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ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Μετά από 5 μήνες σκληρού lockdown, η κατάσταση στον τομέα της υγείας λόγω της
πανδημίας γίνεται ολοένα και πιο δραματική. Δεκάδες ασθενείς είναι αβοήθητοι,
διασωληνωμένοι σε ράντζα και εκτός ΜΕΘ, αυξάνεται μέρα με τη μέρα ο αριθμός των
θανάτων και των διασωληνωμένων, με τον ιό να καλπάζει σε όλη τη χώρα και την Αττική να
μετρά τα μισά κρούσματα. Η κυβέρνηση, σε απόλυτο εναγκαλισμό με τα συμφέροντα των
μεγάλων κλινικαρχών, «πουλάει τρέλα». Αντί να επιτάξει ΤΩΡΑ τις μεγάλες ιδιωτικές
μονάδες υγείας, επιτάσσει 200 ιδιώτες γιατρούς, μερικοί εκ των οποίων ανεμβολίαστοι,
άλλοι να έχουν ήδη ενταχθεί εθελοντικά σε Δημόσια νοσοκομεία. Αντί για πρόσληψη ιατρών
και μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού, αντί να δημιουργήσει νέες κλίνες (ΜΕΘ και
κανονικές), προτιμά να προσλαμβάνει αστυνομικούς για τη «φύλαξη» των πανεπιστημίων ή
για την καταστολή κινητοποιήσεων ή για να «συμμορφώνει» όποιον δεν κάθεται σπίτι του.

Συνάδελφοι, σήμερα περισσότερο από ποτέ μπορεί κανείς να συνειδητοποιήσει τη σημασία
του δημόσιου συστήματος υγείας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι νοσούντες με covid-19
νοσηλεύονται σε δημόσια νοσοκομεία. Καταρρέει με πολύ δραματικό τρόπο ακόμη και η
αυταπάτη που καλλιεργούσαν συνειδητά επί χρόνια οι πλειοψηφούσες παρατάξεις περί
«ΤΥΠΕΤικής όασης». Όταν επί χρόνια ΔΗΣΥΕ, ΔΑΚΕ και ΔΑΣ έλεγαν «τι μας νοιάζει αν
έχουν ελλείψεις τα δημόσια νοσοκομεία, εμείς έχουμε το Υγείας Μέλαθρον...», η ΕΝΙΑΙΑ
απαιτούσε ό,τι και τώρα:
δημόσια δωρεάν υγεία για όλους
.
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Και τη στιγμή που η δημόσια υγεία καταρρέει συνολικά, το προεδρείο του ΤΥΠΕΤ
προχώρησε σε ανακοίνωση προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης για το
προσωπικό του ταμείου, χωρίς καν πρώτα να επικυρώσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα από
το ΔΣ. Είχε βέβαια προηγηθεί η δέσμευσή τους στην τράπεζα, το «ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ», όπως πολύ εύστοχα είχαμε γράψει σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας.

Λες και περισσεύουν εργαζόμενοι και ιατρικό προσωπικό, ειδικά αυτή τη χρονική συγκυρία,
με την έξαρση της πανδημίας. Τώρα που ο εργαζόμενος έχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη την
πρωτοβάθμια υγεία. Να επισημάνουμε ότι λόγω των μέτρων για την πανδημία δεν
υλοποιούνται όλα τα χειρουργεία, δεν γίνονται οι προληπτικές εξετάσεις, τα ραντεβού
εξακολουθούν να κλείνονται μετά από μήνες.

