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ΨΗΦΙΣΜΑ
8/3/2020
Η ετήςια εκλογική απολογιςτική Γενική υνζλευςη τησ ομοςπονδίασ μασ, που πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 8 Μάρτη 2020 ςτην Αθήνα κατζληξε ςτο παρακάτω ψήφιςμα για το θζμα του κορωνοϊοφ.
Συνάδελφοι, Συναδζλφιςςεσ
Τισ τελευταίεσ μζρεσ, παρακολουκοφμε όλοι με ανθςυχία τθν εξάπλωςθ των κρουςμάτων του κορωνοϊοφ
COVID-19 ςτθ χϊρα μασ. Η ανθςυχία μασ αυτι ενιςχφεται και από τθν ίδια τθν κατάςταςθ ςτθν οποία
βρίςκεται το κρατικό ςφςτθμα υγείασ του οποίου οι ελλείψεισ είναι τεράςτιεσ, ωσ αποτζλεςμα των
πολιτικϊν υποβάκμιςθσ και εμπορευματοποίθςθσ που εφαρμόςτθκαν διαχρονικά και με ιδιαίτερθ ζνταςθ
τα τελευταία χρόνια από όλεσ τισ κυβερνιςεισ και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Επιβεβαιϊνεται ςτθν πράξθ
αυτό που χρόνια λζμε: θ ανάγκθ διαμόρφωςθσ ενόσ κρατικοφ, αποκλειςτικά δθμόςιου και δωρεάν
ςυςτιματοσ υγείασ, με αναβακμιςμζνεσ υπθρεςίεσ υγείασ-πρόνοιασ για όλο τον πλθκυςμό, πλιρωσ
ςτελεχωμζνου ςε προςωπικό και υποδομζσ, επομζνωσ, επαρκϊσ χρθματοδοτοφμενου από τον κρατικό
προχπολογιςμό, προκειμζνου να μπορεί να καλφψει όλεσ τισ κακθμερινζσ αλλά και τισ ζκτακτεσ ανάγκεσ
του πλθκυςμοφ. Μόνο με αυτζσ τισ προχποκζςεισ μπορεί να διαμορφωκεί και ζνα επαρκζσ ςχζδιο
αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων καταςτάςεων όπωσ θ ςυγκεκριμζνθ πανδθμία. Επιβεβαιϊνεται ςτθν πράξθ ότι θ
υγεία οφτε εμπόρευμα είναι, οφτε ατομικι ευκφνθ.
Οι πρόςφατεσ εξελίξεισ επιβάλλουν τθ λιψθ όλων των αναγκαίων και αποτελεςματικϊν μζτρων για τθν
αντιμετϊπιςθ του κορονοϊοφ: επιδθμιολογικι επαγρφπνθςθ, ενίςχυςθ τθσ πρόλθψθσ, ζγκαιρθ διάγνωςθ
και αντιμετϊπιςθ νοςθμάτων και πάνω απ’ όλα άμεςθ ςτελζχωςθ όλων των υπθρεςιϊν υγείασ.
Μια πικανι εξάπλωςθ του ιοφ τισ επόμενεσ εβδομάδεσ ςτθν χϊρα μασ πρζπει να αντιμετωπιςτεί
αποτελεςματικά. Αντίςτοιχα χρειάηεται να παρκεί κάκε μζτρο και για το ςοβαρό αντίκτυπο που κα ζχει ςε
χιλιάδεσ ςυνάδελφουσ, αφοφ για πολλζσ μζρεσ είτε για προλθπτικοφσ είτε για λόγουσ ανάρρωςθσ μπορεί
να χρειαςτεί να μείνουν εκτόσ εργαςίασ, οι ίδιοι ι και άλλα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ που είναι
εργαηόμενοι, τα παιδιά τουσ κλπ.
Στθν παροφςα κατάςταςθ δεν φτάνουν μόνο τα μζτρα εντατικοποίθςθσ τθσ ατομικισ υγιεινισ όπωσ
ηθτείται από το Υπουργείο υγείασ. Με βάςθ και τα παραπάνω επιβάλλεται να παρκοφν άμεςα μζτρα
ενθμζρωςθσ και προςταςίασ του πλθκυςμοφ με ευκφνθ τθσ κυβζρνθςθσ και ταυτόχρονα μζτρα
οικονομικισ ςτιριξθσ.
Απαιτοφμε:


