
 

                                                                                                                                                                               15 Μάρτη 2021 

Συνάδελφοι, σες   

Μετά από ένα χρόνο, είναι πια πασιφανές ότι η διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση της Νέας 

Δημοκρατίας , έχει άλλους στόχους παρά την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού.  

Η  πολιτική της αστυνόμευσης,  των απαγορεύσεων, της άγριας  καταστολής, των προστίμων και  των ποινικών 

διώξεων κάθε λαϊκής φωνής αντίστασης και διαμαρτυρίας συνοδεύεται από την απουσία κάθε ουσιαστικού μέτρου 

προστασίας της δημόσιας υγείας. 

Χρειάστηκε ένας ολόκληρος χρόνος , για να παραδεχτούν το αυτονόητο :  Ότι ένα από τα βασικά αίτια για την 

ανεξέλεγκτη μετάδοση του ιού είναι και ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς.  Παρόλα αυτά η διοίκηση 

επαίρεται πως έκανε μέσα σε ένα ολόκληρο χρόνο 3.500 τεστ σε περίπου 6.000 εργαζόμενους , δηλαδή ΜΙΣΟ τεστ 

ανά εργαζόμενο επαναλαμβάνουμε μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο(!)  , την ίδια στιγμή που η πρόταση των 

πραγματικών επιστημόνων γιατρών της ΟΕΝΓΕ ( ομοσπονδία ενώσεων νοσοκομειακών γιατρών Ελλάδας ) όπως και 

των γιατρών εργασίας του χώρου μας είναι για  εβδομαδιαία προληπτικά τεστ .  

Στον εργασιακό μας χώρο ,κυβέρνηση και διοίκηση από την αρχή μέχρι σήμερα δεν έχουν πάρει τα μέτρα που τους 

έχουν  προταθεί , με αποτέλεσμα την ώρα που το τρίτο και ισχυρότερο κύμα του κορωνοϊού εξαπλώνεται με τις 

μεταλλάξεις του ταχύτατα, επιβάτες και εργαζόμενοι, να είμαστε παντελώς εκτεθειμένοι.  

Δεν υπάρχει κανένας πραγματικός έλεγχος στον χώρο εργασίας  . 

Ήδη μετράμε το θάνατο ενός συναδέλφου και έχουμε δύο στην εντατική , αρκετοί νοσούν και λόγο έλλειψης τεστ 

και ενημέρωσης δεν ξέρουμε τον πραγματικό αριθμό θετικών κρουσμάτων τα οποία είναι πολλά  . 

Δεν θα τους αφήσουμε να παίξουν άλλο με την ζωή μας.  

Συμφωνούμε απόλυτα με το διεκδικητικό πλαίσιο της πρότασης που κατέθεσε η ΔΑΣ κα ι επίσης και στο αίτημα 

όσων  παρατάξεων απαιτούν έκτακτη σύγκλιση ΔΣ.  Εξάλλου σαν ΕΑΣ έχουμε καταθέσει και τώρα και στο 

παρελθόν ,πολλές φορές αντίστοιχο  αίτημα και ανάλογες προτάσεις , που φυσικά δεν της αποδέχτηκαν οι 

υποστηρικτές των σχεδίων  της οικογένειας Μητσοτάκη στον χώρο μας η ΔΑΚΕ η ΠΑΣΚΕ και φυσικά ο κολαούζος 

Ενότητα . 

 Καλούμε και το Συνδικάτο μας και τα σωματεία του χώρου να παλέψουμε για τα αιτήματα μας, να συνεδριάσουν 

και να αποφασίσουν: 

 την συμμετοχή στο συλλαλητήριο για μέτρα προστασίας της υγείας μας,  απάντηση στην κρατική βία και 

καταστολή, την Τετάρτη 17 Μάρτη 2021 και ώρα 18:00 και της ΟΕΝΓΕ και που διοργανώνουν και 

συμμετέχουν συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα. 

 προειδοποιητική στάση εργασίας την επόμενη εβδομάδα με προοπτική κλιμάκωσης μέχρι την ικανοποίηση 

των αιτημάτων μας. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 



Μαζικά τακτικά επαναλαμβανόμενα τέστ σε εβδομαδιαία βάση σε  όλο το προσωπικό. 

Καθημερινή απολύμανση των οχημάτων και όλων των εγκαταστάσεων πριν την ανάληψη εργασίας σε 24ωρη βάση.  

Πύκνωση των δρομολογίων για να μην υπάρχει συνωστισμός. 

Επίταξη όλων των διαθέσιμων ιδιωτικών μέσων (ΚΤΕΛ, τουριστικών) για όσο απαιτούν οι συνθήκες.  

Επισκευή και ανανέωση όλου του στόλου (τρένα, λεωφορεία, τρόλεϊ, Τραμ).  

Προσλήψεις επιπλέον μόνιμου προσωπικού (αυτές που έγιναν δεν καλύπτουν τις ανάγκες)  

Πλήρη απομόνωση της καμπίνας του οδηγού. 

Κατάργηση των ενδιάμεσων αλλαγών. 

Κατάργηση διακεκομμένης βάρδιας. 

Μείωση ωραρίου , αύξηση διαλειμμάτων. 

Καμία μείωση αποδοχών σε όλες τις περιπτώσεις απουσίας λόγω COVID-19 για όλη την περίοδο της ανάρρωσης.  
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