
ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Μένουμε δυνατοί. Δεν μένουμε σιωπηλοί!  

ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΑΣ 

Για την προστασία της Υγείας & των δικαιωμάτων μας 
Το τελευταίο διάστημα κυβέρνηση, αστικά κόμματα, οι τοπικοί τους παράγοντες και δήμαρχοι 

προσπαθούν να μετακυλήσουν την κρατική ανεπάρκεια στην ατομική ευθύνη. 

Τα αυτονόητα μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας δε μπορεί να γίνονται 
αφορμή για να συγκαλυφθούν οι τεράστιες ευθύνες της Κυβέρνησης και των όλων 

προηγούμενων που έχουν οδηγήσει σε μαύρα χάλια την Υγεία και Πρόνοια στο 
σύνολο της Εύβοιας, βάζοντας σε καραντίνα τα λαϊκά δικαιώματα ακόμη και αυτό 

της προστασίας της ζωής. 

Την ίδια ώρα δεν γίνεται πουθενά κουβέντα για τον «αθέατο» συνωστισμό και 
συγχρωτισμό που είναι πολύ πιο μαζικός και καθημερινός. Στην Εύβοια αυτό είναι 
καθημερινό φαινόμενο στα επείγοντα του Νοσοκομείου Χαλκίδας, σε χώρους 

δουλειάς, σε super market και τράπεζες.  

Να ληφθούν τώρα ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας του 
λαού και στήριξης των εργαζομένων 

Προστασία των υγειονομικών με την παροχή όλου του αναγκαίου 
υγειονομικού υλικού (απλές και ειδικές μάσκες, γυαλιά, ποδιές, γάντια κλπ) ώστε 

να μην βγει εκτός της μάχης ή να μετατραπεί σε φορέα μετάδοσης της νόσου. Είναι 
ανησυχητικό ότι στο Γ.Ν. Χαλκίδας γίνονται συζητήσεις ακόμα και για να ράψουν οι 

εργαζόμενοι τις δικές τους μάσκες !!!! Να εξασφαλιστεί τώρα η επάρκεια για τη διαχείριση 
σημαντικού αριθμού κρουσμάτων, αλλά και για την παροχή τους στους επισκέπτες των 

δομών υγείας.  

Κάλυψη όλων των κενών σε ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό 
προσωπικό σε όλες τις δομές Υγείας του Νομού ώστε να μπορούν να 

ανταποκριθούν σε συνθήκες πανδημίας, αλλά και για να δημιουργηθεί Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας στο Γ.Ν. Χαλκίδας, που αποδεδειγμένα σώζει ζωές. Για αυτό 

χρειάζεται άμεσα η κυβέρνηση να κάνει άμεσα πράξη το αίτημα της Ομοσπονδίας 
Νοσοκομειακών Γιατρών, ώστε να διοριστεί σε μόνιμες θέσεις το σύνολο των γιατρών που 

είχε θέσει υποψηφιότητα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας 
και η αξιοποίηση των εθελοντών τελειόφοιτων των ιατρικών και νοσηλευτικών σχολών που 
μέσα από τους Συλλόγους τους δηλώνουν παρόντες στη μάχη. Ουσιαστική ανάσα στη 

Χαλκίδα άλλα και σε όλη την Εύβοια θα δώσει η επίσπευση της λειτουργίας του νέου 

Νοσοκομείου με πλήρη στελέχωσή του. 

▪ Στελέχωση των Νοσοκομείων Χαλκίδας, Καρύστου, Κύμης. Τα κενά στο 

Νοσοκομείο Χαλκίδας είναι τεράστια, ενώ κενά υπάρχουν και στα ΓΝ-ΚΥ Καρύστου και 
Κύμης. Με βάση το οργανόγραμμα οι κενές θέσεις του Γ.Ν. Χαλκίδας είναι 290, εκ των 

οποίων 65 γιατροί και 145 νοσηλευτές, ενώ για να λειτουργήσει το νέο ΓΝ Χαλκίδας θα 
χρειαστούν άλλοι περίπου 200 υγειονομικοί, συνολικά περίπου 500. Λόγω αυτών των 

ελλείψεων στα επείγοντα του Γ.Ν. Χαλκίδας η διαλογή των ασθενών γίνεται από γιατρό 
μόνο τις πρωινές ώρες, ενώ στις άλλες βάρδιες γίνεται από νοσηλευτή.  
Και μόνο αυτό δείχνει ότι οι 2000 προσλήψεις που πραγματοποιεί τώρα η Κυβέρνηση 

είναι σταγόνα στον ωκεανό! Θα αρκούσαν αν μιλούσαμε για την πλήρη κάλυψη μόνο 

των δομών Υγείας στην Εύβοια. 

▪ Στελέχωση των Κέντρων Υγείας Ιστιαίας, Μαντουδίου και Αλιβερίου, ώστε να 

καλυφθούν πλήρως αυτές οι μεγάλες γεωγραφικά και πληθυσμιακά περιοχές στις οποίες 
η κατάσταση είναι τραγική! Στα Κ.Υ. Ιστιαίας και Αλιβερίου δε μπορεί να βγει ούτε 

ακτινογραφία καθώς δεν έχουν ρυθμιστεί τα ακτινολογικά μηχανήματα από 
ακτινοφυσικό, ενώ σε αυτό του Μαντουδίου δε μπορούν να γίνουν βασικές 

αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις! 
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▪ Στελέχωση των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην ευρύτερη 

περιοχή της Χαλκίδας (ΚΥ Ψαχνών, ΤοΜΥ Βασιλικού και Δροσιάς και τα πρώην ιατρεία 
ΙΚΑ στη Χαλκίδα) με 24ωρη λειτουργία τους ώστε να ανακουφιστούν χιλιάδες 

ασθενείς και παράλληλα να αποσυμφωρηθεί το ΓΝ Χαλκίδας.  
Επί της ουσίας δεν υπάρχει Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας καθώς όλες οι δομές είναι 

παντελώς υποστελεχωμένες σε προσωπικό και μέσα, με αποτέλεσμα κάθε περιστατικό 

να απευθύνεται στο ΓΝ Χαλκίδας. 

