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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 23/8/2021 ΣΗ 09:00  πγθέληξωζε ζην Τπ 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο   
 ΝΑΗ ΣΟΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΌ 

 ΌΥΗ ΣΖΝ ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

ΣΖ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 

Είναι δεδομζνο ότι θ πανδθμία του κορονοϊοφ ιλκε να αλλθλεπιδράςει πάνω ςε μια 
αναςφάλεια και αβεβαιότθτα δυςφορία που χαρακτθρίηει τθν εποχι μασ 

Η αβεβαιότθτα λοιπόν αυτι δθμιουργεί και τα παρακάτω εφλογα ερωτιματα   

 Σο Φκινόπωρο του 2019  όταν ξζςπαςε θ πανδθμία οι Ανεμβολίαςτοι 
«Ηρωεσ» τθσ πρώτθσ γραμμισ ιταν εκεί ΠΡΏΣΟΙ ΣΗΝ ΜΆΧΗ?  

 Σο Φκινόπωρο του 2020  που δεν υπιρχαν τα εμβόλια  οι Ανεμβολίαςτοι 
«Ηρωεσ» τθσ πρώτθσ Γραμμισ ιταν εκεί ΠΡΏΣΟΙ ΣΗΝ ΜΆΧΗ  ?  

 ιμερα τι ζγινε και κζλουμε τουσ ίδιουσ αυτοφσ  ανκρώπουσ που για 
διάφορουσ λόγοσς δεν αποδζχονται τον Εμβολιαςμό να τουσ αποβάλουμε 
από τθν εργαςία τουσ ? 

Ζ νομοθεηική ρύθμιζη ποσ έτει ειζάγει η κσβέρνηζη  ΚΑΗ  έθεζε ζε εθαρμογή, για 

ηον σποτρεωηικό εμβολιαζμό ηοσ σγειονομικού προζωπικού και ηην  αναζηολή 

καθηκόνηων από ηην 1η επηέμβρη ηων Ανεμβολίαζηων σναδέλθων μας:   

 Όρη κόλν ΓΔΝ ιύλεη θαλέλα πξόβιεκα, 

 ΟΥΗ κόλν δελ εμαζθαιίδεη παξνρή επείγνπζαο πξνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο 

θαη αζθαινύο δηαθνκηδήο αζζελώλ, 

 Αληίζεηα ε ηπρόλ εθαξκνγή ηεο ΘΔΣΔΗ Δ ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΝΘΡΩΠΗΝΔ 

 θπξίωο δε αλζξώπωλ ηωλ απνκαθξπζκέλωλ πεξηνρώλ ηεο επαξρίαο, ΕΩΔ,

 αληηκεηωπίδνληαο ηνπο ωο πνιίηεο δεύηεξεο θαηεγνξίαο!!

Πανελλήνια Ομοζπονδία 

Προζωπικού  Δ.Κ.Α.Β 
 

ΩΜΑΣΔΗΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

ΔΚΑΒ-2 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
 



       
Ξεκάκαρα λοιπόν και επίςθμα ςε ότι αφορά τον εμβολιαςμό κατά τθσ Covid-19, 

πιςτεφουμε ότι  : 

Οχι μόνο προςτατεφει εμάσ , αλλά και αυτόν που είναι κοντά μασ, και είναι ςθμαντικόσ για 

όλουσ μασ . Ο εμβολιαςμόσ όχι μόνο προςτατεφει από ςοβαρζσ αςκζνειεσ, αλλά και από 

τουσ αγχωτικοφσ περιοριςμοφσ τθσ κακθμερινότθτασ.  

 Παρόλα αυτά θ επιβολι υποχρεωτικών εμβολιαςμών είναι  μια «ιςχυρι επζμβαςθ ςε 

κεμελιώδθ ςυνταγματικά δικαιώματα και είμαςτε αντίκετοι ςε τζτοιου είδουσ πρακτικζσ  

Επομζνωσ Στα αυςτθρά πλαίςια τθσ Ατομικισ Ευκφνθσ  Προτείνουμε : 

 Εμείσ ωσ εργαηόμενοι είναι ςθμαντικό να ςυνεχίςουμε  να ςυμμορφωνόμαςτε με 

τουσ κανόνεσ υγιεινισ ακόμθ κι αν αυξάνεται το ποςοςτό εμβολιαςμοφ  

 Να επαναλαμβάνουμε ςτα πλαίςια τθσ Ατομικισ μασ Ευκφνθσ τα  test  Covid  2 

φορζσ τθν εβδομάδα 

Σζλοσ θ υπθρεςία μασ πρζπει άμεςα να φροντίςει  να πλθροφνται όλοι κανόνεσ 

Τγείασ και Αςφάλειασ ςτουσ χώρουσ Εργαςίασ του ΕΚΑΒ Πανελλαδικά. Είναι 

οξφμωρο ςιμερα να ςυηθτάμε για ατομικι ευκφνθ των εργαηομζνων όταν 

υπάρχουν χώροι εργαςίασ του ΕΚΑΒ ςε πανελλαδικό επίπεδο που δεν πλθροφν τουσ 

κανόνεσ για τθν υγεία και αςφάλεια των εργαηομζνων  

 Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗΜΩΡΔΗ ΣΟΤ ΖΡΩΔ ΣΖ 

 ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΗΡΟΚΡΟΣΖΜΑ 

 ΝΑΗ ΣΟΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΌ 

 ΌΥΗ ΣΖΝ ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖ 

ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 

 

                                        ΓΗΑ ΣΟ Γ. ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΗΟΤ  
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    ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                       ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΓΔΒΔΛΟΓΛΟΤ ΜΑΚΖ                                              ΒΔΝΣΟΤΛΖ ΥΡΖΣΟ 

       

 


