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ΕΝΩΡΙΟΝ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

ΥΡΟΜΝΗΜΑ 

Σου δευτεροβάκμιου ςυνδικαλιςτικοφ οργάνου με τθν επωνυμία ''ΡΡΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΑΑ  

ΟΟΜΜΟΟΣΣΡΡΟΟΝΝΔΔΙΙΑΑ  ΡΡΟΟΣΣΩΩΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ  

((ΡΡ..ΟΟ..ΡΡ..ΕΕ..ΚΚ..ΑΑ..ΒΒ..))'',, που εδρεφει ςτθ Θεςςαλονίκθ, οδόσ Προξζνου Κορομθλά 

αρικμ. 51,  όπωσ εκπροςωπείται ςφμφωνα με το νόμο. 

 

κ. Τπουργζ, 

Νιϊκουμε θκικι υποχρζωςι μασ να ςασ αποςτείλουμε το παρόν υπόμνθμα και 

να ςασ επιςθμάνουμε ότι θ νομοκετικι ρφκμιςθ που ζχει ειςάγει θ κυβζρνθςθ  

ΚΑΙ  ζκεςε ςε εφαρμογι, για τον υποχρεωτικό εμβολιαςμό του υγειονομικοφ 

προςωπικοφ και τθν  αναςτολι κακθκόντων από τθν 1θ επτζμβρθ των 

Ανεμβολίαςτων υναδζλφων μασ:   

 

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  28/07/2021 
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 Πχι μόνο ΔΕΝ λφνει κανζνα πρόβλθμα, 

 ΟΧΙ μόνο δεν εξαςφαλίηει τθν παροχι επείγουςασ προνοςοκομειακισ 

φροντίδασ και αςφαλοφσ διακομιδισ αςκενών, 

 Αντίκετα  θθ  ττυυχχόόνν  εεφφααρρμμοογγιι  ττθθσσ  ΘΘΕΕΤΤΕΕΙΙ  ΣΣΕΕ  ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟ  ΑΑΝΝΘΘΩΩΡΡΙΙΝΝΕΕΣΣ  ΖΖΩΩΕΕΣΣ,, 

κυρίωσ δε ανκρώπων των απομακρυςμζνων περιοχών τθσ επαρχίασ, 

ααννττιιμμεεττωωππίίηηοονντταασσ  ττοουυσσ  ωωσσ  πποολλίίττεεσσ  δδεεφφττεερρθθσσ  κκααττθθγγοορρίίαασσ!!!! 

 

Είναι δεδομζνο ότι θ πανδθμία του κορονοϊοφ ιλκε να αλλθλεπιδράςει πάνω ςε 

μια αναςφάλεια, αβεβαιότθτα και 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 πρϊτθσ γραμμισ ιταν εκεί ΠΡΏΣΟΙ ΣΗΝ ΜΆΧΗ?  

 Σο Φκινόπωρο του 2020  που δεν υπιρχαν τα εμβόλια  οι Ανεμβολίαςτοι 

«Ηρωεσ» τθσ πρϊτθσ Γραμμισ ιταν εκεί ΠΡΏΣΟΙ ΣΗΝ ΜΆΧΗ  ?  

ιμερα τι ζγινε και κζλουμε τουσ ίδιουσ αυτοφσ  ανκρϊπουσ που για διάφορουσ 

λόγουσ δεν αποδζχονται τον Εμβολιαςμό να τουσ αποβάλουμε από τθν εργαςία 

τουσ ? 
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Υποχρεώνετε  τουσ Υγειονομικοφσ να  επιδεικνφουν ςτον προϊςτάμενο τθσ 

οργανικισ μονάδασ όπου υπθρετοφν: 

Ψθφιακό Πιςτοποιθτικό COVID-19 τθσ Ε.Ε. ι 

Βεβαίωςθ εμβολιαςμοφ ι 

Βεβαίωςθ κετικοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου. 

Ενώ παράλλθλα δίνετε τθν κατεφκυνςθ ςτθν υπθρεςίασ μασ να προχωριςει ςε 

προςλιψεισ επικουρικοφ προςωπικοφ με  τρίμθνεσ ςυμβάςεισ  

 Δίνετε  τθν  κατεφκυνςθ δθλαδι, να προςλθφκεί επικουρικό προςωπικό 

όταν ιδθ γνωρίηετε  ότι ςτισ αντίςτοιχεσ λίςτεσ των Τ.Π.Ε δεν υπάρχουν 

αιτιςεισ για Διαςϊςτεσ  

 Όταν Γνωρίηετε  ότι εδϊ και 1 χρόνο δεν κατζςτθ δυνατό να καλυφκοφν οι 

βαςικζσ ανάγκεσ του ΕΚΑΒ, από Επικουρικό προςωπικό  

 Όταν γνωρίηετε ότι ιδθ υπάρχει υποςτελζχωςθ ςε βαςικζσ υπθρεςίεσ του 

ΕΚΑΒ Πανελλαδικά 
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Κ. Υπουργζ   

