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 "Έγω πέντρ. παιδιά! Μηο πετάνε στηι ις δοόυους"!
Τετράωρη στάση εργασίας
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

26

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 215.78 cm² Κυκλοφορία:
:

1

22-07-2021
2870

ΠΟΕΔΗΝ

"Έγω πέντρ.
παιδιά! Μηο
πετάνε στηι ις
δοόυους"!
ετράωρη στάση εργασίας
πραγματοποίησαν μέλη της
ΠΟΕΔΗΝ, από τις 7.00 μέχρι
τις 11.00 π.μ. και συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στις 8.30 π.μ. στην
κεντρική πύλη του ΑΧΕΠΑ.
Σημειώθηκε μάλιστα ένταση, όταν
ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ, σε μία
περίεργη εμφάνιση, είπε πως δεν
υπάρχουν αμφισβητίες των εμβολί
ων, μεταξύ των υγειονομικών, και
όσοι υπάρχουν τους δίνουν στα
Μ ΜΕ, προκαλώντας την οργή συ
ναδέλφων του, καθώς είδαν πως επιχειρείται να "κουκουλωθεί" η ου
σία της διαμαρτυρίας.
" Εχω τέσσερα παιδιά, Μας πετάνε
στους δρόμους, ενώ μας χειρο
κροτούσαν στα μπαλκόνια. Δεν
ντρέπεσαι να μιλάς έτσι. Υπάρχουν
επιστημονικά στοιχεία "βόμβα" για
τα εμβόλια", είναι μερικά από τα
λόγια που ακούγονται.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ
ΝΑ ΕΛΕΓ-ΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΜΗΝ ΠΑΡΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΗΣ:
"Την Παρασκευή 16/7/2021 έγινε
στο κτίριο της ΕΔΟΘ συνάντηση
εκπροσώπων των σωματείων υ
γειονομικών της Κεντρικής Μακε
δονίας. Μοναδικό θέμα ο προω
θούμενος από την κυβέρνηση υπο
χρεωτικός εμβολιασμός των υ
γειονομικών και οι προσπάθειες εκ
φοβισμού και διάσπασης τους.
Ομόφωνα οι εκπρόσωποι των υ
γειονομικών στηρίζουν την εκστρα
τεία εμβολιασμού κατά του covid 19 αλλά τάσσονται κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού
και των απειλών για ποινές, περικο
πές μισθών και απολύσεις. Καταδι
κάζουν τις αποφάσεις της κυβέρ
νησης ως αντιδημοκρατικές, αντι
συνταγματικές και προσβλητικές
απέναντι σε εργαζόμενους που
στήριξαν από την πρώτη στιγμή το
περιφρονημένο, συκοφαντημένο
και αποδεκατισμένο από την κυ
βέρνηση δημόσιο σύστημα υγεί
ας", αναφέρει σχετική ανακοίνωση.
"Οι εκπρόσωποι των υγειονομικών
σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας
καλούν την ΠΟΕΔΗΝ και την ΑΔΕΔΥ
να τοποθετηθούν άμεσα, αποφασι
στικά και δυναμικά για το θέμα.
Οι υγειονομικοί εμβολιασμένοι και
μη εμβολιασμένοι στεκόμαστε ενω
μένοι απέναντι στον κοινό εχθρό
μας, τον covid - 19 αλλά και σε οποιονδήποτε προσπαθεί να μας δι
χάσει και να μας εκφοβίσει", υπο
γραμμίζουν στην ανακοίνωση.
Μάλιστα, μερίδα υγειονομικών φώ
ναζε ότι δεν έχουν πειστεί από τα
εμβόλια τύπου mRNA και δεν πρό
κειται να εμβολιαστούν, ενώ σύντο
μα θα δώσουν στη δημοσιότητα
περισσότερα στοιχεία για αυτά τα
εμβόλια.
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 Μετωπική σύγκρουση
Πηγή:

ESPRESSO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 403.75 cm² Κυκλοφορία:
:

22-07-2021
8330

ΠΟΕΔΗΝ
Μέλη της ΠΟΕΔΗΝ με πανό
διαμαρτυρίας έξω από το
>4 Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

\Μ | - ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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η ΚΕΡΙΑ ΑΠΟ

ΤΟΥΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ?

Μετωπική
σύγκρουση
Χαρακτήρα γενικευμένης σύγκρουσης
παίρνει η αντιπαράθεση κυβέρνησης και
υγειονομικών, μετά τη θεσμοθέτηση του
υποχρεωτικού εμβολιασμού και την επιβο
λή κυρώσεων σε όσους εργαζομένους δεν
εμβολιαστούν.
Ηδη, ενώσεις υγειονο
μικών έχουν εκφράσει
την έντονη αντίθεσή τους
στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, ενώ χθες η ΠΟ
ΕΔΗΝ διοργάνωσε την
πρώτη δημόσια διαμαρ
τυρία της στη Θεσσαλονί
κη, η οποία μάλιστα ολο
κληρώθηκε με μεγάλη
ένταση.
Χθες το πρωί, μέλη
της ΠΟΕΔΗΝ και πρωτο
βάθμιων σωματείων υγει

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

έχουν εμβολιαστεί για διάφορους λόγους πε
ρίπου 10.000 άτομα. Ομως, τόνισε πως είναι
ανεπίτρεπτο να υποχρεωθούν στον εμβολι
ασμό, επισημαίνοντας ότι, σε περίπτωση που
εφαρμοστεί η πρόθεση της κυβέρνησης να τε
θούν σε αναστολή εργασί
ας όλοι αυτοί οι εργαζό
μενοι, το Εθνικό Σύστη
μα Υγείας δεν θα μπορεί
να λειτουργήσει στο επό

Διαμαρτυρία
ms ΠΟΕΔΗΝ
στη Θεσσαλονίκη
ενάντια otous
υποχρεωτικούε
εμβολιασμοί^

μενο κύμα κορονοϊού.
Οκ. Γιαννάκος ανέ
φερε ότι η διαμαρτυ
ρία γίνεται ενάντια στην
υποχρεωτικότητα και όχι
στον εμβολιασμό, διαβεβαιώνοντας ότι η ομο

σπονδία θα σταθεί ακό
μη και με νομικά μέσα
στο πλευρό κάθε εργα
ζομένου που θα διωχθεί
επειδή δεν εμβολιάστη
κε. Για την ατομική ελευθε
ρία των ανθρώπων να μπορούν να αποφασί
ζουν οι ίδιοι τι θα κάνουν το σώμα τους έκανε

ονομικών από νοσοκομεία
της κεντρικής Μακεδονίας
διαμαρτυρήθηκαν έξω από
το ΑΧΕΠΑ ενάντια στην υποχρεωτικότητα των
εμβολιασμών, στο πλαίσιο της τετράωρης στά
σης εργασίας που είχε προαναγγελθεί για σή
μερα από τις 7 ως ττς 11.

