους όρους και τις συνθήκες δουλειάς μας,
στα δικαιώματα μας, στο όνομα της αντιμετώπισης της πανδημίας.

4. Να εξασφαλιστούν έκτακτες άδειες ειδικού σκοπού με αποδοχές για όσους εργαζόμενους
χρειαστεί να μείνουν σπίτι είτε για τη φύλαξη παιδιών ή ασθενών είτε από μέτρα που έχουν
να κάνουν για την αντιμετώπιση της επιδημίας (πχ κλείσιμο κτηρίων για απολυμάνσεις κτλ).
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5. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο εργαζόμενος δεν μπορεί να δουλέψει στο χώρο δουλειάς με
εξασφαλισμένες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, με ευθύνη του κράτους και της
εργοδοσίας να παίρνει άδεια ειδικού σκοπού με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση.

6. Τη συγκρότηση μεικτών υγειονομικών επιτροπών ανά εταιρεία στις οποίες θα
συμμετέχουν οι εργαζόμενων (ΕΥΑΕ) και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Με αυτό
τον τρόπο θα διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με βάση τα ιατρικά
δεδομένα και τις ανάγκες που προκύπτουν στους χώρους δουλειάς.

Να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους που έρχονται σε
επαφή με πελάτες (τεχνικοί, καταστήματα) με βάση τις οδηγίες των επιστημόνων.

8. Να σταματήσουν αμέσως οι πλειστηριασμοί κύριας κατοικίας, οι διακοπές σε ηλεκτρικό
ρεύμα και νερό, λόγω των χρεών των εργατικών και λαϊκών νοικοκυριών.

9. Κεντρική προμήθεια προϊόντων για απολύμανση με πιστοποίηση, απολυμαντικά
διαλύματα για καθαρισμό χεριών και επιφανειών για εργαζόμενους που έχουν καθημερινή
επαφή με κοινό – πελάτες αλλά και μέτρα για την απολύμανση και σωστή χρήση των
εργαλείων της δουλειάς μας, πχ ακουστικά, πληκτρολόγια κλπ.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30Μ.Μ.

Συνδικάτο Εργαζόμενων στα Ξενοδοχεία, στον Τουρισμό, στον Επισιτισμό στην
Αττική

Σωματείο Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και στην Πληροφορική στην Αττική
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Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας

Σωματείο Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα στην Αττική
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