▪ Στελέχωση και εξοπλισμός όλων των Περιφερειακών και Αγροτικών Ιατρείων 
ώστε να αποσυμφορίζεται η κατάσταση στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας. Στέγαση 

σε χώρους που πληρούν τις στοιχειώδεις συνθήκες για την εξέταση ασθενών και όχι 
όπως στο Αγροτικό Ιατρείο Ερέτριας όπου δεν υπάρχει ούτε προθάλαμος, ούτε χωριστοί 

χώροι για την εξέταση. 

Τώρα πρέπει να εξασφαλιστεί από την Κυβέρνηση η δυνατότητα διενέργειας 
μαζικών διαγνωστικών test σε πιθανά κρούσματα ώστε να είναι δυνατό να 

περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού. Αυτή άλλωστε είναι και η οδηγία του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)! Να δημιουργηθούν κέντρα διενέργειας διαγνωστικών test 

στα Νοσοκομεία Χαλκίδας, Καρύστου και Κύμης, καθώς και στο Κ.Υ. Ιστιαίας. Αυτή 
τη στιγμή μετά από τις απαράδεκτες οδηγίες του ΕΟΔΥ με φειδώ παίρνονται δείγματα στο 

Γ.Ν. Χαλκίδας, στο Γ.Ν. Κύμης στάλθηκαν δείγματα μετά από την παρέμβαση του Σωματείου, 
ενώ από το Κ.Υ. Ιστιαίας δε μπορούν να σταλούν δείγματα γιατί καμιά ταχυμεταφορική 

εταιρία δεν αναλαμβάνει τη μεταφορά! 

Εξασφάλιση της γρήγορης μετάβασης επειγόντων περιστατικών και δειγμάτων από 
κάθε περιοχή της Εύβοιας προς τη Χαλκίδα, την Αθήνα ή τη Λαμία. Για αυτό απαιτείται 

άμεσα στελέχωση του υποβαθμισμένου ΕΚΑΒ, ιδιαίτερα στη Βόρεια και τη Νότια Εύβοια 
καθώς και εξασφάλιση όλο το 24ωρο πλοίου στην Αιδηψό για τη μετάβαση από τη 

Βόρεια Εύβοια προς τη Λαμία όπου βρίσκεται το μοναδικό νοσοκομείο αναφοράς για την 
περιφέρεια Στερεάς.  

Να μη μπουν σε καραντίνα τα δικαιώματα των εργαζομένων! 
Προστασία της Υγείας στους χώρους δουλειάς! 

Μια άνευ προηγουμένου επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων έχει ξεκινήσει από την 

εργοδοσία, με τη στήριξη της Κυβέρνησης, πολλές φορές μάλιστα στο όνομα της 

«προστασίας της υγείας»!  

Τώρα και όχι μετά, πρέπει να ενταθεί η πάλη για διασφάλιση των εργασιακών 

σχέσεων και για μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία: 

▪ Να διασφαλισθούν οι θέσεις εργασίας και οι μισθοί των εργαζομένων. Να μη 
γίνει η αναγκαία τήρηση των κανόνων ασφαλείας αφορμή για περαιτέρω προώθηση 

της ελαστικής απασχόλησης και μείωσης μισθών.  

▪ Η Κυβέρνηση με νόμο να θεωρήσει άκυρες τις απολύσεις που έγιναν από 

αρχές Μάρτη και οι οποίες ξεπερνούν τις 40.000. Σε αυτές πρέπει να προστεθούν και 
μια σειρά εργαζόμενοι στον Επισιτισμό–Τουρισμό που εργάζονταν ανασφάλιστοι ή 

ανέμεναν να προσληφθούν με την έναρξη της σεζόν το επόμενο διάστημα. 

▪ Να εξασφαλιστούν μέσα ατομικής προστασίας σε κάθε εργασιακό χώρο, ειδικά 

όπου οι εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή με κοινό (Super Market, ντιλίβερι, τράπεζες, 
ΚΕΠ κλπ). Να σταματήσει τώρα το όργιο της εντατικοποίησης και των υπερωριών που 

πλήττει τα εργασιακά δικαιώματα αλλά και την υγεία των εργαζομένων.  

▪ Να εξασφαλιστεί στους χώρους δουλειάς η τήρηση των κανόνων υγιεινής με 
απόσταση μεταξύ των εργαζομένων, χρήση διαφορετικών εργαλείων και μέσων από 

κάθε εργαζόμενο, απολύμανση όπου δεν είναι αυτό δυνατό. Όπου η μετακίνηση των 
εργαζομένων γίνεται με λεωφορεία των επιχειρήσεων να εξασφαλιστεί η αύξηση των 

δρομολογίων ώστε να μη δημιουργείται συνωστισμός αλλά και η απολύμανσή τους 

μετά από κάθε μεταφορά.  
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