Η ΕΝΙΑΙΑ δηλώνει για ακόμη μία φορά ότι είναι κάθετα αντίθετη με τις εθελούσιες,
ακριβώς επειδή πρόκειται για εκβιαστικές απολύσεις στην ουσία. Ορισμένα μάλιστα μέλη
του ΔΣ προερχόμενα από τη ΔΑΣ, την παράταξη του ΣΥΤΑΤΕ στο ΤΥΠΕΤ και του ΣΕΠΕΤΕ
στο ΤΥΠΕΤ, αποχώρησαν από την τελευταία συνεδρίαση του ΤΥΠΕΤ της 23/3/2021 στην
οποία συζητιόταν το θέμα, προφανώς για λόγους που δεν είχαν να κάνουν με την αντίθεσή
τους στην εθελούσια αυτή καθ' αυτή, όπως φάνηκε και από την κοινή ανακοίνωσή τους.
Στην ουσία ενοχλήθηκαν (και καλά έκαναν) για την «αντιδημοκρατική» κίνηση του
προεδρείου, για το γεγονός ότι δεν είχαν ενημερωθεί για την ακριβή ημερομηνία της
εθελούσιας, για τη μελέτη σκοπιμότητας της εθελούσιας. Όμως η εθελούσια από μόνη της
δεν τους ενόχλησε ουσιαστικά, αφού όπως γράφουν κι αυτοί έχουν απλά «...ερωτήματα για
το ποιο θα είναι το οικονομικό όφελος για το Ταμείο...» ή για το ποιες θα είναι «...οι τυχόν
δικλείδες ασφαλείας που πρέπει να προβλεφθούν έτσι ώστε κανένας εργαζόμενος να μην
υποστεί πίεση». Δεν εκφράζουν την αντίθεσή τους στην απόφαση για εθελούσια.
Ερωτήματα αποτυπώνουν...

Να ενημερώσουμε τους αγαπητούς συναδέλφους του ΔΣ ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σε μια τόσο ρευστή περίοδο, όπου όλα καταρρέουν. Όλοι οι εργαζόμενοι ζουν
υπό το φόβο της απόλυσης, της οικονομικής κατάρρευσης, ακόμη και της ίδιας τους της
ζωής που την παίζουν κορώνα γράμματα όσο δεν ενισχύεται το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
Να τους ενημερώσουμε επίσης ότι όσο ενδιαφέρεσαι για το οικονομικό όφελος του Ταμείου,
και αφήνεις σε δεύτερη μοίρα την υγεία των ασφαλισμένων του, τόσο οι παροχές θα
μειώνονται και όλα θα εξαρτώνται από τη λογική «κόστους- οφέλους».

Συνάδελφοι, ενώ στη συζήτηση για το «στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης» η διοίκηση του
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Ταμείου μας ξεκαθάριζε ότι τα 11,5 εκ μας τα «δωρίζει» η ΕΤΕ χωρίς καμία προϋπόθεση,
τώρα έρχονται οι ίδιοι από μόνοι τους να διαψευστούν! Τα 2,5 εκ ευρώ αφορούν
συγκεκριμένα στην εθελούσια αποχώρηση προσωπικού του ΤΥΠΕΤ
. Αν αυτό δεν αποτελεί μνημόνιο συμφωνίας με την Διοίκηση της ΕΤΕ, τότε τι; Έγκαιρα
είχαμε προειδοποιήσει ότι το στρατηγικό αυτό σχέδιο είναι
μνημόνιο μεταξύ ΤΥΠΕΤ και Τράπεζας
. Δεσμεύτηκε η διοίκηση του Ταμείου ότι θα υλοποιήσει την εθελούσια. Άρα
η Τράπεζα πλέον είναι η ουσιαστική διοίκηση του ΤΥΠΕΤ
με το σκεπτικό «εγώ πληρώνω, εγώ κάνω ότι θέλω».

Και επειδή με την υγεία των εργαζομένων και των οικογενειών τους δεν μπορούν να παίζουν
κάποιοι, είτε λέγονται κυβέρνηση είτε διοίκηση Τράπεζας είτε διοίκηση Ταμείου Υγείας, απ
αιτούμε
:

• Να μην γίνει η εθελούσια για το προσωπικό του ΤΥΠΕΤ. Προσλήψεις ΤΩΡΑ μόνιμου
ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού

• Άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας (χωρίς καμία αποζημίωση των κλινικών)

• Πραγματοποίηση δωρεάν μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ σε όλους τους εργαζόμενους
(ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης)

• Κεντρικός καταμερισμός και αξιοποίηση του συνόλου δομών υγείας της χώρας

• Μέτρα προστασίας όλων των εργαζομένων

• Ουσιαστική στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με σοβαρό ποσοστό του κρατικού
προϋπολογισμού

3/4

ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δευτέρα, 29 Μάρτιος 2021 11:02 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 29 Μάρτιος 2021 11:03

• Πρόσληψη ιατρών και δημιουργία νέων νοσοκομείων

• Τακτικές απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους δουλειάς με βάση τα πρωτόκολλα υγείας

• Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ιχνηλάτησης και αποφυγής της διασποράς του ιού

• Μαζικός και δωρεάν εμβολιασμός όλου του λαού
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