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ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

1. Είναι επιτακτική ανάγκη η οικονομική στήριξη των συνταξιούχων με 

μία σύνταξη σε όλους.  
 

Οι συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν αυξημένες έκτακτες δαπάνες, λόγω των ιδιαίτερων 

προληπτικών μέτρων που πρέπει να παίρνουν: Ατομικά μέσα προστασίας (αντισηπτικά, 

χαρτικά υγείας και καθαρισμού κλπ.). Αυξημένες ιατρικές δαπάνες 

συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων (συμμετοχή), καθώς, σε κάθε περίπτωση 

ανάγκης προσφυγής σε κλινική φροντίδα θα πρέπει να απευθυνθούν σε ιδιωτικά 

θεραπευτήρια, εξαιτίας του κορεσμού των δημόσιων νοσοκομείων. Ανάγκη συχνότερης 

χρήσης επαγγελματικής βοήθειας στο σπίτι (οικιακών βοηθών, νοσοκόμων κλπ.) 

εξαιτίας του περιορισμού κυκλοφορίας. Αυξημένες αντίστοιχες δαπάνες για τα μέλη των 

οικογενειών που κατά κανόνα στηρίζουν (παιδιά άνεργα ή με μειωμένα εισοδήματα, 

εγγόνια), κ.ά.. 

2. Να γίνει αναστολή – αναβολή καταβολής δόσεων για όλα τα 

δάνεια για ένα τετράμηνο. 

 

3. Να παρέμβει ο Σύλλογος για λήψη έκτακτων μέτρων στο Ταμείο 

Υγείας. 

➢ Να φροντίσει το Ταμείο Υγείας για την διαθεσιμότητα υλικού αντιμετώπισης 

της νόσου (αντισηπτικά, οινόπνευμα, γάντια, μάσκες κ.ο.κ.), όχι μόνο για τις 

υπηρεσίες του, αλλά και για τους συναδέλφους που τα χρειάζονται, καθώς 

υπάρχει μεγάλη έλλειψη στην αγορά. 

➢ Να ενημερώσει τους συναδέλφους με καθολικό τρόπο για τον τρόπο 

λειτουργίας των υπηρεσιών του αυτήν την περίοδο (λ.χ. ταχυδρομική 

ανακοίνωση). Να διαθέσει λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για 

την εξ αποστάσεως αποστολή αιτημάτων συνταγογράφησης και γενικότερη 

επικοινωνία. 

➢ Να ενισχυθεί άμεσα η κοινωνική υπηρεσία με έκτακτο προσωπικό 

(ενδεχομένως με απόσπαση από το προσωπικό των εν ενεργεία) για να 

καλύψουν αυξημένες ανάγκες σε: Γραφειοκρατικά ζητήματα παροχής 

υπηρεσιών υγείας στους αναξιοπαθούντες συναδέλφους (παραπεμπτικά, 

συνοδεία για εξετάσεις, παραλαβή αποτελεσμάτων εξετάσεων κλπ.), παροχή 

βοήθειας για την τροφοδοσία με τρόφιμα και είδη σπιτιού, καθώς και κάθε άλλη 

αρωγή που απαιτούν οι ειδικές περιστάσεις του κάθε αναξιοπαθούντος. 



 

Ενίσχυση με εξειδικευμένο προσωπικό για την παροχή ψυχολογικής και 

ανθρώπινης στήριξης, ιδιαιτέρως αυτήν την κρίσιμη περίοδο. Πλήρη κάλυψη 

των αναγκών σε εξοπλισμό για την επίλυση των ζητημάτων κινητικότητας 

συναδέλφων που είναι χρόνια καθηλωμένοι λόγω αναπηρίας 

(καροτσάκια, ράμπες, αναβατόρια κλπ.), καθώς αυτοί υφίστανται και τη 

μεγαλύτερη ψυχοσωματική πίεση στις παρούσες έκτακτες συνθήκες. 

 

4. Να παρέμβει ο Σύλλογος για λήψη έκτακτων μέτρων από τον 

Συνεταιρισμό 

Προς τη Διοίκηση, για την παροχή στους συνταξιούχους διατακτικών του 

συνεταιρισμού με ποσά κλιμακωτά αντιστρόφως ανάλογα του ύψους της σύνταξης 

Προς το Συνεταιρισμό, για την εξασφάλιση προμηθειών με προτεραιότητα σε 

επείγοντα είδη (είδη ατομικής και οικιακής καθαριότητας και φροντίδας κ.ο.κ.), αλλά 

και τροφίμων. Ανάπτυξη έκτακτου δικτύου παράδοσης προϊόντων κατ΄ οίκον. 

5. Να σταματήσει τώρα η εμπορευματοποίηση της Υγείας 

Τέλος, υπογραμμίζουμε πως τώρα, περισσότερο από ποτέ, αναδεικνύεται η ανάγκη 

ύπαρξης ενός επαρκούς, αποτελεσματικού, ανθρωποκεντρικού δημόσιου, 

δωρεάν συστήματος υγείας, όπως επανειλημμένα έχει αναδείξει και παλεύει σταθερά 

το ΠΑΜΕ. Αναδεικνύονται, επίσης, και οι τεράστιες ευθύνες των κυβερνήσεων, 

που ακολούθησαν - στα πλαίσια των γενικότερων κατευθύνσεων της ΕΕ για 

ιδιωτικοποίηση των συστημάτων υγείας - πολιτικές συρρίκνωσής του Δημόσιου 

Τομέα (κλείσιμο νοσοκομειακών και γενικότερα υγειονομικών μονάδων, Μ.Ε.Θ. κλπ.), 

καθώς και μείωσης των δαπανών για την υγεία (μείωση του ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού, ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή, κατάργηση κρατικών 

μονάδων παραγωγής ιατροφαρμακευτικού υλικού, επιβάρυνση των συνταξιούχων και 

των εργαζομένων, κλπ.).  

 

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
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