λόγο ο πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων
του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Χαράλαμπος Κο-

Οπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕ
ΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, μέχρι στιγμής από
το σύνολο των υγειονομικών στη χώρα δεν

ροξενός. «θα σταθούμε στο πλευρό κάθε ερ
γαζομένου που τυχόν διωχθεί για την επιλογή
του» ανέφερε χαρακτηριστικά.
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 «Ετππόλαιεβ αποφάσειβ για τη Μύκονο» „
«ςδαροζωης
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

18

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

22-07-2021

Επιφάνεια 989.23 cm² Κυκλοφορία:
:

8215

ΠΟΕΔΗΝ

«Ετππόλαιεβ
αποφάσειβ για
τη Μύκονο»

Η χθεσινή διαμαρτυρία της ΠΟΕΔΗΝ έξω από το Νοσοκομείο
ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης
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■ KaxansXins κατά ins κυβέρνηοηβ
ο KaBnyivms Γουρ γουλί avns, που
χαρακτήρισε το lockdown άσκοπο

αταπέλτης κατά των
ση της Μυκόνου, ο καθηγητής
κυβερνητικών χει
Γουργουλιάνης χαρακτήρισε τις
ρισμών στη διαχεί
αποφάσεις επιπόλαιες.
«Το μεσημέρι ανακοινώνου
ριση της πανδημίας
ήταν ο διευθυντής
με και το κλείνουμε από το βρά
της Πνευμονολογικήςδυ.
Κλινι
Και δεν είναι καν κλείσιμο
κής του Πανεπιστημιακού
αυτόΝο
που έγινε. Είναι ένα κα
σοκομείου Λάρισας Κωνστα
κό μήνυμα που δίνουμε προς τα
ντίνος Γουργουλιάνης, ο οποί
έξω. Οτι αποφασίζουμε γρήγορα
ος επισήμανε τα σοβαρά λάθη
και επιπόλαια. Κάποιος που είναι
π.χ. στην Ελβετία και έχει απο
που έχουν γίνει, τις λάθος προ
τεραιότητες, αλλά και τα αντιφα
φασίσει να έρθει στην Ελλάδα,
τικά μηνύματα που στέλνει η κυ
ακούει ότι κλείσανε τη Μύκονο.
Λέει “πού να πάω
βέρνηση με την πε
ρίπτωση της Μύκο
τώρα εκεί, μπορεί
να μην μπορώ να
νού. Σε παρέμβασή
γυρίσω, να με βά
του με αφορμή το
λουν σε καραντίνα
lockdown στο νη
σί των ανέμων, ο κ.
14 μέρες αν είμαι
Γουργουλιάνης έκα
θετικός”. Είναι κα
κή εικόνα απένα
νε λόγο για «άσκο
πες καραντίνες» που
ντι σε τακτική που
έχουμε αποφασί
βοηθούν τη μετάδο
ση στα σπίτια και για
σει, που είναι να
ανοίξουμε τα νη
μοντέλα πρόβλεψης
που επιτείνουν το
σιά».
0 καθηγητής
άγχος και «κοκκινί Ο Κων. Γουργουλιάνης
ζουν» νησιά, πλήτεξήγησε αναλυ
τικά τι συμβαίνει
τοντας την οικο
«Δεν είναι καν
στη Μύκονο, λέ
νομία. Παράλληλα,
χαρακτήρισε υπερ
γοντας ότι το τε
κλείσιμο αυτό
λευταίο διάστημα
βολική την ενα
που έγινε. Είναι
σχόληση επιτρο
καταγράφονται 30
ένα
κακό
μήνυμα
μολύνσεις τη μέ
πής και κυβέρνη
ρα, άρα 200 σε μία
σης με τον αριθμό
προς τα έξω»
των κρουσμάτων
εβδομάδα.
και τις προβλέψεις
«Ξέραμε ότι
των μαθηματικών μοντέλων, όσο
στο προηγούμενο κύμα χρεια
τα κρούσματα αυτά δεν μετα
ζόταν να μπουν στο νοσοκομείο
οι πέντε, οι έξι, οι επτά από τους
φράζονται σε πίεση στο σύστη
μα υγείας.
100. Τώρα είναι αρκετοί εμβολι
«Δεν μου λέει τίποτα από μό
ασμένοι και πολλά παιδιά, άρα
νος του ο αριθμός των κρουσμά
πιθανότατα να είναι ένας δυο
στους 100 που θα χρειαστούν
των. Αυτό που έχει σημασία εί
ναι οι νοσηλείες, οι διασωληνώ
νοσηλεία, δηλαδή στους 200 θα
σεις και οι θάνατοι» τόνισε και
χρειαστεί να νοσηλευτούν δυο
πρόσθεσε: «Παρατηρώ ευλαβι
τρία άτομα. Λοιπόν, φτιάχνεις
κά την Αγγλία, την Πορτογαλία
τις δομές, προετοιμάζεις το Κέ
και το Ισραήλ, που έχουν αρχί
ντρο Υγείας για να μπορεί να
σει ενάμιση μήνα πριν και δεν
υποδεχτεί περιστατικά, κάνεις
φαίνεται να υπάρχει επιβάρυν
δομή καραντίνας, αν χρειαστεί,
ση. Κρατάω μια επιφύλαξη για
φροντίζεις να υπάρχει ελικό
την Ελλάδα που έχει μικρότερα
πτερο για να πάρει τον έναν την
ποσοστά εμβολιασμού από αυτές
εβδομάδα ή το δεκαήμερο που
τις χώρες, ιδιαίτερα στις μεγάλες
θα χρειαστεί να πάει σε ένα κε
ηλικίες και αυτό με ανησυχεί λι
ντρικό νοσοκομείο και αφήνεις
γάκι». Οσον αφορά την περίπτω
τη ζωή» ανέλυσε με νόημα.
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ΝΑΙ ΓΓΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
„ «ςδαροζωης
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ γενικευμένης σύ
γκρουσης παίρνει η αντιπαράθε
ση κυβέρνησης και υγειονομικών,
μετά τη θεσμοθέτηση του υποχρε
ωτικού εμβολιασμού και την επι
βολή κυρώσεων σε όσους εργα
ζομένους δεν εμβολιαστούν. Ηδη,
ενώσεις υγειονομικών έχουν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους
στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, ενώ χθες η ΠΟΕΔΗΝ διοργάνωσε την πρώτη δημόσια δι
αμαρτυρία της στη Θεσσαλονίκη, η
οποία μάλιστα ολοκληρώθηκε με
μεγάλη ένταση.
Χθες το πρωί, μέλη της ΠΟΕ
ΔΗΝ και πρωτοβάθμιων σωματεί
ων υγειονομικών από νοσοκομεία
της κεντρικής Μακεδονίας διαμαρτυρήθηκαν έξω από το ΑΧΕ
ΠΑ ενάντια στην υποχρεωτικότη-

