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Απόφαση Δ.Σ. 6/9/2021 
Θέμα:  Για τον εξαναγκασμό στον υποχρεωτικό εμβολιασμό  

Την Τρίτη 24 Αυγούστου, ο Υπουργός Υγείας εξήγγειλε τα μέτρα  για τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας. Η 

κυβέρνηση μετά από ένα ολόκληρο χρόνο αδράνειας, επανέκαμψε στην  ίδια εσφαλμένη λογική: «η ατομική 

ευθύνη» με την οποία φόρτωσε όλο αυτό το διάστημα τους πολίτες συμπληρώνεται με την οικονομική 

καταστολή και εξαναγκασμό ενάντια στους ανεμβολίαστους. 

Δυστυχώς η κυβερνητική πολιτική αντί να δημιουργήσει ΜΕΘ και να θωρακίσει τον πληθυσμό, αξιοποίησε την 

πανδημία για να περάσει αντεργατικούς νόμους και φόρτωσε με δυσβάστακτα πρόστιμα πολιτικές οργανώσεις, 

σωματεία ή άτομα, επειδή διαδήλωσαν ενάντια σε αυτούς τους νόμους. Και ενώ δεν έγιναν μαζικά test στον 

πληθυσμό και ιχνηλατήσεις και αφού δεν υπήρχαν κλίνες ΜΕΘ αποθαρρύνονταν οι ασθενείς να προσέλθουν στα 

νοσοκομεία για να μην επιβαρυνθεί το σύστημα υγείας σήμερα επινοεί τον ανεμβολίαστο πολίτη σαν αιτία του 

κακού και εξιλαστήριο θύμα.  

Την ίδια λογική ακολουθεί και σήμερα: μετά από ένα καλοκαίρι πλήρους αδράνειας ο Σεπτέμβρης βρίσκει την 

κοινωνία απροετοίμαστη και με τους ανεμβολίαστους πολίτες της χώρας αποκλεισμένους. Οι ανεμβολίαστοι 

συμπολίτες μας αν και ασφαλισμένοι εξαναγκάζονται να πληρώνουν με τιμωρητικό κόστος υπηρεσίες υγείας 

όπως ένα self test ή ένα rapid test για να έχουν το δικαίωμα να πηγαίνουν στη δουλειά τους.  

Η οικονομική τιμωρία όμως συνιστά μεταξύ άλλων και ταξική διάκριση. Όσοι  έχουν εισοδήματα που τους 

επιτρέπουν να επιβαρυνθούν το κόστος για τα επιβαλλόμενα τεστ, μπορούν και να μην εμβολιάζονται, αν δεν το 

επιθυμούν. Όσοι όμως δεν έχουν το οικονομικό περιθώριο, εξαναγκάζονται, παρά τη θέλησή τους, να κάνουν τα 

εμβόλια για τα οποία δεν έχουν πειστεί.  

Συναδέλφισσες –οι, το πρόβλημα με την άρνηση των εμβολιασμών, συνιστά πρώτα πρώτα πολιτική κρίση που 

εκφράζει κρίση δυσπιστίας στην πολιτική ηγεσία της χώρας και τους θεσμούς της υγείας. Αποδεικνύει ότι τα 

εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν στα ΜΜΕ δεν πήγαν στην επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση των 

πολιτών αλλά σε προσχηματικά διαφημιστικά σποτ και περισσότερο συνέβαλλαν στην στερέωση των δεσμών 

των ΜΜΕ με την πολιτική εξουσία.  

Σήμερα, χιλιάδες υγειονομικοί που δεν εμβολιάστηκαν βγαίνουν σε αναστολή και μαζί με αυτούς τιμωρούνται  

και όσοι εμβολιασμένοι συμμετέχουν στην προκηρυγμένη απεργία αποχή της ΠΟΕΔΗΝ αρνούμενοι να 

παραδώσουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Τα κενά που προκύπτουν από την απομάκρυνσή των 

υγειονομικών, εκτός των άλλων, οδηγούν το σύστημα υγείας σε αδυναμία εξυπηρέτησης των ασθενών καθώς οι 

διασωληνώσεις αυξάνονται. 

Οι υγειονομικοί που εκτέθηκαν σε κίνδυνο από τον κορονοϊό,  που επιστρατεύτηκαν, που εργάστηκαν 

ακούραστα, με απάνθρωπα ωράρια, απλήρωτες υπερωρίες ακόμη και την ώρα που η κυβέρνηση μοίραζε 

χρήματα σε φίλους και γνωστούς, τώρα τίθενται σε αναστολή - απόλυση. Ενώ οι εργαζόμενοι που πηγαίνουν στη 
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δουλειά χωρίς μέτρα προστασίας στοιβαγμένοι σε ανεπαρκή λεωφορεία και μετρό, χώρους υπερμετάδοσης για 

όλους,  τώρα θα τιμωρηθούν σαν υπεύθυνοι της πανδημίας αν είναι ανεμβολίαστοι.  

Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να μπουν στο «γύψο» ως άβουλος ασθενής που δεν έχει 

δικαιοπραξία, αλλά να ενημερωθούν και να τους δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις στα εύλογα ερωτήματά 

τους για τα εμβόλια. 

Ο πυρήνας όμως του προβλήματος βρίσκεται στο ίδιο το ερώτημα: ποια είναι η στάση που πρέπει να έχουμε ως 

πολίτες και ως εργαζόμενοι για το εμβόλιο; 

Ο Σύλλογος Εργαζόμενων ΤΕΕ έγκαιρα οργάνωσε ανοιχτή ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση – συζήτηση με 

προσκεκλημένους το γιατρό εργασίας του ΤΕΕ, κ. Σωτήρη Κουπίδη και τον εντατικολόγο γιατρό στο Αττικό 

νοσοκομείο συνάδελφο Μιχάλη Ρίζο με θέμα «Εξελίξεις γύρω από την πανδημία της νόσου covid – 19, 

επιπτώσεις στους εργαζόμενους και ο χώρος εργασίας». Οι εργαζόμενοι στο ΤΕΕ που συμμετείχαν είχαν τη 

δυνατότητα να ενημερωθούν και να θέσουν ερωτήματα για το σύνολο των ζητημάτων που σχετίζονταν με την 

πανδημία – και με τα εμβόλια – και να διατυπώσουν τις απόψεις τους.  

Ως Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ θεωρούμε ότι  τα συμπεράσματα αυτής της εκδήλωσης όπως αναφέρθηκαν από τους γιατρούς 

και τους συναδέλφους μας πρώην ασθενείς παραμένουν επίκαιρα και ενισχύουν τα επιχειρήματα υπέρ του 

εμβολιασμού. Αν κριθεί απαραίτητο ο ΣΕΤΕΕ θα οργανώσει νέα ανοιχτή εκδήλωση – συζήτηση με επίσης 

έγκριτους προσκελημένους για το ζήτημα. 

Σε καμιά περίπτωση όμως δεν δικαιολογούμε, δεν αποδεχόμαστε μέτρα οικονομικής καταστολής, απολύσεων ή 

άλλου τιμωρητικού χαρακτήρα στο πεδίο της υγείας από την κυβέρνηση με οποιοδήποτε πρόσχημα. Η 

επιστημονική πρόοδος στο πεδίο της ιατρικής έρευνας, παρότι είναι ευλογία για την ανθρωπότητα,  σε καμιά 

περίπτωση δεν μπορεί να επιβάλλεται με εξαναγκασμό. 

Εμπιστευόμαστε απόλυτα την κρίση των πολιτών  που διαμορφώνεται με τη ελεύθερη επιστημονική 

συζήτηση και την πειθώ. 

Συναδέλφισσες –οι, συσπειρωμένοι στο Σύλλογό μας μαζί με τα σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί, χωρίς διαχωρισμούς, να παρθούν μέτρα για την πανδημία ώστε να σωθούν 

ζωές: 

 κατάργηση των διακρίσεων, των ποινών και κάθε είδους εξαναγκασμού σε ανεμβολίαστους 

συμπολίτες μας  

 δημιουργία ΜΕΘ στο ύψος των αναγκών που δημιουργούνται στην χώρα λόγω της πανδημίας  

 προσλήψεις υγιειονομικών που να καλύπτουν τις ανάγκες του συστήματος υγείας 

 μαζικά δωρεάν τεστ σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις 

Καλούμε την ΑΔΕΔΥ και την ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ να πάρουν πρωτοβουλίες αγώνα για το ζήτημα. 

Καλούμε τη διοίκηση του ΤΕΕ: 

 Να μην εφαρμόσει μέτρα διαχωρισμού των εργαζομένων, ή καταστρατήγησης ή κατάργησης 

ατομικών και συλλογικών δημοκρατικών και εργασιακών  δικαιωμάτων. 

 Να προσφέρει πλήρη οικονομική κάλυψη στα αναγκαία τακτικά τεστ σε όλους τους εμβολιασμένους 

και ανεμβολιάστους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση. 

 Να λάβει και ενισχύσει τα μέτρα υγειονομικής προστασίας στην Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα 

 


