
 

                                                                                                                                                                 Γενάρης 2022 

Ανακοίνωση για την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση και συμμετοχή στην 

μέρα δράσης για την Δημόσια υγεία.                                                                                          

 

Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από την εμφάνιση του Covid – 19 στην χώρα μας και δυστυχώς για 

τους εργαζόμενους και για τον λαό επιβεβαιώθηκαν όλα αυτά που είχαν επισημανθεί από τον Μάρτη 

του 2020 : 

• Η επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να βάλει πάνω από την προστασία της κοινωνίας την 

κερδοφορία των επιχειρηματιών. 

• Την μη λήψη κανενός ουσιαστικού μέτρου για ανάσχεση της διασποράς  

• «Λάδωμα» εκατομμυρίων ευρώ στα μεγαλοκάναλα είτε να τρομοκρατήσουν τον λαό είτε να εμφανίσουν τα 

ηλίθια μέτρα τους σαν σωστά. 

• Καμία ουσιαστική και πρακτική απόφαση για ενίσχυση του ΕΣΥ σε όλα τα επίπεδα. 

• Αντί για προσλήψεις στην υγεία υπήρξε αναστολή εργασίας σε εργαζόμενους που επέλεξαν να μην 

εμβολιαστούν. 

• Την διαχείριση της πανδημίας αντί να την αναλάβουν οι καθ ύλην αρμόδιοι και γνώστες - οι μάχιμοι 

νοσοκομειακοί γιατροί – την ανέλαβαν βολεμένοι μεγαλοκαθηγητάδες του συστήματος , χωρίς ή με 

ελάχιστη εμπειρία στο δημόσιο σύστημα υγείας. 

• Παρά τα δημόσια ψέματα της κυβέρνησης ΔΕΝ υπήρξε η παραμικρή ενίσχυση στα δημόσια Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς πλην μια μικρής πρόσληψης 367 οδηγών χωρίς μάλιστα αναγνώριση προϋπηρεσίας με 

αποτέλεσμα να υπάρχει ένα γαϊτανάκι παραιτήσεων – πρόσληψης επιλαχόντων – ξανά παραιτήσεις . 

• Αντί να αγοραστούν καινούρια λεωφορεία με ανάλογες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας , 

νοικιάστηκαν κάποια φρεσκοβαμμένα σαράβαλα , σε κόστος μεγαλύτερο από την αγορά ενός καινούριου , 

από τα οποία ένας μεγάλος αριθμός ΔΕΝ έχει καν παραδοθεί ακόμα – ενώ η πανδημία – καλπάζει και 

σκοτώνει , ένας επίσης μεγάλος αριθμός είναι σε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα 

το χαμηλό συγκοινωνιακό έργο και τον συνωστισμό στα ΜΜΜ άρα την ακόμα μεγαλύτερη διασπορά του 

ιού . 

• Τα μέτρα προστασίας και πρόληψης στους περισσότερους εργασιακούς χώρους είναι ελάχιστα ή και 

μηδενικά και τα περισσότερα (πχ τεστ) τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι απ τον τσεκουρωμένο ελάχιστο μισθό 

τους. 

• Δεν υπήρξε η παραμικρή καμπάνια ενημέρωσης για τα οφέλη των εμβολιασμών , ούτε καν ενημέρωση 

προς τους ανησυχούντες   εργαζόμενους αλλά εκβιασμοί , διαχωρισμοί , πρόστιμα και υποχρεωτικότητα. 

Δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτής της εγκληματικής διαχείρισης σε βάρος του λαού και προς όφελος των λίγων 

είναι τραγικά:  

Έχουμε μέχρι σήμερα από την αρχή της επιδημίας 22.400 νεκρούς  και 1.800.000 ανθρώπους που έχουν νοσήσει. 

Από μόνοι τους οι αριθμοί αποδεικνύουν την εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης κατατάσσοντας μας σαν 

χώρα στις πρώτες θέσεις θνησιμότητας παγκόσμια. 

Απέναντι σ όλη αυτή την κατάσταση μόνο μία λύση υπάρχει: 



Άμεση αγωνιστική κλιμάκωση από πλευράς εργαζομένων και νεολαίας ώστε να ηττηθεί η κυβέρνηση 

αλλά και κάθε επίδοξος διαχειριστής της αστικής εξουσίας.  

Οι εργαζόμενοι , οι νεολαίοι , ο λαός πρέπει να βγούμε μπροστά για να υπερασπιστούμε την ζωή μας , 

την υγεία μας , την ελευθερία μας.   

Και απέναντι σ αυτή την συνθήκη να απαιτήσουμε : 

• Άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ με προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού προσωπικού , με δημόσια 

νοσοκομεία με κλίνες και ΜΕΘ. Επίταξη χωρίς την παραμικρή αποζημίωση των ιδιωτικών κλινικών. 

• Όλα τα μέτρα  πρόληψης και προστασίας ΔΩΡΕΑΝ . ( τεστ , μάσκες υψηλής προστασίας κλπ) 

.Μαζικά τακτικά δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ σε εβδομαδιαία βάση σε  όλο το προσωπικό. 

Στον χώρο των αστικών μεταφορών : 

 

• 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 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. 

 

• Κατάργηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού που το μόνο που κάνει είναι να καλλιεργεί τον 

διαχωρισμό και τον κοινωνικό αυτοματισμό. 

 

• Καμπάνιες ενημέρωσης των εργαζομένων. 

• Καμία μείωση αποδοχών σε όλες τις περιπτώσεις απουσίας εργαζόμενου λόγω COVID-19 για όλη 

την περίοδο της ανάρρωσης. 

Σαν ΕΑΣ συμμετέχουμε και καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν 

στην μέρα δράσης για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την προστασία των 

εργαζομένων το Σάββατο 22 Γενάρη και ώρα 12:00  στο Σύνταγμα! 

Γιατί μόνο ο λαός σώζει τον λαό! 
 

    

 