τα των εμβολιασμών, στο πλαίσιο
της τετράωρης στάσης εργασίας
που είχε προαναγγελθεί για σή
μερα από τις 7 ως τις 11.
Οπως ανέφερε ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης'Γιαννάκος, μέχρι στιγμής από το σύνο
λο των υγειονομικών στη χώρα
δεν έχουν εμβολιαστεί για διάφο
ρους λόγους περίπου 10.000 άτο
μα. Ομως, τόνισε πως είναι ανεπί
τρεπτο να υποχρεωθούν στον εμ
βολιασμό, επισημαίνοντας ότι, σε
περίπτωση που εφαρμοστεί η πρό
θεση της κυβέρνησης να τεθούν
σε αναστολή εργασίας όλοι αυτοί
οι εργαζόμενοι, το Εθνικό Σύστη
μα Υγείας δεν θα μπορεί να λει

τουργήσει στο επόμενό κύμα κορονοϊού.
0 κ. Γιαννάκος ανέφερε ότι η
διαμαρτυρία γίνεται ενάντια στην
υποχρεωτικότητα και όχι στον εμ
βολιασμό, διαβεβαιώνοντας ότι η
ομοσπονδία θα σταθεί ακόμη και
με νομικά μέσα στο πλευρό κάθε
εργαζομένου που θα διωχθεί επει
δή δεν εμβολιάστηκε.
Για την ατομική ελευθερία των
ανθρώπων να μπορούν να απο
φασίζουν οι ίδιοι π θα κάνουν το
σώμα τους έκανε λόγο ο πρόε
δρος του συλλόγου εργαζομένων
του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Χαρά
λαμπος Κοροξενός.
«Θα σταθούμε στο πλευρό κάθε
εργαζομένου που τυχόν διωχθεί
για την επιλογή του» ανέφερε χα
ρακτηριστικά.

Ξενοδόχοι ζητούν υποχρεωτικούε εμβολιασμού8
χάσαμε. «Και αυτό θα κριθεί τώρα που βρισκόμαστε
ΑΡΧΙΣΑΝ τα όργανα και για τους εργαζομένους στον
τουριστικό κλάδο, αφού η Ενωση Ξενοδόχων Μεσ
στην αιχμή της τουριστικής περιόδου κατά την οποία
δεν συγχωρούνται λάθη. Πολύ περισσότερο, που το
σηνίας αιτήθηκε από την Πολιτεία τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό τους.
ίδιο το Συμβούλιο της Επικράτειας έδωσε το πράσι
νο φως προτάσσοντας τους επιτακτι
«Η καμπάνια γίνεται σε μια προ
σπάθεια αφενός να θωρακιστεί η περι
κούς λόγους δημοσίου συμφέροντος
Η Ενωση Μεσσηνίας για να υπερβεί οποιοδήποτε συνταγ
οχή έναντι του κορονοϊού και αφετέ
ρου να δοθεί στους επισκέπτες το μή ζηχά να εφαρμοστούν ματικό κώλυμα ως προς την υποχρε
νυμα της ασφάλειας» αναφέρει, μεταξύ
ωτικότητα των εμβολιασμών» αναφέ
σε όλους τους
άλλων, σε ανακοίνωσή της η Ενωση,
ρει η ανακοίνωση και κλείνει με την
εργαζομένους
που κυκλοφόρησε και αφίσα στην
επισήμανση πως είναι σαφές ότι δεν
υπάρχει
οποία κυριαρχεί το σύνθημα «Εμβο
χρόνος για άλλες καθυστερή
στον τουρισμό!
σεις στη λήψη αποφάσεων εκ μέρους
λιαστείτε, Ελευθερωθείτε, Απολαύστε
τη Ζωή» με διπλούς αποδέκτες: Τόσο
της Πολιτείας.
τους επαγγελματίες του τουρισμού όσο και την ίδια
«Θεωρούμε, λοιπόν, επιτακτική την ανάγκη της
καθιέρωσης του υποχρεωτικού εμβολιασμού στον
την κυβέρνηση, «που δεν πρέπει να αφήσει ακάλυ
κλάδο και μάλιστα στο πλαίσιο του βιβλιαρίου υγεί
πτο έναν κλάδο από τον οποίο εξαρτάται η επανεκ
κίνηση της οικονομίας». Μάλιστα, επισημαίνει πως ο
ας που έχει παραμείνει ανενεργό και χρήζει ανανέ
τουρισμός είναι η ύστατη ελπίδα να κερδίσουμε όσα
ωσης».
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 Κόντρες υγειονομικών για τα εμβόλια σε
συγκέντρωση έξω από το ΑΧΕΠΑ
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Επιφάνεια 336.8 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

22-07-2021

Κυκλοφορία:

0

ΠΟΕΔΗΝ

Κόντρες υγειονομικών για τα εμβόλια
σε συγκέντρωση έξω από το ΑΧΕΠΑ
Ενώ ο πρόεδρος έλεγε «ναι στα εμβόλια, όχι στην υποχρεωτικότητα» μερίδα διαδηλωτών αποκαλούσε...
πειραματικά τα εμβόλια!

Σ
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υγκέντρωση με σύνθημα
1'
«Ναι στον εμβολιασμό, όχι
στην υποχρεωτικότητα»
πραγματοποίησαν χθες το
πρωί υγειονομικοί από νο
σοκομεία της Θεσσαλονίκης και του
Κιλκίς στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
«Διαδηλώνουμε στο ΑΧΕΠΑ υπέρ
του εμβολιασμού και κατά της υποχρεωτικότητάς του. Δεν πιστεύουμε ότι με
τον βούρδουλα θα αυξήσουμε τα ποσο
στά συμμετοχής στον εμβολιασμό»,
ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σημειώνοντας ότι η
υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών συ
πράγμα που υποκρύπτει απόλυση. Ακόνοδεύεται με άδεια άνευ αποδοχών,

Ί—

η
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Ι; τΙΙ

μη, τόνισε ότι η κυβέρνηση, χωρίς κα

μία αιτιολογική βάση, αποφάσισε την
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των
υγειονομικών, ενώ δεν έχει τηρήσει κα
μία δέσμευση απέναντι στους υγειονο
μικούς ότι δεν τους έχει εντάξει στα βα
ρέα και ανθυγιεινά, δεν μονιμοποίησε
τους εκτάκτους ούτε και έδωσε υγειονο
μικό επίδομα.
Ο κ. Γιαννάκος επεσήμανε ότι το
90% των υγειονομικών έχει εμβολια
στεί, ενώ ο αριθμός αυτών που -για διά
φορους λόγους- δεν εμβολιάστηκαν
ανέρχεται στις 10.000 και απηύθυνε έκ
κληση στο υπουργείο να βρεθεί τρόπος
ώστε να πειστούν να κάνουν εμβόλιο.
«Για φανταστείτε τα νοσοκομεία την

