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ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Παρακολουθούμε με προσοχή και υπευθυνότητα τις εξελίξεις με 

τον «κορονοϊό» στη χώρα μας. Απαιτείται η τήρηση των 

κανόνων υγιεινής από όλους μας με ευθύνη όχι μόνο απέναντι 

στους εαυτούς μας αλλά και τους γύρω μας, που μπορεί να 

ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες. Όμως ο πιο βασικός 

παράγοντας προστασίας είναι η δυνατότητα του δημόσιου 

συστήματος υγείας να ανταποκριθεί σε αυτές τις συνθήκες. 

Δεν μπορεί να τα εναποθέτουμε όλα στην ατομική ευθύνη. 

Αυτή τη στιγμή την ευθύνη την έχει, πρώτα από όλους, το κράτος, η πολιτεία. Σοβαρό σχέδιο 

πρόληψης, μείωσης της διασποράς και αντιμετώπισης του «κορονοϊού», με δεδομένες τις τεράστιες 

ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, με εξουθενωμένους γιατρούς και 

νοσηλευτές, με κλειστά τα πάνω από 100 από τα 700 περίπου κρεβάτια ΜΕΘ, δεν μπορεί να 

υπάρξει. 

Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ αν εμφανίσει κάποιος ήπια συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού, είναι να 

μείνει στο σπίτι, αν είναι δυνατόν και σε απομόνωση από το περιβάλλον του και να μιλήσει με τον 

οικογενειακό του γιατρό. Είναι τουλάχιστον αστείο, για συμβεβλημένους οικογενειακούς γιατρούς 

στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ στον Κορυδαλλό θα βρει μονάχα 1!!. Επίσης οι δομές του ΠΕΔΥ 

και του ΤΟΜΥ, υποστελεχωμένες δομές που δεν καλύπτουν τις ανάγκες του τοπικού 

πληθυσμού, είναι ανοιχτές μέχρι το απόγευμα και δεν μπορούν να γίνουν βασικές εξετάσεις, καθώς 

δεν υπάρχουν εργαστήρια. Ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο προκύπτει ακόμη πιο επιτακτικά η ανάγκη 

να στελεχωθούν επαρκώς και να αναβαθμιστούν, ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε 24ωρη βάση 

και να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία.  

Είναι εύλογη η ανησυχία που υπάρχει στο λαό από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, 

ακριβώς επειδή η πολιτική της εμπορευματοποίησης έχει υποβαθμίσει τόσο πολύ το δημόσιο 

σύστημα Υγείας. Βασική προϋπόθεση είναι οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού 

και επικουρικού προσωπικού, η μονιμοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού που εργάζεται με 

ελαστικές σχέσεις, καθώς και η εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού. Στάση ευθύνης λοιπόν, 

σε αυτές τις συνθήκες, ενός οργάνου της Τοπικής Διοίκησης δεν είναι να αποσιωπηθούν τα τεράστια 

προβλήματα που υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας ή  να στοιχίζεται πίσω από τις αντιλαϊκές 

αντεργατικές πολιτικές. Είναι να αρθρώνει λόγο προς όφελος του δημότη που δοκιμάζεται. 

Καλούμε την Δημοτική Αρχή να απαιτήσει τώρα τα αναγκαία έκτακτα κονδύλια από τον κρατικό 

προϋπολογισμό για να στηριχτούν μέτρα προστασίας των εργαζομένων και των κατοίκων. Η 

Δημοτική Αρχή έχει την υποχρέωση να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια τους, παίρνοντας όλα τα 

μετρά προστασίας τους, διευκολύνοντας πλήρως τους  εργαζομένους που είναι ευάλωτοι σε 

ζητήματα υγείας, με υποχρεώσεις σε αυτή την φάση σε  παιδιά και αρρώστους.  



Θεωρούμε απαράδεκτο ότι η διοίκηση του Δήμου εκμεταλλευόμενη τη κυβερνητική εγκύκλιο 

καθώς και την υπευθυνότητα και καλή διάθεση των εργαζομένων, ανάθεσε στις συμβασιούχες 

σχολικές καθαρίστριες, ως περιφερόμενος θίασος, τον καθαρισμό εξωτερικών χώρων. Κάλεσαν 

τις εργαζόμενες και τις είπαν πως "για να μη λέει ο κόσμος ότι κάθεστε να πάτε 2-3 ώρες σε 

καθαρισμό εξωτερικών χώρων". Δηλαδή σε εργασία χωρίς συγκροτημένα εργασιακά και 

ασφαλιστικά δικαιώματα, χωρίς να γνωρίζουν το μισθό ή το ωράριο τους. Αν το κράτος και οι 

Δήμοι έχουν ανάγκη τη δουλειά τους, να τις προσλάβουν με μόνιμη και σταθερή εργασία. Δε θα 

κάνουν πειράματα με απαράδεκτες εγκυκλίους σε εργαζόμενους με μισθούς των 100-200ευρώ.  

Καλούμε την διοίκηση του Δήμου να εξασφαλίσει τα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα 

όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτως σύμβασης στις πολιτιστικές και αθλητικές δομές του δήμου 

που παραμένουν κλειστές λόγω της πανδημίας. 

Απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό του Δήμου που είναι και αυτοί  στην πρώτη 

γραμμή μιας μεγάλης προσπάθειας να κρατηθούν σε λειτουργία κρίσιμες υπηρεσίες του Δήμου όπως 

η καθαριότητα, οι αναγκαίες διοικητικές υπηρεσίες και οι κοινωνικές υπηρεσίες για στήριξη 

ευάλωτων ομάδων πολιτών στην πόλη μας. Η προσπάθεια τους απαιτεί την στήριξη όλων μας αφού 

δουλεύουν σε δύσκολες συνθήκες και καλούνται να διαχειριστούν πρωτόγνωρα ζητήματα για όλους. 

Καλούμε την δημοτική αρχή να πάρει άμεσα μέτρα που μπορούν να ανακουφίσουν την λαϊκή 

οικογένεια. Συγκεκριμένα: 

 Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και φόρους για τους αυταπασχολούμενους και τους 

ελεύθερους επαγγελματίες που είναι κλειστές οι επιχειρήσεις τους ή υπολειτουργούν και για τα 

καταστήματα για το διάστημα που παραμένουν κλειστά. 

 Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για το επόμενο εξάμηνο, καθώς και από την καταβολή 

μισθωμάτων για όσους μισθώνουν δημοτική περιουσία και έχουν κλείσει την επιχείρησή τους. 

 Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για 

όλο το διάστημα που θα παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα. 

 Εξασφάλιση των αποδοχών των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε δομές του 

Δήμου, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ, που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους. 

 Εξασφάλιση όλων των απαραίτητων μέσων προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου.  

 Διενέργεια απολυμάνσεων σε δημοτικά κτίρια, στο αμαξοστάσιο, σε απορριμματοφόρα, σε 

κάδους, καθώς σε κοινόχρηστους πολυσύχναστους χώρους. 

 Να στελεχωθεί επαρκώς η υπηρεσία “Βοήθεια στο Σπίτι” προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 

υγειονομικές και άλλες καθημερινές ανάγκες ιδιαίτερα των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους. 

 Διασύνδεση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης του Δήμου με τις δομές 

ΠΦΥ που υπάρχουν στο Δήμο, προκειμένου να εξασφαλίζεται εκτός των άλλων, η 

συνταγογράφηση αναγκαίων φαρμάκων, ιδιαίτερα για ανήμπορους κατοίκους που δεν έχουν 

οικογενειακό γιατρό. 
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