Ανακοίνωση ΕΑΣ για την επιδημία
Συντάχθηκε απο τον/την ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ
Παρασκευή, 10 Απρίλιος 2020 05:08

την ανακοίνωση μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ σε μορφή pdf

Απρίλης 2020

«Ο καλύτερος τρόπος για να πείς κάτι ,είναι να το κάνεις»! Χοσέ Μαρτί

Συνάδελφοι- σες

Αυτή την περίοδο ,σαν εργαζόμενοι δίνουμε μια τριπλή μάχη: Η μία είναι ενάντια στην
πανδημία του κορωναιού , η δεύτερη είναι ενάντια στις κεντρικές πολιτικές επιλογές, των
τελευταίων ειδικά κυβερνήσεων της δεκαετίας ,που στην πράξη και μας έχουν αφήσει
παντελώς απροστάτευτους αλλά ταυτόχρονα θέλουν να φορτώσουν σε μας και το κόστος
της υγειονομικής κρίσης αλλά και την συνέχιση των βαρών της οικονομικής κρίσης. Τρίτη
μάχη είναι ενάντια στον λαϊκισμό , την εκμετάλλευση της επιδημίας για ψηφοθηρία ,την
έλλειψη προτάσεων και διεκδίκηση λύσεων που να μας βοηθούν σαν εργαζόμενους σε
συνδικαλιστικό επίπεδο.

Από την εμφάνιση της επιδημίας στην χώρα μας , προσπαθήσαμε σαν ΕΑΣ και το κάναμε
πράξη ,να μην διασπείρουμε τον πανικό ,ούτως ώστε να μπορέσουμε μέσα από σοβαρές
προτάσεις να πιέσουμε την διοίκηση και την πολιτική ηγεσία για μέτρα υπέρ των
εργαζομένων και ταυτόχρονα να βάλουμε το σύνολο των παρατάξεων σε σκεπτικό
διεκδίκησης εργασιακών αιτημάτων και μέτρων προστασίας αλλά και σε διεκδίκηση
αιτημάτων προστασίας όλου του λαού, του οποίου είμαστε κομμάτι του.
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Στις επόμενες μέρες θα αναφερθούμε –με τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία- στις
πράξεις μας και στις θέσεις μας ,αλλά και στην αντιμετώπιση που τύχαμε από τις άλλες
παρατάξεις .

Προς το παρόν ενδεικτικά θα σας κάνουμε μια σύντομη αναφορά για το τι έγινε:

Ήδη από την πρώτη βδομάδα του Μάρτη που διαπιστώσαμε την πρόχειρη απολύμανση των
λεωφορείων με ψεκαστήρια και ταυτόχρονα την απόκρυψη από μέρους της διοίκησης
Γλυκού της προληπτικής καραντίνας πέντε συναδέλφων οδηγών που ευτυχώς δεν είχαν
πρόβλημα κάναμε τα εξής:
- Καταθέσαμε έγγραφο με πρωτόκολλο προς το Συνδικάτο για άμεση σύγκλιση του ΔΣ.
- Καταθέσαμε έγγραφο επίσης με πρωτόκολλο προς τους γιατρούς εργασίας , οι οποίοι
σημειωτέον ΔΕΝ είχαν καμία ενημέρωση από πλευράς διοίκησης Γλυκού για τα συμβάντακαι έτσι έκαναν παρέμβαση και ξεκίνησε η απολύμανση με νέφωση των λεωφορείων.
- Στο έκτακτο Διοικητικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μάρτη
2020 καταθέσαμε την παρακάτω συγκεκριμένη πρόταση προς το ΔΣ και τις παρατάξεις
.(είναι καταγεγραμμένη και στα πρακτικά αλλά και την καταθέσαμε και εγγράφως με
πρωτόκολλο):