ΑΝΟΥΜΑΣΤΕ να γίνουμε ςυνεργοί ςτθ διακινδφνευςθ ι ςτθν απώλεια 

ανκρώπινων ηωών από τθν δεδομζνθ υποςτελζχωςθ που κα φζρει θ 

παραπάνω διάταξθ ςτο ΕΚΑΒ 

ΚΑΛΟΥΜΕ και εςάσ κ. Υπουργζ, ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΡΑΑΡΆΝΩ  

ΔΙΑΤΑΞΗ  

 

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

19,πιςτεφουμε ότι  : 

Ο εμβολιαςμόσ όχι μόνο προςτατεφει εμάσ , αλλά και αυτόν που είναι κοντά μασ 

και είναι ςθμαντικόσ για όλουσ μασ , 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 τα 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. 
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Σζλοσ θ υπθρεςία μασ πρζπει άμεςα να φροντίςει  να πλθροφνται όλοι κανόνεσ 

Τγείασ και Αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ Εργαςίασ του ΕΚΑΒ Πανελλαδικά.  

Είναι οξφμωρο ςιμερα να ςυηθτάμε για ατομικι ευκφνθ των εργαηομζνων όταν 

υπάρχουν χϊροι εργαςίασ του ΕΚΑΒ ςε πανελλαδικό επίπεδο που δεν πλθροφν 

τουσ κανόνεσ για τθν υγεία και αςφάλεια των εργαηομζνων.  

 

Εμβολιαςμοί πρζπει  να γίνουν με πεικώ και όχι με υποχρεωτικότθτα  
 

 

Οπωσ γνωρίηετε το ΕΚΑΒ υπολειτουργεί τόςο ςτα Νθςιά μασ όςο και ςε πολλζσ 

περιοχζσ τθσ Περιφζρειασ  . 

Η Στελζχωςθ (Υποςτελζχωςθ που ουςιαςτικά) των αςκενοφόρων  των 

περιοχών αυτών με μθ ζμπειρο  προςωπικό, ιςοδυναμεί αιτιωδώσ: 

 ΟΤΙ θ πολιτεία αντιμετωπίηει τουσ ανκρώπουσ αυτοφσ ωσ δεφτερθσ 

κατθγορίασ. 

  ΟΤΙ θ πολιτεία κεωρεί ότι οι ηωζσ των ανκρώπων αυτών είναι ελάςςονοσ 

ςθμαςίασ ςε ςχζςθ με τουσ ανκρώπουσ των πόλεων.   

  

κκ..  ΤΤπποουυρργγζζ    

όόππωωσσ  γγννωωρρίίηηεεττεε,,  θθ  ααννκκρρϊϊππιιννθθ  ηηωωιι  εείίννααιι  φφψψιιςςττοο  ζζννννοομμοο  ααγγαακκόό..  

ΚΚαακκθθμμεερριιννάά  δδίίννοουυμμεε  ζζνναα  ααγγϊϊνναα  δδρρόόμμοουυ  γγιιαα  ττθθ  δδιιάάςςωωςςθθ  ααννκκρρϊϊππιιννωωνν  ηηωωϊϊνν..  
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ΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΟΟΤΤΜΜΕΕ  νναα  εεππιιδδεείίξξεεττεε  κκααιι  εεςςεείίσσ  ττθθ  δδζζοουυςςαα  εευυααιιςςκκθθςςίίαα,,  ππρροοκκεειιμμζζννοουυ  νναα  

μμθθνν  δδιιαακκιιννδδυυννεεφφοουυνν  μμεε  ππρράάξξεειισσ  ςςαασσ  ιι  ππααρρααλλεείίψψεειισσ  ςςαασσ  ααννκκρρϊϊππιιννεεσσ  ηηωωζζσσ.. 

 

Για τουσ λόγουσ που προεκτζκθκαν 

Και με τθ επιφφλαξθ παντόσ νομίμου δικαιϊματόσ μασ, 

 ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ: 

Σθν ΑΜΕΗ ΚΑΣΑΡΓΗΗ τθσ διάταξθσ για τθν Αναςτολι Εργαςίασ του 

Ανεμβολίαςτου Προςωπικοφ του ΕΚΑΒ  

ΚΗΥΣΣΟΥΜΕ από 1/8/2021 τθν ζναρξθ των κινθτοποιιςεων μασ που μεταξφ 
άλλων ςυμπεριλαμβάνουν  

 

 Δικαςτικζσ Προςφυγζσ όπου επιβάλλεται  
 

 Από 1/8/2021 ζωσ τισ 23/8/2021 οι Εκπρόςωποι τθσ Ομοςπονδίασ μασ 
Πανελλαδικά,  μαηί με τα Διοικθτικά υμβοφλια των ωματείων  μασ, κα 
κατακζςουν ςε όλουσ του τοπικοφσ Βουλευτζσ  υπόμνθμα  τθσ Ομοςπονδίασ 
μασ 
 

 Σθν Δευτζρα 23/8/2021 Πανελλαδικι Κινθτοποίθςθ ςτισ Πρωτεφουςεσ όλων 
των Νομϊν Πανελλαδικά  
 

 Σθν Δευτζρα 23/8/2021  κα επαναεξεταςτεί θ ςτάςθ μασ  
Θες-νίκθ, 28-7-2021 

Η ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 


