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Για την αινιγματική πρόνοια του ΥΠΠΟΑ απέναντι στην επιδημία 
 

Πιστή στις παραδόσεις της, η κυβέρνηση της ΝΔ αξιοποιεί με προκλητικό και 
διαστρεβλωμένο τρόπο την επιδημία του κορωναϊού, όπως άλλοτε, επί Σαμαρά, 
έκανε με τον λόφο Καστά, για να κτίσει την «εθνική» της πολιτική. Έτσι, μιλώντας 
για «ασύμμετρη απειλή» προσπαθεί να παρακάμψει το γεγονός ότι τις τελευταίες 
δεκαετίες το εθνικό δημόσιο σύστημα υγείας συρρικνώνεται και περιορίζεται, για 
να αυξηθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία και κερδοφορία στην υγεία. Τώρα, εν καιρώ 
επιδημίας, αναδεικνύεται ξεκάθαρα ότι η ζωή και η υγεία μας αποτελεί εμπόρευμα, 
όταν δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες θέσεις ΜΕΘ διαθέσιμες ανά την χώρα. Όταν οι 
ίδιοι οι, ολιγάριθμοι και εξαντλημένοι, εργαζόμενοι των νοσοκομείων της 
υγειονομικά «οχυρωμένης» χώρας μας δεν έχουν μάσκες, γάντια και αντισηπτικά 
να χρησιμοποιήσουν. Όταν η κυβέρνηση αδιαφορεί για τον έλεγχο εξάπλωσης του 
ιού και αποτρέπει τους νοσούντες, εκτός από τους πολύ βαριά, να εξεταστούν αν 
είναι φορείς ή όχι του κορωναϊού, με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει 
«αντιδραστήρας». 
Συγχρόνως, ο πρωθυπουργός διατυμπανίζει την κοινωνική μέριμνα της κυβέρνησής 
του με το «μένουμε σπίτι», ενώ στην πραγματικότητα έχει αδράξει την ευκαιρία να 
εντείνει τον «πόλεμο» απέναντι στους εργαζόμενους και το λαό. Έτσι, την ίδια 
στιγμή που απαγορεύει τις δημόσιες συναθροίσεις, επιτρέπει τις «συναθροίσεις» 
στους χώρους δουλειάς, θεωρώντας τα υγειονομικά μέτρα προστασίας καθαρά 
ατομική υπόθεση. Την ίδια στιγμή που έχουν απολυθεί πάνω από 41.000 
εργαζόμενοι εντός λίγων ημερών, μιλά για προστασία από τις απολύσεις, 
απαλλάσσοντας τους εργοδότες από το εργατικό κόστος και μετακινώντας το στα 
δημόσια ταμεία. Η μαύρη εργασία έχει ήδη διογκωθεί, αφού εκατοντάδες 
επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν και καμία πρόθεση για ελέγχους δεν έχει 
εκδηλωθεί. 
Στα έργα, τα κατ’ ευφημισμόν δημόσια, που ρυθμίζονται από την ιδιωτική 
κερδοφορία, συνήθως δεν υπάρχει καμία πρόνοια για στοιχειώδη μέτρα 
υγειονομικής και ατομικής προστασίας, την ίδια στιγμή που υπάρχει «πρόνοια» για 
εντατικοποίηση της εργασίας. Είναι εμπαιγμός να αποφασίζεται διευρυμένο 
ωράριο στα καταστήματα τροφοδοσίας, για να αυξήσουν την κερδοφορία τους, αντί 
να περιορίσουν την προσέλευση στα σούπερ-μάρκετ και την έκθεση των 
εργαζομένων στον κίνδυνο μόλυνσης. Και επιπλέον δώρο της κυβέρνησης στην 
εργοδοσία: την απαλλάσσει από το να αναρτά τις υπερωρίες των εργαζομένων στην 
ΕΡΓΑΝΗ. 
Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν ενδιαφέρεται στην πραγματικότητα να προστατεύσει τη 
δημόσια υγεία και τους εργαζόμενους. Ενδιαφέρεται μόνο να μη γίνει απότομα 
αντιληπτή η τραγική ανεπάρκεια του δημόσιου συστήματος υγείας σε 
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εγκαταστάσεις, προσωπικό, φάρμακα και υλικά. 
Με την ίδια λογική, η ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, με έγγραφο (συνημμένο 1) προς τις κατά 
τόπους ΕΦΑ, δεν ενδιαφέρθηκε να αναστείλει, έστω και για μια εβδομάδα, τη 
λειτουργία των υπηρεσιών του, αλλά προσπαθεί να εγγυηθεί τη συνέχιση 
λειτουργίας τους, με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό, χωρίς να μπορεί να γίνει 
στις περισσότερες περιπτώσεις αντιληπτό από τις ΕΦΑ, αν συμπεριλαμβάνεται 
όλο το προσωπικό ή μέρος του. Θεωρούμε αυτονόητη την πρώτη ερμηνεία, επί τη 
βάσει της αρχής της μη διάκρισης των εργαζομένων. Θεωρούμε επίσης αυτονόητη 
την υποχρέωση κάθε υπηρεσίας για δίκαιο και ισότιμο, αναλογικό επιμερισμό των 
αναγκαίων εργασιών και υπηρεσιών από το σύνολο του μονίμου, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ 
προσωπικού (θυμίζοντας εξάλλου πως, με τα προ 2ετίας δεδομένα, οι μόνιμοι, οι 
ΙΔΑΧ και οι ΙΔΟΧ εργαζόμενοι αρχαιολόγοι διαιρούνται αριθμητικά ισομερώς, με 
500 περίπου συναδέλφους να συγκροτούν κάθε κατηγορία). 
Έτσι, κατ’ουσίαν, δεν υπάρχει καμία σχετική οδηγία για το έκτακτο αρχαιολογικό 
προσωπικό που εργάζεται στο πεδίο, είτε στα λεγόμενα «δημόσια» έργα, είτε στα 
ιδιωτικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση των 
εργαζομένων, με τους έκτακτους, που κατά κύριο λόγο απασχολούνται στο πεδίο, 
να συνεχίζουν κανονικά να εργάζονται. Την ίδια στιγμή, ούτε για όσους εργάζονται 
εντός των εγκαταστάσεων των κατά τόπους υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ είτε εκτός 
αυτών, δεν υπάρχει καμία πρόνοια για μέτρα υγειονομικής προστασίας από την 
πλευρά του υπουργείου. Σε αντίθεση, λοιπόν, με τις εκκλήσεις των γιατρών για 
εφαρμογή καραντίνας, το ΥΠΠΟΑ φαίνεται να εκτιμά ότι δεν μπορεί να συμβάλει με 
ισότιμο και καθολικό τρόπο στην προστασία των εργαζομένων του και στον 
περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Το μόνο που προτάσσει είναι η συνέχιση της 
λειτουργίας των υπηρεσιών του, αξιοποιώντας για αυτό και τη μορφή της εξ 
αποστάσεως και της εκ περιτροπής εργασίας και τις τηλε-διασκέψεις.  
Ο ΣΕΚΑ καλεί την ηγεσία του ΥΠΠΟΑ να αναμετρηθεί με τις ευθύνες της 
επικινδυνότητας που θέτει η πανδημία του κορωναϊού και να προχωρήσει άμεσα 
σε ισότιμη προστασία των εργαζομένων, μόνιμων, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ, του ΥΠΠΟΑ 
αναστέλλοντας τη λειτουργία των υπηρεσιών του για εύλογο χρονικό διάστημα. 
ΑΝ, ωστόσο, αναλαμβάνει την ευθύνη να εγγυηθεί για την υγεία των 
εργαζομένων του και αν αποφασίσει να συνεχίσει την κανονική λειτουργία των 
υπηρεσιών του, τότε να αναλάβει και την ευθύνη να εγγυηθεί 