1η Σεπτέμβρη με μείον 10.000 άτομα
προσωπικό. Πρέπει, λοιπόν, να τους πείσουμε και όχι να τους στείλουμε στο
σπίτι εάν θέλουμε να διαχειριστούμε
σωστά το τέταρτο κύμα της πανδημίας
που έρχεται», πρόσθεσε ο πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ.
Οι δηλώσεις του κ. Γιαννάκου προκάλεσαν την αντίδραση ομάδας υγειονομι
κών, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν είναι
ούτε αντιεμβολιαστές ούτε αρνητές των
εμβολίων, αλλά αρνούνται να κάνουν
στο εμβόλιο κατά της Covid-19 με την
αιτιολογία ότι είναι πειραματικό, προκαλώντας ένταση και κόντρες ανάμεσα
στους διαδηλωτές.
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 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,12-13

Επιφάνεια 1915.63
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

22-07-2021

Κυκλοφορία:

6345

ΠΟΕΔΗΝ

ΣΤΑ 3.000
ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ
ΜΕΡΑ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ
ΑΡΝΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΕΜΒΟΛΙΟΥ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
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 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,12-13

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

22-07-2021

ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΦΟΡΑ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ · ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ποιοι και μέχρι πότε θα εμβολιαστούν
ο δρόμο υλοποίησης πήρε η
υποχρεωιικότηια εμβολιασμού
κατά της Covid-l9 αρχικά για
τρεις κατηγορίες εργαζομένων
την κατάθεση τροπολογίας στη Βου
λή. Εως τις 16 Αυγούστου εργαζόμενοι
σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων και
δομές φροντίδας ΑμεΑ και έως την
1 η Σεπτεμβρίου όλο το υγειονομικό
προσωπικό δημόσιων και ιδιωτικών
δομών Υγείας υποχρεούνται να έχουν
πραγματοποιήσει την πρώτη δόση του
εμβολίου ή το μονοσοδικό εμβόλιο.
Σε διαφορετική περίπτωση τίθενται
σε αναστολή εργασίας και θα ανα
πληρώνονται από εμβολιασμένους με
τρίμηνες συμβάσεις εργασίας.
Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε
χθες σε νομοσχέδιο του υπουργείου
Δικαιοσύνης, μία εβδομάδα μετά τις
ανακοινώσεις από τον ίδιο τον πρωθυ
πουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την
υποχρεωτικότητα εμβολιασμού.
Οι κατηγορίες των εργαζομένων
που παίρνουν τη... σκυτάλη από την

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

□

ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com

μετά
ΕΜΑΚ -υπενθυμίζεται ότι 54 μέλη της
τέθηκαν εκτός υπηρεσίας- είναι σε
πρώτη φάση όλο το προσωπικό των
ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών
μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και
φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ια
τρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοι
κητικό και υποστηρικτικό προσωπικό).
Πιο συγκεκριμένα:
► Κέντρα αποθεραπείας και αποκατά
στασης.
► Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
για άτομα με ειδικές ανάγκες.
► Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατό
μων με Ειδικές Ανάγκες.
► Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.
► Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων.
► Κλειστές δομές των Κέντρων Κοι
νωνικής Πρόνοιας.
► Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων.

► Οικοτροφεία.
► Ειδικά ιδρύματα.
► Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλι
κιωμένων.
► Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας
Φροντίδας.
► Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλη
σης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία
(ΚΔΑΠΑμεΑ).
► Το προσωπικό που φιλοξενείται στο
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Σε δεύτερη φάση, επίσης για επι
τακτικούς λόγους δημόσιας υγείας, η
υποχρεωτικότητα επιβάλλεται σε όλο
το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό,
νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστη
ρικτικό) ιδιωτικών, δημόσιων και δη
μοτικών δομών υγείας (διαγνωστικά
κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινι
κές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας,
διαγνωστικά κέντρα και Εθνικός Οργα
νισμός Δημόσιας Υγείας).
Το προσωπικό των κοινωνικών δο
μών πρέπει να έχει λάβει την πρώτη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Ecos 16 Αυγούστου
εργαζόμενοι σε δομέ5
cppovTi6as ηλικιωμένων και
(ppovu'6as ΑμεΑ και έωε
tnv 1η Σεπτεμβρίου όλο το
υγειονομικό προσωπικό
δημόσιων και ιδιωτικών
δομών uysias

ή τη μοναδική δόση έως τις 16 Αυ
γούστου. Το προσωπικό των μονάδων
υγείας πρέπει να έχει λάβει την πρώτη
ή τη μοναδική δόση έως την 1 η Σε
πτεμβρίου.
Από τις διατάξεις της υποχρεωτικότητας εξαιρούνται όσοι έχουν νοσήσει
και για διάστημα έξι μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους
λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διε
νέργεια του εμβολίου. Οι λόγοι υγείας
βασίζονται σε ειδική λίστα εξαιρέσεων
που προσδιορίζει η Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών, εγκρίνονται από τριμε
λείς επιτροπές ανά υγειονομική περι
φέρεια, οι οποίες αποτελούνται από ια
τρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και πανεπιστημιακούς ιατρούς.

Χωρίς αποδοχές, ασφάλεια
Για τους αρνητές υπαλλήλους που
θα επιμείνουν να μην εμβολιάζονται,
θα τίθενται σε αναστολή εργασίας,
χωρίς να καταβάλλονται αποδοχές
ούτε θα υπάρχει ασφαλιστική κάλυ-
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 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,12-13

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

22-07-2021

► ► 2.972 ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

3,93% η θετικότητα,
στα όρια συναγερμού
ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ πριν από τα 3.000
κρούσματα ήταν και π χθεσινή
ημέρα, με τη διασπορά να είναι
διάχυτη σε όλη τη χώρα και την
ανησυχία να εντείνεται για τις νη
σιωτικές περιοχές όπου έχει μετα
τοπιστεί αρκετό από το επιδημιολογικό «βάρος».
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες 2.972
νέα περιστατικά κορονοϊού, ελάχι
στα αυξημένα σε σχέση με εκείνα
της αντίστοιχης ημέρας της προ
ηγούμενης εβδομάδας (2.938). Η
θετικότητα διαμορφώθηκε για ακό
μη μια ημέρα λίγο πριν από το όριο
συναγερμού και ανήλθε σε 3,93%.
Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο
και αυτού του κύματος, με 1.266
κρούσματα χθες, ωστόσο σημα
ντικές εξάρσεις παρατηρούνται σε
δημοφιλείς προορισμούς της νη
σιωτικής χώρας. Τα ποσοστά θετικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα
για το διάστημα 12 Ιουλίου 2021
έως 18 Ιουλίου 2021 δείχνουν
με τον πλέον εμφατικό τρόπο την
προσοχή που πρέπει να δείξουν κά
τοικοι και επισκέπτες ώστε τον Αύ
γουστο, όταν και κορυφώνονται οι
μετακινήσεις για διακοπές, να μην
υπάρξει δραματική επιδείνωση της
επιδημιολογικής κατάστασης.

