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Ιδρυμάτων

Σε συνέχεια προηγούμενης παρέμβασής μας για την λήψη μέτρων, στο πλαίσιο της
πρόληψης και του περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, εκφράζουμε την έντονη
ανησυχία μας για το γεγονός ότι ο κρατικός μηχανισμός δεν είναι θωρακισμένος μπροστά
στην πανδημία και το αποδεικνύουν οι τραγικότατες ελλείψεις στο σύστημα υγείας, οι
οποίες ήταν ήδη γνωστές και πριν την εμφάνιση του κορωνοϊού.
Επιβάλλεται η άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων από την κυβέρνηση, όπως
προσλήψεις μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού για να ανοίξουν όλα τα κλειστά
κρεβάτια Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, αλλά και για να λειτουργήσουν πλήρως οι
μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με
αποτελεσματικότητα η συγκεκριμένη πανδημία, αλλά και οι υπόλοιπες ανάγκες
περίθαλψης.
Επιπρόσθετα, απαιτούμε να ληφθούν ολοκληρωμένα μέτρα που να διασφαλίζουν την υγεία
και την πρόληψη όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, στην παρούσα
φάση εξέλιξης της πανδημίας.
Πιο συγκεκριμένα:
- Να εξασφαλιστούν πρόσθετες «ειδικές άδειες», επιπλέον της κανονικής, με πλήρεις
αποδοχές και ασφάλιση, όχι μόνο σε όσους εργαζόμενους νοσούν, αλλά και σε
όσους:
1. Ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες με χρόνια υποκείμενα νοσήματα (π.χ. καρδιαγγειακά
νοσήματα, χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, κακοήθειες, αυτοάνοσα νοσήματα,
σακχαρώδης διαβήτης κτλ). Είναι απαράδεκτη η κατηγοριοποίηση περί ευπαθών
ομάδων στην ΠΝΠ/64/14 Μαρτίου 2020 που περιλαμβάνει μόνο τους καρκινοπαθείς
που υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες και όσους έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση
και εξαιρεί πλήθος άλλων περιπτώσεων.
2. Έχουν μέλος της οικογένειας τους (παιδί, ηλικιωμένο κλπ) άρρωστο ή που ανήκει σε
ευάλωτες ομάδες ή έχουν υποχρέωση φύλαξης ή περιποίησης μέλους της οικογένειας

τους (παιδί, ηλικιωμένο κλπ).
3. Σε όλα τα ύποτα ή πιθανά κρούσματα, προκειμένου να περιοριστεί η διάδοση του ιού.
Η χορήγηση της ειδικής αυτής άδειας πρέπει να καταλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους, οι
οποίοι σε συνεργασία με τους Γιατρούς Εργασίας – σε όσες Υπηρεσίες υπάρχουνπροσκομίζουν υπεύθυνες δηλώσεις ή άλλα σχετικά έγγραφα, που αποτυπώνουν ότι
ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες.
Επιπλέον, κρίνουμε επιτακτική την ανάγκη διαμόρφωσης ενός πλαισίου για τον περιορισμό
της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και
των Δημοσίων Υπηρεσιών εν γένει, λαμβάνοντας τα εξής μέτρα:
- 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 ή ηλεκτρονικών μέσων. Τα αιτήματα αυτά να
εξυπηρετούνται μόνο από το απολύτως απαραίτητο προσωπικό.
- Να κλείσουν οι υπηρεσίες στις οποίες διαπιστώνεται κρούσμα ή ύποπτο κρούσμα.
- Να εξασφαλιστεί η μισθοδοσία και των συμβασιούχων συναδέλφων.
- Να απολυμανθούν όλοι οι χώροι εργασίας των εργαζομένων και να διασφαλιστεί ο
επιμελής και καθημερινός καθαρισμός τους. Να μην αξιοποιηθούν οι αυξημένες
ανάγκες σε καθαριότητα για απευθείας αναθέσεις σε εργολάβους, όπως προβλέπει
η τελευταία ΠΝΠ.
- Να δοθούν αυξημένα μέσα προστασίας σε όσους υποχρεώνονται να
παρευρίσκονται σε υπηρεσίες, όλα τα προβλεπόμενα είδη απολύμανσης και
προφύλαξης, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της σχετικής εγκύκλιου
(ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020).
Δεν μπορεί να συζητάμε για «ατομική ευθύνη» και για μέτρα προστασίας του
πληθυσμού από τις επιπτώσεις από τον κορωνοϊό και να μην αποφασίζετε
ολοκληρωμένα μέτρα για τα παραπάνω.
Δεν μπορεί να γίνει η πανδημία αφορμή για την καταπάτηση θεμελιωδών
εργασιακών δικαιωμάτων. Τα αναγκαία μέτρα περιορισμού και πρόληψης στον
πληθυσμό, για να εφαρμοστούν υποχρεωτικά, πρέπει να συνοδεύονται και με
αντίστοιχα μέτρα προστασίας των εισοδημάτων και των δικαιωμάτων των ίδιων
των εργαζομένων.
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