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Εδώ και αρκετά χρόνια οι πλειοψηφούσες παρατάξεις της διοίκησης του ΤΥΠΕΤ (που
ταυτόχρονα είναι και παρατάξεις των κομμάτων που κυβέρνησαν τη χώρα) προσπαθούν να
πείσουν τα μέλη του ταμείου μας (εν ενεργεία και συνταξιούχους) ότι είμαστε προνομιούχ
οι, διότι δεν χρειάζεται να «ξεπέσουμε» στην ανάγκη της δημόσιας υγείας
. Τόσα χρόνια ως
Πρωτοβουλία της Ενιαίας
καταγγέλλουμε ότι δεν γίνεται να είναι όλα τέλεια στον κλειστό υπέροχο κόσμο της
Εθνικής, όταν η υγεία γίνεται εμπόρευμα και όταν το δημόσιο σύστημα υγείας μονίμως
υποχρηματοδοτείται. Και δυστυχώς έρχονται οι εξελίξεις για να μας επιβεβαιώσουν για
άλλη μια φορά.

Αναρωτιόμαστε τι θα κάνει μέλος του ΤΥΠΕΤ αν αισθανθεί άσχημα (γιατί ο λοιμοξιολόγος
μας κ. Σύψας μας πληροφορεί ότι «ήδη υπάρχουν 2-3 κρούσματα στην Αττική που δεν
ξέρουμε πως μολύνθηκαν γιατί ούτε σε ταξίδι πήγανε, ούτε σε επαφή με κάποιο γνωστό
κρούσμα ήρθαν, επομένως ο ιός είναι εκεί έξω...») ή αν μάθει ότι ήρθε σε επαφή με κρούσμα
του νέου κορονοϊού; Θα φτάσει τελικά να έχει ανάγκη το δημόσιο νοσοκομείο ή θα
τον αφήσουμενα το ξεπεράσει μόνος του στην κλινική μας τη στιγμή που το σχέδιο
είναι όλοι οι νοσούντες να μεταφερθούν στον «Παμμακάριστο» και στην «Αγία
Βαρβάρα»;

Αλλά δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να καταλάβουμε ότι
η λογική που μας πλάσαρε η εκάστοτε διοίκηση του Ταμείου είναι καταστροφική. Δεν
γίνεται να είμαστε εφησυχασμένοι ως μέλη ΤΥΠΕΤ όταν ο αδελφός μας ή η φίλη μας, το
άμεσο οικογενειακό μας περιβάλλον, είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή στο δημόσιο. Δεν
μπορούμε να γυρνάμε το βλέμμα μας αλλού όταν πάνω από την υγεία των συγγενών μας
μπαίνουν οι νόμοι της αγοράς και οι περικοπές από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν
μπορούμε να μην απορρίπτουμε τη λογική που ακολούθησαν τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις
γιατί αυτή η πολιτική οδήγησε στο να παγώσουν επί χρόνια οι προσλήψεις και να
λειτουργούν τα νοσοκομεία με ελλείψεις που προσεγγίζουν το 50%, ιδιαίτερα στο
νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή η πολιτική συνδέεται με τα ράντζα, τις πρόσθετες κλίνες και
τους απαράδεκτους όρους νοσηλείας των ασθενών, με τις ελλείψεις κρεβατιών ΜΕΘ και
ειδικών θαλάμων αρνητικής πίεσης για τη νοσηλεία ασθενών με μεταδοτικές ασθένειες.

Η κοροϊδία της κυβέρνησης προς τους πολίτες είναι τραγική. Ο «σχεδιασμός» απέναντι σε
αυτήν την έκτακτη ανάγκη, είναι «να διασπαρεί η μετάδοση και η διασπορά της νόσου στο
χρόνο. Να βελτιωθεί ο καιρός και να περάσει το κύμα της γρίπης», που έχει ήδη «γονατίσει»
τα νοσοκομεία. Αντί να παραδεχτούν τα λάθη που έχουν γίνει τόσα χρόνια (επί ΠΑΣΟΚ,
ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ) και να τα λύσουν, ευελπιστούν στην καλοκαιρία...
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Αντί να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό, εξαγγέλλουν –προφανώς εμπαίζοντάς μας – 200
προσλήψεις γιατρών με τρίμηνες συμβάσεις, τη στιγμή που πάνω από 100 από τα περίπου
700 δημόσια κρεβάτια ΜΕΘ παραμένουν κλειστά εδώ και 15 χρόνια, ενώ έχουν τον
απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά δεν έχουν προσωπικό (450 νοσηλευτές και 150 γιατρούς).