ο
Σ
Ο

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

α.
<

υποχρεωτικά
ψπ. Με ιη συμπλήρωση 14 ημερών
από την ολοκλήρωση ίου εμβολια
σμού, η αναστολή αίρεται, ενώ τα
μέτρα εφαρμόζονται και σε συμβά
σεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων
υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις
εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου
προσωπικού ή προσωπικού που συμ
βάλλεται με εργολάβο. Σημειώνεται
ότι δεν θεσπίζεται χρονική διάρκεια
στην αναστολή ούτε τίθεται ζήτημα
απολύσεων.
Στον εργοδότη που απασχολεί προ
σωπικό κατά παράβαση του παρόντος
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000
ευρώ για κάθε παράβαση και έως
50.000 ευρώ, και σε περίπτωση υπο
τροπής, που διαπιστώνεται σε επανέ
λεγχο, πρόστιμο 20.000 ευρώ για κάθε
παράβαση και έως 200.000 ευρώ.

Τάση αναστροφής
Σύμφωνα με εκτιμήσεις και όσον
αφορά στους υπαλλήλους μονάδων
φροντίδας ηλικιωμένων, οι μισοί από

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

όσους δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί
φαίνεται να πείθονται από τις διατά
ξεις περί υποχρεωτικότητας. Σημει
ώνεται ότι σύμφωνα με δηλώσεις
της υφυπουργού Εργασίας, Δόμνας
Μιχαηλίδου, τις προηγούμενες ημέ
ρες, στις δημόσιες δομές φροντίδας
ηλικιωμένων έχει εμβολιαστεί μόλις
το 43%, ενώ στις ιδιωτικές το 65%
των υπαλλήλων.
Οι ιδιοκτήτες των μονάδων ευελπιστούν ότι θα μεταπειστούν στο
σύνολό τους οι ανεμβολίαστοι υπάλ
ληλοι έως τις 16 Αυγούστου, καθώς
ανακύπτει ζήτημα πρακτικό και θεω
ρούν ότι θα είναι αρκετά δύσκολη π
αναπλήρωση του προσωπικού που θα
επιλέξει τελικά να μπν εμβολιαστεί.

Νέα διαδήλωση
Στο μεταξύ, και ενώ ανακοινώνονται
καθημερινά χιλιάδες νέα κρούσματα,
αρνητές των εμβολίων που αντιδρούν
σε όσα συστήνουν οι επιστήμονες...
πήραν ξανά τους δρόμους χθες.

Ο
Περίπου 4.000 άτομα, χωρίς μάσκα
και χωρίς να τηρούνται αποστάσεις,
συνωστίστηκαν στην πλατεία Συντάγ
ματος, μία εβδομάδα μετά τη συγκέ
ντρωση των αρνητών σε Σύνταγμα
και Ομόνοια.
Τα πανό έγραφαν «Οχι στον υπο
χρεωτικό εμβολιασμό» και ανάμεσα
στους συγκεντρωμένους ήταν άτο
μα με σταυρούς και εκκλησιαστικές
εικόνες που τάσσονται κατά των εμ
βολίων, ενώ η Διαρκής Ιερά Σύνοδος
έχει καλέσει τους πιστούς να ακούν
τη φωνή της επιστήμης και να εμβο
λιάζονται. Η ένταση δεν άργησε να
έρθει και στη συγκέντρωση προκλήθπκαν επεισόδια.
Η Αστυνομία παρενέβη με ρίψεις
νερού και χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα για την απομάκρυνση των συ
γκεντρωμένων από το μνημείο του
Αγνωστου Στρατιώτη. Εκατοντάδες
άτομα-αντιεμβολιαστές, κρατώντας
ελληνικές σημαίες, συγκεντρώθηκαν
και στη Θεσσαλονίκη. ■

Ειδικότερα, το ποσοστό θετικότητας στο Ρέθυμνο αγγίζει το
4,85%, ενώ ακολουθούν η Πάρος
με 4,31 %, η Μύκονος με 4,06%, η
Μήλος με 2,47% και η Σαντορίνη με
2,23%. Οι επιδημιολόγοι, μέλη της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του
υπουργείου Υγείας, συνεδρίασαν
χθες για την τακτική επικαιροποίηση του χάρτη. Τα νέα δεν είναι καλά
για αρκετές περιοχές που αναμένε
ται να ανέβουν επίπεδο επιδημιολογικού συναγερμού.
Παράλληλα, σε αυξημένη εγρή
γορση είναι οι υγειονομικές αρχές
για το ΕΣΥ, καθώς αρχίζει να αποτυπώνεται π αρνητική επίδραση
από τα χιλιάδες κρούσματα. Οπως
προκύπτει από πληροφορίες, τα
νοσηλευτικά ιδρύματα «ετοιμά
ζονται» ώστε να δεσμευτούν και
πάλι κλίνες Covid και ΜΕΘ Covid,
όπως ακριβώς έγινε και στα προη
γούμενα επιδημικά κύματα. Οι νο
σηλείες αυξάνονται κάθε ημέρα,
με αποτέλεσμα ο επταήμερος μέ
σος όρος εισαγωγών να ανέρχεται
σε 129 ασθενείς. Χθες αυξήθηκε
και ο αριθμός των διασωληνωμένων σε 125 συγκριτικά με 121
προχθές.

Μ-Ν. Γ.

2.972 κρούσματα χθες

3 θάνατοι χθες

28 εισαγόμενα

12.870 θάνατοι
συνολικά

1.266 στην Αττική
236 στη Θεσσαλονίκη
466.441 το σύνολο
των κρουσμάτων

125 διασωληνωμένοι
2.770 ασθενείς έχουν
εξέλθει από ΜΕΘ

► ► ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαμαρτυρία ΠΟΕΔΗΝ
ΣΕ... ΣΟΟΥ μετατράπηκε η συγκέντρωση-διαμαρτυρία των μελών της
ΠΟΕΔΗΝ και πρωτοβάθμιων σωματείων υγειονομικών από νοσοκομεία
της Κεντρικής Μακεδονίας, στην πύλη του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσ
σαλονίκης.
Στην κινητοποίηση συμμετείχαν λίγες δεκάδες μέλη. «Διαδηλώνουμε
υπέρ του εμβολιασμού και κατά της υποχρεωτικότητάς του. Δεν πιστεύ
ουμε ότι με τον βούρδουλα θα αυξήσουμε τα ποσοστά συμμετοχής στον
εμβολιασμό», δήλωσε ο κ. Γιαννάκος, εκτιμώντας ότι η υποχρεωτικότητα
των εμβολιασμών συνοδεύεται με άδεια άνευ αποδοχών, πράγμα που
υποκρύπτει απόλυση, εκτίμησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.
«Δεν υπάρχουν αρνητές στις τάξεις μας», είπε ο κ. Γιαννάκος, με αποτέ
λεσμα να παρέμβει... ψυχίατρος, ο οποίος παρακολουθούσε τις δηλώσεις
του και διαφωνούσε. Πήρε τον τηλεβόα και άρχισε τη διασπορά ψευδών
ειδήσεων ισχυριζόμενος ότι «το εμβόλιο είναι πειραματικό» και μάλιστα
ανέφερε ότι έχει συσταθεί... ομάδα, π οποία θα παρουσιάσει επιστημο
νικά δεδομένα για τα εμβόλια τις επόμενες μέρες. Δήλωσε -σχεδόν με
περηφάνια- ότι έχει νοσήσει από κορονοϊό, αλλά δεν πρόκειται να κάνει
το εμβόλιο, διότι «υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που είναι... ατομική
βόμβα» (!).

ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
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 Διαμαρτυρία ΠΟΕΔΗΝ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 115.85 cm² Κυκλοφορία:
:

22-07-2021
6345

ΠΟΕΔΗΝ

► ► ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαμαρτυρία ΠΟΕΔΗΝ
ΣΕ... ΣΟΟΥ μειαιράπηκε η συγκέντρωση-διαμαριυρία ίων μελών ιης
ΠΟΕΔΗΝ και πρωτοβάθμιων σωματείων υγειονομικών από νοσοκομεία
της Κεντρικής Μακεδονίας, στην πύλη του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσ
σαλονίκης.
Στην κινητοποίηση συμμετείχαν λίγες δεκάδες μέλη. «Διαδηλώνουμε
υπέρ του εμβολιασμού και κατά της υποχρεωτικότητάς του. Δεν πιστεύ
ουμε ότι με τον βούρδουλα θα αυξήσουμε τα ποσοστά συμμετοχής στον
εμβολιασμό», δήλωσε ο κ. Γιαννάκος, εκτιμώντας ότι η υποχρεωτικότητα
των εμβολιασμών συνοδεύεται με άδεια άνευ αποδοχών, πράγμα που
υποκρύπτει απόλυση, εκτίμησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.
«Δεν υπάρχουν αρνητές στις τάξεις μας», είπε ο κ. Γιαννάκος, με αποτέ
λεσμα να παρέμβει... ψυχίατρος, ο οποίος παρακολουθούσε τις δηλώσεις
του και διαφωνούσε. Πήρε τον τηλεβόα και άρχισε τη διασπορά ψευδών
ειδήσεων ισχυριζόμενος ότι «το εμβόλιο είναι πειραματικό» και μάλιστα
ανέφερε ότι έχει συσταθεί... ομάδα, π οποία θα παρουσιάσει επιστημο
νικά δεδομένα για τα εμβόλια τις επόμενες μέρες. Δήλωσε -σχεδόν με
περηφάνια- ότι έχει νοσήσει από κορονοϊό, αλλά δεν πρόκειται να κάνει
το εμβόλιο, διότι «υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που είναι... ατομική
βόμβα» (!).
ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Γιαννάκε, ξεπουλήθηκες»!
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,11

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 976.95 cm² Κυκλοφορία:
:

22-07-2021
6090

ΠΟΕΔΗΝ

Γιγαντώνεται ίο κίνημα
«ελεύθερηε επιλογήε
τρυπήμαιοε» οε όλη ιην Ελλάδα

ΤΑ ΕΝΣΤΟΛΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΟΥΛΗ,ΧΤΥΠΗΣΑΝ
ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Γιαννάκε, ξεπουλήθηκες»!
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Σελ.:

1,11

makeleio.gr

«Έχω τέσσερα παιδιά. Mas πετάνε aious δρόpous. ενώ pas χειροκροτούσαν στα μπαλκόνια. Δεν ντρέπεσαι να piftas έτσι (σ.σ.: πρόεδρε).
Υπάρχουν επιστηρονικά στοιχεία "βόμβα' για τα
εμβόλια», είναι ρερικά από τα λόγια που ακούγονται, την ώρα που ο πρόεδροε τπ5 ΠΟΕΔΗΝ,
κάνει δηλώσει υπέρ του υποχρεωτικού εμβο
λιασμού.
Κόντεψαν να τον πλακώσουν στο ξύλο οι δικοί
του. KaOous η περίεργη ερφάνιση, δεν ήταν συνηθισρένη και ούτε αυτή που περίρεναν. Και ntos
να είναι όταν ρέχρι πριν από λίγεε ρέρεε στήρι
ζε τον αγώνα των νοσηλευτών για τη ρη υποχρεωτικότητα και έλεγε ότι αυτό είναι αντισυνταγρατικό.Όπωε είπε «δεν υπάρχουν αμφισβητίεε
των ερβολίων, ρεταξύ των υγειονορικών, και
όσοι υπάρχουν tous «δίνουν» στα ΜΜΕ», προκαλώνταε την οργή συναδέλφων του, καθώΞ εί
δαν nous επιχειρείται να «κουκουλωθεί» η ουσία
ms διαραρτυρίαε, ενώ επί ms ouoias ξεστόρισε ότι... ο i6ios ρουφιανεύει όποιον συνάδελφο
δεν ερβολιάζεται!
Ο Γιαννάκοε επεσήρανε ότι το 90% των υγειονορικών έχει ερβολιαστεί, ενώ ο apiOpos αυ-

Ημερομηνία
έκδοσης:

22-07-2021

Και εού τέκνον, Βρούτε;

Ειδήσεις ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ^

«Υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα
γιο τα εμβόλιο που είναι ατομική
βόμβα», πκουγότπν στπ διαμαρτυρία
των Υγειονομικών έξω οπό το
ΑΧΕΠΑ/Ομακ ο npoefipos tous,
Μιχάλικ nnvv0Kos, tous πρόδωσε,
οφού μέχρι npoxivos ήταν υπέρ
του εμβολίου μεν, ολλά κοτά τη$
υποχρεωτικότπτυχ. Τώρο, φαίνεται
ότι τπ γύρισε, (ον όχι τπ άρπαξε) και
επιμένει στο να γίνει υποχρεωτικό το
τσίμπημα τουλάχιστον για τον κλάδο
του.

1

Όσοι νοσοκομειακοί δεν εμβολιάζονται... θα tous ρουφιανεύει και στα ΜΜΕ!

«Γιαννάκε, ξεπουλήθηκε»!
Απίστευτες δηλώσεις
από τον πρόεδρο
της ΠΟΕΔΗΝ
ΤΚΟΤΗ

ΙΤΗΤΕΣ 1

Γ

«ΓΥΜΜΕ

των νοσηλευτών!
Τελικά, ο πρόεδροε ms ΠΟΕΔΗΝ, δεν εκπληρώνει
τα καθήκοντα του ούτε ωε νοσοκομειακόε ούτε ωε
συνδικαλιστήε...