Άμεςθ πρόςλθψθ μόνιμων και πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ υγειονομικϊν όλων των
ειδικοτιτων, για να καλυφκοφν οι τεράςτιεσ ελλείψεισ που υπάρχουν ςτα νοςοκομεία και κζντρα
υγείασ. Να ςτελεχωκοφν πλιρωσ όλα τα δθμόςια κζντρα Υγείασ, νοςοκομεία, εργαςτιρια και το
ΕΚΑΒ. Να ανοίξουν όλεσ οι κλειςτζσ ΜΕΘ. Να μονιμοποιθκοφν οι εργαηόμενοι με ελαςτικζσ
μορφζσ απαςχόλθςθσ, χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ.







Άμεςα να προςλθφκοφν οι επικουρικοί γιατροί ακόμα και αν δεν ζχει παρζλκει το τρίμθνο από τθ
λιξθ τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ. Διοριςμοφσ ςε μόνιμεσ κζςεισ όλων των υπθρετοφντων
ςιμερα επικουρικϊν γιατρϊν.
Άμεςα να λειτουργιςουν ςε 24ωρθ βάςθ όλεσ οι μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ Υγείασ και τα
ενδεικνυόμενα υλικά προφφλαξθσ να διατεκοφν δωρεάν από το κράτοσ ςτον πλθκυςμό.
Να λειτουργιςουν αποτελεςματικά όλεσ οι υπθρεςίεσ, τα νοςοκομεία. Να εξοπλιςτοφν με
ςφγχρονα μθχανιματα, ιατρικό υλικό και να διακζτουν όλεσ τισ ειδικότθτεσ γιατρϊν, αλλά και το
απαραίτθτο νοςθλευτικό και παραϊατρικό προςωπικό.
Να διατεκοφν ςτον πλθκυςμό δωρεάν και με αποκλειςτικι ευκφνθ του κράτουσ όλα τα
ενδεικνυόμενα υλικά προφφλαξθσ (μάςκεσ, ςαποφνια, αλκοολοφχα αντιςθπτικά κλπ) και ιδιαίτερα
ςτουσ χϊρουσ που υπάρχει ςυγχρωτιςμόσ.

Ιδιαίτερα για τουσ ςυνάδελφουσ/ςςεσ αυτοαπαςχολοφμενουσ με ετιςιο ειςόδθμα ωσ 12.000 ευρϊ, οι
οποίοι μπορεί να βρεκοφν οι ίδιοι ι μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ ςε κακεςτϊσ προφφλαξθσ ι ακόμα και να
νοςιςουν διεκδικοφμε:







Τθν απαλλαγι τουσ από τισ τρζχουςεσ ειςφορζσ για τθν προςωπικι τουσ αςφάλιςθ για τουσ μινεσ
Μάρτθ - Απρίλθ, χωρίσ απϊλεια του αςφαλιςτικϊν δικαιωμάτων.
Τθν άμεςθ αναςτολι των φορολογικϊν και άλλων υποχρεϊςεων για τουσ επόμενουσ 4 μινεσ. Να
μθ χακεί καμία ρφκμιςθ λόγω μθ δυνατότθτασ αποπλθρωμισ των τρεχουςϊν δόςεων για το 4μθνο
ςε εφορία, αςφαλιςτικά ταμεία, τράπεηεσ, ΔΕΗ, άλλουσ λογαριαςμοφσ.
Τθν διαγραφι τόκων, προςτίμων και μζροσ το κεφαλαίου για χρζθ ςε εφορία, τράπεηεσ και
αςφαλιςτικά ταμεία.
Τθν άμεςθ άρςθ κάκε μζτρου αναγκαςτικισ είςπραξθσ, δεςμευμζνων λογαριαςμϊν, καταςχζςεων
κλπ εισ βάροσ τουσ.
Τθν άμεςθ επιβολι αφορολόγθτου ορίου, για ειςοδιματα ωσ και 12.000 ευρϊ το χρόνο.

Το προεδρείο τθσ ΓΣ