Σε καθαρά εργασιακό επίπεδο
- Αύξηση των κονδυλίων για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών στις μεταφορές εδώ
και τώρα.
- Προσλήψεις οδηγών ΑΜΕΣΑ
- Νόμιμες άδειες ασθένειας και αναρρωτικές σε όλους, ισόχρονες και χωρίς εξαιρέσεις.
- Άδειες σε όλους τους γονείς που χρειάζεται να επιμεληθούν των παιδιών τους τις
μέρες της επιδημικής κρίσης, χωρίς παρακράτηση μισθών και ενσήμων. Πλήρεις αποδοχές
(και όχι αναρρωτικής άδειας) και εκτός της κανονικής άδειας.
- Να εξασφαλιστεί η δωρεάν προμήθεια σε φάρμακα, υγειονομικό υλικό, είδη υγιεινής σε
όλους τους εργαζόμενους.
- Απολυμάνσεις λεωφορείων , χώρων εργασίας , καντίνες ,τουαλέτες. Έλεγχος και
υδροδότηση σε όσες καντίνες δεν υπάρχει νερό.
- Μέριμνα για τους εργαζόμενους που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.
- Ενέργειες για να μην υπάρχει συνωστισμός στα λεωφορεία
- Κενό χρόνο 5-10 λεπτών ανά δρομολόγιο για αερισμό λεωφορείων
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- Να μην χρησιμοποιείτε η μπροστινή πόρτα και διακριτή διαχωριστική γραμμή ώστε να
υπάρχει περισσότερη προστασία για τον οδηγό.
- Σύγκλιση έκτακτου ΔΣ την Δευτέρα με πρόσκληση στους γιατρούς εργασίας.
- Άμεση συνάντηση με την διοίκηση για κατάθεση των προτάσεων.
- Να μη χαθεί κανένας μισθός, καμία άδεια, κανένα ένσημο
- Αναστολή πληρωμών προς το Δημόσιο, τις τράπεζες, τις ΔΕΚΟ, κανένας
πλειστηριασμός ή κατάσχεση, καμία διακοπή ρεύματος ή νερού.
- Δωρεάν το τεστ ελέγχου του ιού.
- Αναστολή δακτυλίου για αποσυμφόρηση των ΜΜΜ
- Μείωση ωρών εργασίας
- Καμπάνια ενημέρωσης επιβατικού κοινού για διακριτή απόσταση από τον οδηγό

Σε γενικό επίπεδο

- Έκτακτα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό για την πρόληψη της επιδημίας,
την περίθαλψη και την ανακούφιση του πληττόμενου πληθυσμού και όχι για την προστασία
των κερδών επιχειρηματιών και εργοδοτών.
- Μόνιμοι διορισμοί γιατρών και υγειονομικών στα δημόσια νοσοκομεία και τις μονάδες
υγείας σε όλη τη χώρα. Ανανέωση των συμβάσεων του επικουρικού και με σύμβαση
προσωπικού και μετατροπή σε αόριστης διάρκειας.
- Να ανοίξουν τώρα όλα τα δημόσια νοσοκομεία και οι μονάδες υγείας που έκλεισαν στα
χρόνια των μνημονίων .
- Να εξοπλιστεί τώρα όλο το δημόσιο σύστημα υγείας με τα απαραίτητα υλικά πρώτης
ανάγκης και όλη την υλικοτεχνική υποδομή και μηχανήματα που είναι απαραίτητα για την
αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
- Να λειτουργήσουν όλες οι κλειστές ΜΕΘ και τα αντίστοιχα κρεβάτια και να ανοίξουν
νέες για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
- Να επιταχθούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία και οι ΜΕΘ σε αυτά που πάντα περισσεύουν,
για όλους τους ασθενείς που θα χρειαστεί.
- Να σταματήσει κάθε άλλο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης (νομοσχέδιο για την
εκπαίδευση, απαγόρευση διαδηλώσεων κ.ά.) εκτός από αυτό της πρόληψης και της πλήρους
αντιμετώπισης της επιδημίας.
- Να μπει τέλος στην αισχροκέρδεια με έλεγχο των τιμών όλων των υλικών
προφύλαξης. (μάσκες, σαπούνια, αλκοολούχα αντισηπτικά κλπ).

Διαπιστώσαμε λοιπόν πως σ αυτή την μάχη «δεν μένουμε ούτε και δουλεύουμε
όλοι μαζί» και όπως βέβαια διαπιστώνουμε όλοι οι εργαζόμενοι , από την πρότασή
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μας υλοποιήθηκαν ελάχιστα και λειψά.