τών που -για διάφορουε λόγουε- δεν ερβολιάστηκε ανέρχεται crus Ί 0.000 και απηύθυνε έκκληση
στο υπουργείο να βρεθεί tponos ώστε να πειστούν
να κάνουν ερβόλιο. «Για φανταστείτε τα νοσοκορεία την 1 η Σεπτέρβρη ρε ρείον 10.000 άτορα προ
σωπικό. Πρέπει, λοιπόν, να mus πείσουρε και όχι
να mus στείλουρε στο σπίτι εάν θέλουρε να διαχειριστούρε σωστά το τέταρτο κύρα ms πανδημίas που έρχεται», πρόσθεσε ο πρόεδροε ms ΠΟΕ
ΔΗΝ. Οι υγειονορικοί όταν άκουσαν τα λόγια του
προέδρου mus, έσπευσαν να δηλώσουν ότι δεν εί
ναι ούτε αντιερβολιαστέε ούτε apvmxs των ερβο
λίων, αλλά αρνούνται να κάνουν το ερβόλιο mRNA
κατά ms Covid-19 καθώΞ είναι πειραρατικό. Μά
λιστα, είπαν ότι σύντορα θα δώσουν στη δηροσιότητα περισσότερα στοιχεία γι' αυτά τα ερβόλια...

«Ναι στον

ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ
ΧΙΟ ΔΙΧΑΣΜΟ

|ϊ^ΜΕΝ?ΣΛχνΧΗΤΟΥΜ.ν
λπη

T0VI

Στο Σύνταγμα αστυνομικέε

Πορεία στη Θεσσαλονίκη.

δυνάμειε επιτέθηκαν omus

Λαοθάλασσα που θα πνίξει τη

διαμαρτυρόμενουε πολίτεε.

«γαλάζια» κυβέρνηση...

εμβολιασμό,
όχι στην
υποχρεωτικότητα»
ήταν το σύνθημα ms
συγκέντρωσηε που
πραγματοποιήθηκε
το πρωί από
υγειονομικούε των
νοσοκομείων ms
Θεσσαλονίκη και
του Κιλκίε, έξω
από το νοσοκομείο
ΑΧΕΠΑ.

Χθεε η ΕΜΑΚ, αύριο
οι υγειονομικοί,
ύστερα οι δάσκαλοι
καικαθηγητέε.,.Τι oas
κάνει να πιστεύετε ότι
θα μείνουμε όλοι έξω
από το σχέδιο;

Tous έλιωσαν στα χημικά οι δυνάμει του Μητσοτάκη. Επίθεση Αστυνομία κατά πατριωτών ανεμβολίαστων στο Σύνταγμα
Σκηνέε εξέγερσηε στο Σύνταγμα, αλλά και σε 37 ακόμη πόλειε
στην Ελλάδα, καθώε ελεύθεροι πολίτεε διαμαρτύρονταν υπέρ
του ανθρώπινου δικαιώματοε για την άρνηση έκχυσηε φαρμα
κευτικών ουσιών στο σώμα των πολιτών παρά τη θέλησή τουε.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Όμωε αστυνομικέε δυνάμειε σε αρκετέε πόλειε επιτέθηκαν
στουε διαδηλωτέε, όπωε στο Σύνταγμα, κυρίωε με καπνογόνα,
ηροκειμένου να «σπάσει» η συγκέντρωση. Η Αστυνομία επιτέ
θηκε τελείωε αναίτια κατά των διαδηλωτών με ρίψειε νερού

από «Αύρεε», ενώ χρησιμοποιήθηκαν και δακρυγόνα ώστε να
απομακρυνθούν οι πολίτεε από την πλατείαΙ Σύμφωνα με πληροφορίεε, κουκουλοφόροι στα Προπύλαια επιτέθηκαν σε δια
δηλωτέε πολίτεε.
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 Ναι στον εμβολιασμό, όχι στην υποχρεωτικότητα,
λένε οι υγειονομικοί
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 533.94 cm² Κυκλοφορία:
:

1

22-07-2021
950

ΠΟΕΔΗΝ

Ναι στον εμβολιασμό,
όχι στην υποχρεωτικότητα,
λένε οι υγειονομικοί
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζόμενων στα νοσοκομεία
στον αύλειο χώρο του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη

ΠΚΟΤΗ

(ΤΗΤΕί

Της

λιασμού και πως «δεν χωράνε αρνη
τές του κορωνοϊού και τον εμβο
λίων», κάποιοι/ες από τους συγκε
ίμαστε υπέρ του εμβολια ντρωμένους τον αποδοκίμασαν
σμού, όχι όμως στην υπο έντονα. «Δεν πιστεύουμε ότι με τον
χρεωτικότητα» τόντσανχθες βούρδουλα θα αυξήσουμε τα ποσο
εκπρόσωποι των εργαζόμε στά του εμβολιασμού, φοβίζουμε
τους επιφυλακτικούς πολίτες και έτσι
νων στα νοσοκομεία, στη συγκέ
δεν θα πετύχουμε το τείχος ανοσίας
ντρωση διαμαρτυρίας που πραγμα
τοποίησαν στον αύλειο χώρο του νο που όλοι θέλουμε» δήλωσε ο Μ. Γιασοκομείου ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονί νάκος. «Τα εμβόλια είναι σημαντικά
κη. Ωστόσο δεν έλειψαν εντάσεις από για τις ζωές μας, διαφωνούμε όμως
μερίδα υγειονομικών που φαίνονται με την υποχρεωτικότητα, την άδεια
αποφασισμένοι να μην εμβολιαστούν άνευ αποδοχών που υποκρύπτει
διότι, κατά την άποψή τους, τα εμβό απόλυση» τόνισε. Υπενθύμισε επίσης
λια κατά της Covid-19 βρίσκονται ότι πριν τον εμβολιασμό των υγειο
νομικών 27 συνάδελφοί τους έχασαν
ακόμη σε πειραματικό στάδιο.
Από τη συγκέντρωση έγινε εμφα τη ζωή τους από τον νέο κορωνοϊό.

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΛΗΚΑ

Ε

νές ότι εντός των δημόσιων νοσοκο
μείων υπάρχει διχασμός, ενώ οι «εμβολιοσκεπτικιστές» ετοιμάζονται για
δικαστικούς αγώνες και όχι μόνο. Εί
ναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο πρόε
δρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος δήλωσε πως οι υγειονομικοί
είναι ανεπιφύλακτα υπέρ του εμβο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διχασμός και σια νοσοκομεία
«Βιώνουμε μια διχαστική κατά
σταση μέσα στα νοσοκομεία, οι ερ
γαζόμενοι, όπως και όλοι οι πολίτες,
δεν μπορούν να εκβιάζονται ούτε να
απειλούνται. Είμαστε υπέρ του εμ
βολιασμού, δεν είμαστε αρνητές και

ψεκασμένοι», τόνισε, από την πλευ
ρά της, η εκπρόσωπος εργαζομένων
στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Βάσω Βαφειάδου.Ένας ψυχίατρος
σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσα
λονίκης, που αρνείται να εμβολια
στεί, δήλωσε ότι τα mRNA εμβόλια
«είναι σε πειραματικό στάδιο» και
ότι έχουν καταγράφει πλήθος παρενεργειών και περίπου 1.260 θάνα
τοι. Πρόσθεσε επίσης ότι έχει συσταθεί ομάδα επιστημόνων και την
ερχόμενη εβδομάδα θα παρουσιά
σει τα επιστημονικά δεδομένα για τα
εμβόλια mRNA, ωστόσο δεν εξήγη
σε το γιατί οι υγειονομικοί που αντι
δρούν δεν εμβολιάζονται με τα δύο
άλλα εμβόλια που κυκλοφορούν και
είναι της παλαιός τεχνολογίας. Ο
ίδιος δήλωσε ότι «δεν είμαι αντεμβολιαστής, έχω κάνει όλα τα εμβό
λια στα πέντε παιδιά μου», όπως και
ότι νόσησε με κορωνοϊό. «Τον Απρί
λιο μας χειροκροτούσαν στα μπαλ
κόνια και τώρα μας πετάνε έξω από
το σύστημα Υγείας», πρόσθεσε.