·            μέτρα υγειονομικής προστασίας (απολύμανση χώρων, γάντια, μάσκες, 
αντισηπτικά κτλ.) τόσο στις υπηρεσίες του όσο και στα εργοτάξια,  «δημόσια» και 
ιδιωτικά. Σημειώνουμε ότι η πρόσβαση στο πόσιμο νερό ή σε καθαρές τουαλέτες, 
κυρίως σε περιπτώσεις εργασίας συναδέλφων ΙΔΟΧ σε ιδιώτες εργολάβους, πολλές 
φορές μοιάζει με όνειρο θερινής νυκτός. 

·            να προστατεύσει τους εργαζομένους, κυρίως εκείνους με συμβάσεις 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από απολύσεις, πάγωμα μισθοδοσίας, 
υποχρεωτικές άδειες άνευ αποδοχών και να εμποδίσει την εξάπλωση των 
φαινομένων μαύρης και αδήλωτης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με τις 
προσλήψεις-μπαλώματα να πολλαπλασιάζονται την περίοδο αυτή και με τους 
εργολάβους να υποκαθιστούν με παράνομο τρόπο τους εργαζομένους, οι οποίοι 
κάνουν χρήση των αδειών και των δικαιωμάτων τους. 

·           να καλύψει με πλήρη και ισότιμο τρόπο, όλους τους εργαζόμενους στον 
τομέα του ΥΠΠΟΑ (με άδειες, εργασία από το σπίτι, εκ περιτροπής εργασία) τις 



ημέρες έξαρσης της επιδημίας και των παράλληλων γενικών περιορισμών. Να 
διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι που τυπικώς δεν έχουν δικαίωμα κανονικής αδείας 
(πχ. συνάδελφοι με μήνες σύμβασης μπροστά τους χωρίς υπόλοιπο κανονικής 
αδείας). 
  
Καλούμε την κυβέρνηση, έστω και τώρα, άμεσα να προβεί σε μαζικές, μόνιμες και 
σταθερές προσλήψεις, με αξιοπρεπείς όρους και συνθήκες, ιατρικού, νοσηλευτικού 
και λοιπού υποστηρικτικού προσωπικού, για να μπορέσει να σταθεί στο ύψος της 
σημαντικής αποστολής του το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε ό,τι αφορά το ΥΠΠΟΑ, 
παραμένουν πάγια τα αιτήματά μας για μόνιμες και σταθερές προσλήψεις 
προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για να αντιμετωπιστεί η γιγαντωμένη 
υποστελέχωσή του. 
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