
 

                                                                                                                                                                                    Μάρτης 2021 

                                                         παΝΔημία παντού! 

Στις 9 Μάρτη 2021 ,για μια ακόμα φορά, καταθέσαμε ένα ακόμα έγγραφο προς το 

προεδρείο ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚΕ για σύγκληση έκτακτου Διοικητικού συμβουλίου , ώστε να 

συζητηθούν τρόποι δράσης για την αντιμετώπιση  των συνεχώς αυξανόμενων κρουσμάτων 

στους εργασιακούς χώρους και τον θάνατο συναδέλφου, έχοντας τα εξής αναμφισβήτητα 

δεδομένα:  

 Την επιστημονική άποψη των πραγματικά μάχιμων γιατρών της ΟΕΝΓΕ ( Ομοσπονδία Ενώσεων 

Νοσοκομειακών γιατρών Ελλάδας) για το γεγονός ότι οι μεγάλοι εργασιακοί χώροι και τα 

λεωφορεία είναι εστίες μετάδοσης  κάτι που κυβέρνηση , διοίκηση και υπουργείο χρειάστηκαν  

ένα χρόνο να το πάρουν χαμπάρι σύμφωνα με τις χθεσινές δηλώσεις. 

 Την καθημερινή προσωπική μας εμπειρία για τον άκρως προβληματικό και πρόχειρο τρόπο 

διαχείρισης από την κυβέρνηση , υπουργείο και διοίκηση , με την πλήρη ανοχή και κάλυψη του 

προεδρείου . 

 Την σειρά προτάσεων που από πέρυσι έχουμε κάνει και φυσικά δεν εισακούστηκαν .  

 Την έξαρση που διαπιστώσαμε για παράδειγμα στο ΑΣ του Πειραιά με 8 κρούσματα περίπου και 

το γεγονός ότι συνάδελφοι που ήρθαν σε επαφή με θετικούς συναδέλφους , δεν μπήκαν καν 

στην στοιχειώδη καραντίνα ώστε να διανυθεί τυχόν  περίοδος επώασης γιατί  σύμφωνα με την 

επιστημονική κοινότητα είναι δυνατόν κάποιος να μολυνθεί και η επώαση και αναγνώριση από 

τεστ να συμβεί σε αρκετές μέρες. 

 Το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι γιατροί εργασίας ΔΕΝ συμμετέχουν στην επιτροπή 

διαχείρισης της επιδημίας , πράγμα ανήκουστο για μια σοβαρή διαχείριση το να έχεις τρείς 

έμπειρους και επιστημονικά καταρτισμένους γιατρούς και το θέμα της επιδημίας να το 

αναλαμβάνουν εργαζόμενοι άλλων ειδικοτήτων  και άλλης εκπαίδευσης.   

 Τον τεράστιο συνολικό αριθμό κρουσμάτων , θανάτων και διασωληνωμένων  απ την αρχή της 

επιδημίας  σ όλη τη χώρα ,γεγονός που αποδεικνύει την προχειρότητα και φυσικά την αποτυχία 

της κυβέρνησης . 

Και ενώ περιμένουμε ακόμα απάντηση από το προεδρείο , για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, 

μόλις λίγες ώρες μετά την κατάθεση του εγγράφου στο Συνδικάτο  , διαπιστώσαμε με 

μεγάλη ομολογουμένως έκπληξη , πως υπήρξε  αναλυτικό δημοσίευμα στο Πρώτο Θέμα 

για την ΟΣΥ , το οποίο προσπαθούσε να απαντήσει στα όσα συνοπτικά θέσαμε  σαν θέματα  

για την διεξαγωγή του ΔΣ.  



Στην αρχή σκεφτήκαμε ότι εκ παραδρομής δικής μας το εν λόγο έγγραφο στάλθηκε και 

στην Διοίκηση της ΟΣΥ  , ένας απλός όμως  έλεγχος στα μέιλ μας έδειξε ότι δεν υπήρξε 

τέτοιο λάθος. Το επόμενο που σκεφτήκαμε είναι ότι η Διοίκηση διαθέτει σημαντικές 

δυνάμεις ενόρασης και μαντικής και προέβλεψε το περιεχόμενο του εγγράφου και 

έσπευσε να βγάλει δελτίο τύπου, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να σκεφτούμε 

πως κάποιοι από το προεδρείο ,μεταφέρουν στην διοίκηση χαρτί και καλαμάρι τι γίνετε 

στο Συνδικάτο .  Επίσης επικοινωνήσαμε με το Πρώτο Θέμα και τους κάναμε την εξής απλή 

ερώτηση αν το περιεχόμενο του κειμένου είναι προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και αν 

τα στοιχεία που περιέχει είναι πραγματικά . Η απάντηση που πήραμε είναι πως είναι 

δελτίο τύπου της διοίκησης της ΟΣΥ που στάλθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ( Αθηναϊκό πρακτορείο 

ειδήσεων) . 

 Μιλάμε δηλαδή για απίστευτη σύμπτωση και πολύ βολική θα λέγαμε για τους 

εμπλεκόμενους και ειδικά για το προεδρείο για να μην συγκαλέσει έκτακτο ΔΣ.   

Εν κατακλείδι  θα υπάρξει άμεσα ανακοίνωση – απάντηση της ΕΑΣ στο δελτίο τύπου της 

Διοίκησης,  τόσο για την τήρηση των έτσι κι αλλιώς αποτυχημένων στην πράξη 

πρωτοκόλλων υγείας  όσο και για το θέμα αποκλεισμού των γιατρών εργασίας  και την 

πλήρη παράβλεψη των προτάσεών  για την διαχείριση της επιδημίας.  

                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΣ.   

   