11

 Στοίχημα η υποχρεωτικότητα στο ΕΣΥ
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 328.06 cm² Κυκλοφορία:
:

1
22-07-2021
14860

ΠΟΕΔΗΝ

Στοίχημα η υποχρεωτικότητα στο ΕΣΥ
Οι αρνητές, η ανησυχία για κενά, οι δυσκολίες αναπλήρωσης μέσω συμβάσεων
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

αντίδρασης των εργα
ζομένων δημόσιων νοσοκομείων
στον υποχρεωτικό εμβολιασμό
xous έναντι της COVID-19 είναι
ο άγνωστος X στη δύσκολη εξί
σωση διαχείρισης μιας εξαιρετι
κά απαιτητικής συγκυρίας για το
σύστημα υγείας, αφού μια ενδε
χόμενη άρνηση όσων δεν έχουν
ακόμα εμβολιαστεί ενδέχεται να
δημιουργήσει σοβαρότατο πρό
βλημα στη λειτουργία του ΕΣΥ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει
συλλέξει το υπουργείο Υγείας, έως
πριν από μία εβδομάδα δεν είχαν
εμβολιαστεί 26.000 εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία (ποσοστό 27%),
εκ των οποίων οι μισοί αφορούν
σε νοσηλευτικό προσωπικό. Οι
ίδιοι οι εργαζόμενοι αμφισβητούν
αυτά τα δεδομένα, σημειώνοντας
ότι το 90% του προσωπικού των
νοσοκομείων έχει ανοσία είτε μέ
σω εμβολιασμού είτε μέσω φυσι
κής νόσησης, γεγονός που «κατε
βάζει» τον αριθμό όσων δεν έχουν
θωρακιστεί έναντι της νόσου σε
περίπου 10.000. Σε κάθε περίπτω
ση είναι σαφές ότι, εάν οι ανεμΟ τρόπος

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

βολίαστοι εργαζόμενοι δεν πεισθούν να εμβολιαστούν έως την
1η Σεπτεμβρίου και ακολούθως
τεθούν σε άδεια άνευ αποδοχών,
θα αφήσουν πίσω xous ένα κε
νό που δύσκολα μπορεί να ανα
πληρωθεί από fast track τρίμηνες
συμβάσεις εμβολιασμένων.
«Κάποιοι που ήταν επιφυλα
κτικοί έως σήμερα ή φοβόντου-

Το υπ. Υγείας υπολογίζει
σε 26.000 τους εργαζομέ
νους στα νοσοκομεία που
δεν έχουν εμβολιαστεί
Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι
κατεβάζουν τον αριθμό
περίπου στις 10.000.
-

σαν, θα εμβολιασθούν. Ομως η
μεγαλύτερη τάση αυτή τη στιγμή
φαίνεται να είναι οι οργισμένοι
υγειονομικοί που λένε ότι δεν θα
κάνουν το εμβόλιο, χωρώ να τους
ενδιαφέρουν οι επιπτώσεις», ση
μειώνει στην «Κ» ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργα

ζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων,
Μιχάληε Γιαννάκος. «Εμείς λέμε
ότι πρέπει όλοι να εμβολιαστούν.
Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με πει
θώ. Θεωρούμε ότι η υποχρεωτικό
τητα των εμβολιασμών είναι λά
θος της κυβέρνησης και μπορεί
ακόμα και να “φρενάρει” το πρό
γραμμα εμβολιασμού. Ηδη έχουν
ξεκινήσει οι αρνητές και χρησι
μοποιούν ως επιχείρημά τους το
γεγονός ότι οι γιατροί και οι νοση
λευτές, που γνωρίζουν από φάρ
μακα, εμβολιάζονται με το ζόρι».
Ο κ. Γιαννάκος υποστηρίζει
επίσης ότι οι σχετικές διατάξεις
«δεν θα σταθούν στα δικαστή
ρια». Οπως επισημαίνει, η από
φαση για υποχρεωτικότητα θα
πρέπει να αιτιολογηθεί πειστικά.
«Το 90% των υγειονομικών είτε
έχει εμβολιαστεί είτε έχει νοσή
σει. Υπάρχουν υγειονομικοί που
νόσησαν πριν από εννέα μήνες
και έχουν ακόμα πολύ υψηλό τίτ
λο αντισωμάτων. Μήπως θα έπρε
πε να δούμε τη θέσπιση των τεστ
αντισωμάτων σε όσους έχουν νο
σήσει;» Ο κ. Γιαννάκος επισημαί
νει ότι εάν εφαρμοστεί η διάταξη
και το υπουργείο «στείλει σπίτι

τούς ανεμβολίαστους», θα υπάρ
ξει πρόβλημα στα νοσοκομεία και
δεν θα μπορεί να αναπληρωθεί
αυτό το προσωπικό, αφού, όπως
σημειώνει, ήδη οι λίστες των επι
κουρικών έχουν εξαντληθεί και
δεν θα υπάρξει νέο ενδιαφέρον,
καθώς ουδείς θα θελήσει να ερ
γαστεί σε νοσοκομείο με τρίμηνη
σύμβαση. Σημειώνεται ότι χθες το
πρωί διοργανώθηκε συγκέντρωση
υγειονομικών νοσοκομείων της
Βόρειας Ελλάδας στο ΑΧΕΠΑ, με
σύνθημα «Ναι στον εμβολιασμό,
όχι στην υποχρεωτικότητα». Στο
πλαίσιο της συγκέντρωσης, ομά
δα λίγων υγειονομικών αντέδρα
σε στις εκκλήσεις για εμβολιασμό
που απηύθυνε ο κ. Γιαννάκος.
Τέλος, να σημειωθεί ότι χθες
ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.972 νέα
κρούσματα COVID-19 και 3 θανά
τους. Ο δείκτης μεταδοτικότητας
στην επικράτεια (Rt) εκτιμάται
στο 1,23 και το ποσοστό θετικότητας λίγο πάνω από το 3,4%. Ο
αριθμός των ασθενών που νοση
λεύονται διασωληνωμένοι είναι
125, ενώ νέα αύξηση καταγράφη
κε στις νέες εισαγωγές ασθενών
στα νοσοκομεία (161).
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