Πρόταση και τοποθέτηση ΕΑΣ στο έκτακτο ΔΣ στις 13-03-2020 για την επιδημία.
Η πανδημία του κορωνοϊού που εξαπλώνεται σε όλο τον πλανήτη δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Οφείλεται στον
θανατηφόρο συνδυασμό της περιβαλλοντικής καταστροφής, της επιδείνωσης των συνθηκών υγιεινής των λαών
στις μεγάλες πόλεις του καπιταλισμού, τις κοινωνικές ανισότητες και στην υποβάθμιση και κατάρρευση των
δημόσιων συστημάτων πρόληψης και υγείας.
Η κυβέρνηση της ΝΔ και το κεφάλαιο επιχειρούν να ρίξουν τα βάρη και την ευθύνη της πανδημίας στην εργατική
τάξη και τον λαό με μέτρα που προστατεύουν τις επιχειρήσεις, ενώ για τους εργαζόμενους μένει η απληρωσιά, η εκ
περιτροπής εργασία, η αλλαγή συμβάσεων, οι καθυστερήσεις πληρωμών, η κατανάλωση των λίγων ημερών άδειας,
οι αλλαγές των εργασιακών σχέσεων (πχ εξάπλωση της τηλεργασίας και της ευέλικτης εργασίας).
Αλλά πάνω απ’ όλα για τους εργαζόμενους μένουν οι αδύναμες και υπονομευμένες- από την άθλια μνημονιακή
πολιτική όλων των κυβερνήσεων- δομές δημόσιας υγείας, τα ελάχιστα κρεβάτια στις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας, η τρομαχτική έλλειψη προσωπικού και εξοπλισμού. Μια κατάσταση που μπορ εί να έχει τραγικά
αποτελέσματα σε περίπτωση μεγαλύτερης εξάπλωσης του ιού.
Μαζί με την υγειονομική κρίση, έρχεται καλπάζοντας και νέα παγκόσμια οικονομική ύφεση. Τα χρηματιστήρια
βυθίζονται σε όλο τον κόσμο, και οι φούσκες πάνω στις οποίες στηρίζονταν η παγκόσμια οικονομία είναι έτοιμες να
σκάσουν. Η εξέλιξη αυτή δεν οφείλεται στον ιό! Οφείλεται στο ότι ουσιαστικά δεν ξεπεράστηκε ποτέ η δομική
καπιταλιστική κρίση του 2008 και αντίθετα οι κυβερνήσεις και η ΕΕ με την πολιτική τους οδηγεί σε μια νέα, που θα
κάνει την κατάρρευση της Λήμαν Μπράδερς το 2008 να μοιάζει με περίπατο, και αυτό σημαίνει νέο γύρο
επιθέσεων σε βάρος των εργατών και των δικαιωμάτων τους.
Οι συνέπειες δεν θα είναι για όλους το ίδιο (πλουσίους και φτωχούς), έχουν ταξική διάσταση.
Την ίδια ώρα η ΓΣΕΕ και ο πρόεδρός της Γ. Παναγόπουλος μας καλεί «να αναλάβουμε όλοι το κόστος», δηλώνοντας
προκλητικά ότι η επιδημία… «δεν έχει ταξικά χαρακτηριστικά».
Τις επιδημίες δεν τις αντιμετωπίζει ο πανικός, η λογική ο «σώζων εαυτό σωθήτω», αλλά η δράση τ ης εργαζόμενης
πλειοψηφίας, ο αγώνας και η αλληλεγγύη των εργαζομένων.
Οι αγώνες δεν αναστέλλονται. Αντί για αναστολή των αγώνων και των απεργιών που ζητάει η κυβέρνηση και
συναινεί η αντιπολίτευση και η συνδικαλιστική γραφειοκρατία, αυτό που χρειαζόμαστε είναι η στήριξη όλων των
εργατικών αντιστάσεων και το άπλωμά τους. Χρειαζόμαστε τα Συνδικάτα να μπουν μπροστά στον αγώνα για την
προστασία από τον κορωνοϊό απέναντι σε μια κυβέρνηση που ξοδεύει εκατομμύρια για ημέτερους και δωράκια
στο κεφάλαιο και να προσλαμβάνει χιλιάδες μόνο για τα κάθε είδους σώματα ασφαλείας για να καταστέλλει τον
λαό , αντί να τα δίνει για τη Δημόσια Υγεία.
Στις έκτακτες σημερινές συνθήκες απαιτούνται έκτακτα ισχυρά μέτρα, για τη διάσωση της δημόσιας υγείας, την
πρόληψη και για να μη φορτωθούν οι εργαζόμενοι το βάρος της κρίσης.
Τα πιο βασικά από αυτά είναι:
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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
Να μην χρησιμοποιείτε η μπροστινή πόρτα και διακριτή –ίσως με κορδέλα- 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

1) 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.
2) 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.
3) Να ανοίξουν τώρα όλα τα δημόσια νοσοκομεία και οι μονάδες υγείας που έκλεισαν στα χρόνια των
μνημονίων .
4) 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 επιδ ημικής
κρίσης.
5) Να λειτουργήσουν όλες οι κλειστές ΜΕΘ και τα αντίστοιχα κρεβάτια και να ανοίξουν νέες για την
πρόληψη της πανδημίας.
6) Να επιταχθούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία και οι ΜΕΘ σε αυτά που πάντα περισσεύουν, για όλους τους
ασθενείς που θα χρειαστεί.
7) 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.
8) Να μπει τέλος στην αισχροκέρδεια με έλεγχο των τιμών όλων των υλικών προφύλαξης. (μάσκες,
σαπούνια, αλκοολούχα αντισηπτικά κλπ).

