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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 

 Οι  τραγικές  μέρες  του  Μάη  του  2015,  τότε  που  πέντε   συνάδελφοί  μας  

χαροπάλευαν  σε  διάφορα  νοσοκομεία  της  Αττικής,  το  βασικότερο  νοσοκομείο  που  

περιέθαλψε  τους  εγκαυματίες  συναδέλφους  μας,  ήταν  το  Θριάσιο  Νοσοκομείο  το  οποίο  

είχε  αποκτήσει  πτέρυγα  αντιμετώπισης  εγκαυμάτων  μετά  από  δωρεά  της  οικογένειας  

Λάτση.   Δωρεά  η  οποία  είχε  προέλθει  εις  ανάμνηση  των  15  αδικοχαμένων  συναδέλφων  

του  διυλιστηρίου της  Ελευσίνας  (πρώην  ΠΕΤΡΟΛΑ)  το  Σεπτέμβριο  του  1992.   

Μετά  την  τελευταία  ακατανόητη  κυβερνητική  απόφαση  δεν  θα  υπάρχει  πλέον  και  

για  όσο  διαρκούν  τα  μέτρα  κατά  τις  πανδημίας,  η  δυνατότητα  περίθαλψης  σοβαρών  

εργατικών  ατυχημάτων  σε  μία  γεωγραφική  περιοχή  που  απασχολεί  καθημερινά  περίπου 

150.000  εργαζόμενους  χωρίς  καν  να  υπάρχει  δυνατότητα  διακομιδής  τους  σε  ιδιωτικές  

κλινικές,  αφού  στο  Θριάσιο  δεν υφίσταται  καμία !!!   

Μπροστά  λοιπόν  στον  κίνδυνο  να  βρεθούνε  εργαζόμενοι  που  θα  χρειαστούν  

άμεση  νοσοκομειακή  περίθαλψη  και  θα  αναγκαστούν  να  μεταφερθούν  σε  

απομακρυσμένα  νοσοκομεία   και   σε  χρόνους  πολύ  μεγαλύτερους  από  ότι  χρειάζονταν  

μέχρι  τώρα,  το  Εργατικό  Κέντρο  Ελευσίνας & Δυτικής  Αττικής,  αποφάσισε   την  κήρυξη  

24ωρης  Πανθριασιακής  απεργιακής  κινητοποίησης,  ζητώντας  τα  αυτονόητα.  

 Να  ανακληθεί  η  εγκληματική  απόφαση  για  μετατροπή  του  Θριασίου  Νοσοκομείου  

σε  νοσοκομείο  Covid – 19   

 Να  ενισχυθούν  με  άμεσες  προσλήψεις  μονίμου  προσωπικού  τα  Κέντρα  Υγείας  

Ελευσίνας,  Ασπροπύργου  και  Μεγάρων  και  μονιμοποίηση  των  Συμβασιούχων.  

Τέλος  να  ιδρυθεί  Κέντρο  Υγείας  στη  Μάνδρα. 

 Να  εξεταστεί  σοβαρά  η  πρόταση  των  νοσοκομειακών  γιατρών  για  την  επίταξη  

ιδιωτικών  κλινικών  για  τη  νοσηλεία  των  διασωληνωμένων  ασθενών  που  

παραμένουν  εκτός  ΜΕΘ 

 Να  ληφθούν  άμεσα  μέτρα  προστασίας  της  υγείας  στους  χώρους  δουλειάς  και  

στα  Μέσα  Μαζικής  Μεταφοράς 

 Να  στελεχωθούν  άμεσα  οι  αρμόδιες  ελεγκτικές  υπηρεσίες  του  κράτους  και  να  

διενεργούνται  έλεγχοι  σε  όλους  τους  χώρους  δουλειάς 

 Να  πραγματοποιηθούν  δωρεάν  μαζικά  τεστ  σε  όλους  τους  εργαζόμενους  σε  

κάθε  χώρο  δουλειάς,  με  ευθύνη  κράτους  και  εργοδοσίας 

 Να  διασφαλιστούν  όλα  τα  εργασιακά  δικαιώματα  (μισθοί κλπ)  των  εργαζομένων  

που  νοσούν  οι  ίδιοι  ή  μπαίνουν  προσωρινά  σε  καραντίνα 
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 Να  υπάρχει  ασφαλής  μεταφορά  των  εργαζομένων  προς  και   από  την  δουλειά,  

με  πύκνωση  των  Μέσων  Μαζικής  Μεταφοράς.  Συχνές  απολυμάνσεις  και  

διασφάλιση  τήρησης  των  μέτρων  στα  πούλμαν  των  Εταιρειών.   

 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 

 Απέναντι  στην  επικίνδυνη   και  ανερμάτιστη  πολιτική  της  κυβέρνησης  που  επιχειρεί  

να  γυρίσει  τις  υγειονομικές  συνθήκες  στο  Θριάσιο  δεκαετίες  πίσω,  σε  πλήρη  ταύτιση  

με  τη  σχεδιαζόμενη  αναβίωση  των  εργασιακών  συνθηκών  στη  χώρας  μας  εκατό  χρόνια 

πριν,  το  Σωματείο  μας  αποφάσισε  κατά  πλειοψηφία  (πλην  Αγωνιστικού  Μετώπου  που  

ζήτησε  24ωρη),  τη  συμμετοχή  μας  στη  κινητοποίηση  του  ΕΚΕΔΑ  με  4ωρη  Στάση  

Εργασίας  τη  Δευτέρα  12/04/21  από  11:00  έως  15:00  στις  Εγκαταστάσεις  

Ασπροπύργου  και  Ελευσίνας.  

 Αγωνιζόμαστε  για  ανθρώπινες  συνθήκες  περίθαλψης,  σεβασμό  στην  αξιοπρέπεια  

των  εργαζομένων,  άμεση  ανάκληση  όλων  των  αποφάσεων  που  πλήττουν  καίρια  το  

συνταγματικά  κατοχυρωμένο  δικαίωμα  του  κάθε  ανθρώπου  στην  προστασία  της  υγείας  

του.  Πόσο  δε  μάλλον  αν  είμαστε  εργαζόμενοι  στα  ΕΛΠΕ,  τιμώντας  τη  μνήμη  των  

τεσσάρων  αδικοχαμένων  συναδέλφων  μας  και  προστατεύοντας  την  υγεία  χιλιάδων  

άλλων. 
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