Στη λογική τους κάθε νοσοκομείο είναι αυτοτελής επιχείρηση, οπότε η προμήθεια
μέτρων ατομικής προστασίας και του ειδικού εξοπλισμού γίνεται χωριστά από το
κάθε νοσοκομείο κι όχι κεντρικά και με σχεδιασμό από το υπουργείο υγείας. Αλλά
όμως κανείς δεν λέει ότι για αυτό το λόγο τώρα τα νοσοκομεία δεν έχουν ούτε
αναλώσιμα... Αντί να παραδεχτούν ότι η λογική του νοσοκομείου-επιχείρησης (βλέπε
λειτουργία βάσει των νόμων της αγοράς) έχει πτωχεύσει, ρίχνουν το μπαλάκι αλλού.

Δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό καθώς οι θιασώτες των «αυτοτελών δημόσιων
νοσοκομείων - επιχειρήσεων», όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και οι θιασώτες των «δημόσιων
νοσοκομείων - επιχειρήσεων με σύμπραξη με τους ιδιώτες», όπως η ΝΔ, διαλέγουν μεν
άλλους δρόμους, αλλά που οδηγούν στον ίδιο ακριβώς προορισμό. Δηλαδή στην
ελαχιστοποίηση των δωρεάν κρατικών παροχών και στην αύξηση της ατομικής
ευθύνης των εργαζομένων για τις ανάγκες της υγείας τους.

Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και το ΤΥΠΕΤ. Η διοίκηση του ταμείου βλέπει την
πρωτοβάθμια φροντίδα, την πρόνοια και την κλινική ως ξεχωριστά κέντρα κόστους
και «κόβει» σταδιακά τη λειτουργία των ζημιογόνων (για τη λογική τους) τομέων.
Ήδη έχει ειπωθεί ότι οι οικογενειακές διακοπές στη Χαλκιδική για τα μέλη μας θα
κοπεί γιατί είναι ζημιογόνο project και στη θέση μας θα μπουν πελάτες από την
αγορά!!!
Το ότι εμείς όλοι πληρώσαμε για να
υπάρχει η κατασκήνωση και να τη χαιρόμαστε εμείς, προφανώς δεν τους νοιάζει...

Αναρωτιόμαστε αν την ίδια μοίρα («λουκέτο») θα έχουν και άλλοι τομείς του ΤΥΠΕΤ καθώς
τα ήδη μειωμένα έσοδα από τις ενέργειες της ΕΤΕ (βλ. ΛΕΠΕΤΕ, εθελουσία κλπ)
προβλέπεται να σμικρυνθούν περαιτέρω. Κάτι που πολύ καλά γνωρίζουν οι συνδικαλιστικές
πλειοψηφίες κι ας κάνουν πως έχουν βρει τις λύσεις. Και το μέλλον του ταμείου μας είναι
αρκετά αβέβαιο.

Θέλουμε τέλος να τονίσουμε ότι όλοι μας πρέπει να σταθούμε με απόλυτο σεβασμό
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απέναντι στην υπερπροσπάθεια γιατρών και συνολικά των εργαζόμενων υγειονομικών, που
δίνουν αυτήν τη μάχη με άνισους όρους, στα ΤΕΠ, στα νοσοκομεία, στις ΜΕΘ και στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας της χώρας. Διότι με ή χωρίς κορονοϊό η κατάσταση στην
υγεία είναι δραματική.

Διεκδικούμε για τον Τομέα της Υγείας:

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. 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.

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

4. 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.

Γενικά διεκδικούμε:

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

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

- 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.

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