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Αθήνα 5 Απρίλη 2020
Αρ. Πρωτ.: 14
Προς:
1. Υπουργό Εσωτερικών
2. Υπουργό Παιδείας
3. Πρυτανείες των Εκπαιδευτκών
Ιδρυμάτων
Να δοθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε όλους τους εργαζόμενους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
που εργάζονται σε Πανεπιστημιακές κλινικές, ειδικές μονάδες και εργαστήρια που είναι εγκατεστημένα
σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
Σύμφωνα με την ΠΝΠ της 30ης/3/2020 θα δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε 108.000 υγειονομικούς που
εργάζονται στο ΕΣΥ, στου εργαζόμενους του ΕΟΔΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Στις Πανεπιστημιακές κλινικές, τα εργαστήρια και τις ειδικές μονάδες που είναι εγκατεστημένα σε νοσοκομεία
του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία απασχολούνται εργαζόμενοι, οι
οποίοι συμμετέχουν καθημερινώς στην υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για τη διασφάλιση της
υγείας του λαού σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
Απαιτούμε άμεσα όλοι οι παραπάνω συνάδελφοι, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους, να ενταχθούν στο
μέτρο για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση.
Είναι το ελάχιστο βοήθημα για ανθρώπους που δουλεύουν επί σειρά ετών στις υπηρεσίες αυτές, έχουν δεχθεί
τεράστιες μισθολογικές μειώσεις και χτύπημα των δικαιωμάτων τους τα προηγούμενα χρόνια για το ξεπέρασμα
της κρίσης. Δηλώνουμε πως δε θα μπουν σε «καραντίνα» τα δικαιώματα μας με αφορμή την πανδημία!
Στηρίζουμε με κάθε τρόπο τα αιτήματα των μαχόμενων υγειονομικών για:
•
•
•

Άμεση πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού στο ύψος των αναγκών.
Πλήρη επίταξη άνευ όρων κλινών, κλινικών κρεβατιών ΜΕΘ, εξοπλισμού εργαστηρίων και προσωπικού
του ιδιωτικού τομέα περίθαλψης και ένταξή του στο κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Μέσα ατομικής προστασίας για όλους τους υγειονομικούς.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε:
•
•
•

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για το σύνολο των εργαζόμενων.
Επαναφορά του 13ου- 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους.

• Ένταξη στα ΒΑΕ όλων των συναδέλφων που το δικαιούνται.
Για το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ
Η Πρόεδρος

Νίκη Χρονοπούλου

Ο Γενικός Γραμματέας

Ανδρέας Βασιλάκης