Κάποιοι μάλιστα θεώρησαν σκόπιμο να μας κάνουν κριτική γιατί ζητήσαμε(!!!) να ανοίξουν
τα νοσοκομεία που έκλεισε ο Γεωργιάδης κι ο Λοβέρδος με το τραγικό επιχείρημα «αν εμεις
ζητάμε νοσοκομεία και περισσότερους γιατρούς , οι γιατροί θα ζητήσουν(!!!) περισσότερα
λεωφορεία και οδηγούς»(!!!) λες και δεν είναι πάγιο αίτημα του συνόλου των εργαζομένων
οι επαρκείς, ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες είτε είναι υγείας είτε παιδείας είτε
συγκοινωνίας κλπ.

Κάποιοι άλλοι σκέφτηκαν πως είναι ευκαιρία να κάνουν ψηφοθηρικό αγώνα απλά
καταγγέλλοντας και όχι προτείνοντας.

Καλό θα ήταν κάποια στιγμή που θα τελειώσουν αυτά , στην ιστοσελίδα του Συνδικάτου να
ανέβουν αυτούσια και χωρίς καμία επεξεργασία τα πρακτικά των ΔΣ.

Η ουσία είναι πως δυστυχώς η κυβερνητική πολιτική και οι συνδικαλιστικές
πρακτικές επιβεβαίωσαν την ΕΑΣ και όλα όσα βάλαμε: ΚΑΙ τα μέτρα προστασίας
είναι λειψά ΚΑΙ ελάχιστα αλλά και ο κίνδυνος απώλειας εργασιακών και
οικονομικών κεκτημένων ορατότατος.

Γι αυτούς τους λόγους επανερχόμαστε στην αρχική μας πρόταση και απαιτούμε την
διεκδίκηση της από το σύνολο των εκπροσώπων και ταυτόχρονα επειδή σαν
εργαζόμενοι είμαστε στην πρώτη γραμμή της μάχης με όλους τους κινδύνους που
συνεπάγονται απ αυτό δεν μας αρκεί «το πονόψυχο χτύπημα στην πλάτη» αλλά η
θέσπιση και η ένταξή μας σ αυτό ειδικού επιδόματος επικινδυνότητας.

Επίσης πρωταρχική μέριμνα θα πρέπει να είναι , μαζί με όλα όσα έχουμε προτείνει
η μελέτη και η κατασκευή καμπίνας προστασίας των οδηγών.

Μέσα στο γενικό κυβερνητικό αλαλούμ για την χρήση προστατευτικών μέσων όπως είναι η
μάσκα σαν ΕΑΣ πήραμε απόφαση με τα πενιχρά οικονομικά μέσα που διαθέτουμε να
προχωρήσουμε σε μια συμβολική κίνηση αγοράς περίπου 500 μασκών πολλαπλής χρήσης
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(με πλύσιμο και αποστείρωση) και να τις μοιράσουμε στους εργαζόμενους με μοναδικό
σκοπό και στόχο την ευαισθητοποίηση, τόσο των εκπροσώπων για να πιέσουν, όσο και της
Διοίκησης της εταιρείας να ενισχύσουν στην πραγματικότητα και όχι με λόγια με μέσα
ατομικής προστασίας τους εργαζόμενους. Επίσης –αν δεν υπάρξει ανταπόκριση- θα
κάνουμε προσπάθεια για να καλύψουμε όλους τους συναδέλφους .

Αυτό που θέλουμε σαν ΕΑΣ είναι να καταλάβουμε όλοι οι συνάδελφοι,πως σε καμία
περίπτωση δεν θα πληρώσουμε εμείς την διάλυση της δημόσιας υγείας διαχρονικά
,αλλά απεναντίας εμείς είμαστε αυτοί που θα αγωνιστούμε ενάντια σε κάθε
κυβερνητική προσπάθεια για την απαξίωση της. Ούτε επίσης θα τους επιτρέψουμε
να χρησιμοποιήσουν την πανδημία σαν άλλοθι για την αδιέξοδη ,αποτυχημένη και
πάνω στην πλάτη μας οικονομική πολιτική των μνημονίων .

Πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε πως για να αντιμετωπιστεί η πανδημία και οι
οικονομικές-κοινωνικές συνέπειές της, δεν υπάρχει άλλη λύση από την άρνηση
εφαρμογής όλου αυτού του αντιδραστικού μεταμνημονιακού πλαισίου, που έχει σαν
μοναδικό στόχο να συνεχίσουν το να συνεχίσουν να κερδοσκοπούν πάνω στις
πλάτες μας.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΣ
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