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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
Η επιβολή υποχρεωτικών εμβολιαςμών είναι  μια «ιςχυρή επζμβαςη 
ςε θεμελιώδη ςυνταγματικά δικαιώματα» 
 
Η  Επιτροπι Βιοθκικισ για τθν υποχρεωτικότθτα των εμβολιαςμϊν δθλϊνει «Πρόβλεψθ 
υποχρεωτικότητασ ωσ έςχατη λφςη, θ οποία πρζπει να ζχει ςυγκεκριμζνο χρονικό 
ορίηοντα και να εφαρμοςκεί μόνον εφόςον τα προθγοφμενα μζτρα δεν αποφζρουν 
ςθμαντικι αφξθςθ του ποςοςτοφ εμβολιαςμοφ. Η ακριβισ εφαρμογι τζτοιου 
μζτρου αφενόσ πρζπει να ορίηεται με βάςθ το εργατικό ι το δθμόςιο δίκαιο, 
αφετζρου απαιτεί  να ςυνυπολογίηονται τυχόν ςυνζπειεσ ςτον καταμεριςμό 
κακθκόντων και ςτελζχωςθ των δομϊν ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ϊςτε να 
αποφεφγεται θ υπολειτουργία των τελευταίων ι θ εργαςιακι επιβάρυνςθ των 
άλλων εργαηομζνων» 

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 
λόγοςρ δεν αποδζχονται τον Εμβολιαςμό να τουσ αποβάλουμε από τθν εργαςία 
τουσ ? 

Σι ακριβώσ ςυμβαίνει ςτθν κοινωνία μασ και δθμιουργοφμε τον νζο «Καιάδα»? 
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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 υποχρεωτικϊν εμβολιαςμϊν είναι  μια «ιςχυρι επζμβαςθ ςε 

κεμελιϊδθ ςυνταγματικά δικαιϊματα 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  testCovid 

τουλάχιςτον 3 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  

 

Κατά τα λοιπά δια τθσ παροφςθσ διαπιςτϊνεται και θ ρθτι επιφφλαξι μασ για τθν 

προάςπιςθ παντόσ ζννομου ςυμφζροντοσ μασ , που ενδεχόμενοσ κίγεται από τθν 

εφαρμογι των προαναφερκειςϊν διατάξεων του Νόμου  

Εμβολιασμοί πρέπει  να γίνουν με πειθώ και όχι με υποχρεωτικότητα  
 

 

 

Η ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 


