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 Αντιδρούν με κινητοποιήσεις στον υποχρεωτικό
εμβολιασμό
Πηγή:

ΠΡΩΪΝΗ ΤΗΣ ΗΛΙΕΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 555.08 cm² Κυκλοφορία:
:

1

25-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

Στην πανελλαδική διαμαρτυρία της Πέμπτης στην Αθήνα οι εργαζόμενοι των Νοσοκομείων Πύργου και Αμαλιάδας

Αντιδρούν με κινητοποιήσεις
στον υποχρεωτικό εμβολιασμό
Γράφει η Κική ΚολοΒέρου
- kkoloverou@yahoo.gr
Αντιδρούν στην υποχρεωτικότητα
του εμβολιασμού οι εργαζόμενοι
των Νοσοκομείων Πύργου και
Αμαλιάδας, συμμετέχοντας στην
πανελλαδική κινητοποίηση που θα
πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη
οτην Αθήνα έξω από το Υπουργείο
Υγείας.
Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλ
λόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου
Πύργου ΜαλΒίνα Κερερέ και τον
πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομέ

νων Ν.Μ. Αμαλιάδας Σωκράτη Σωτηρόπουλο, θα συμμετέχουν στην
κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ υπο
στηρίζοντας το δίκαιο αίτημα της
απόσυρσης του νόμου περί υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών
στους υγειονομικούς. Μάλιστα για
τη διευκόλυνση των εργαζομένων,
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζο
μένων στα Δημόσια Νοσοκομεία
(ΠΟΕΔΗΝ) έχει κηρύξει πανελλα
δική στάση εργασίας από τις 10 το
πρωί έως τις 3 το μεσημέρι της
Πέμπτης.
Όπως τονίζουν ο νόμος της υπο-
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;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

χρεωτικότηταςτου εμβολιασμού θα
διαλύσει την δημόσια υγεία και μά
λιστα η ΠΟΕΔΗΝ καταθέτει αίτημα
αναστολής και ακύρωσής του στο
Συμβούλιο της Επικράτειας.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΝΜ Αμα
λιάδας με σχετική ανακοίνωση του
επισημαίνει: «Όχι στην Αναστολή
Εργασίας και Μισθού, καμπάνια
Ενημέρωσης και στήριξης, ΑΜΕΣΗ
ενίσχυση του ΕΣΥ. Η απάντηση των
Υγειονομικών στις αντεργατικές
Πολιτικές της Κυβέρνησης της Ν.Δ.
Η Κυβέρνηση προχωρά ακάθεκτη
στην συρρίκνωση δομών υγείας με
τον νόμο της υποχρεωτικότητας εμ
βολιασμού των υγειονομικών. Τα
χρονικά περιθώρια στενεύουν. Η 1η
Σεπτέμβρη είναι πολύ κοντά και ο
κορονοϊός καλπάζει με τις μεταλλά
ξεις και τα ελλιπή μετρά προστα
σίας. Μπροστά στα αδιέξοδα με την
κατευθυνόμενη πλέον υπολειτουργία δομών υγείας, η ηγεσία του
υπουργείου, προτιμά την σκληρή
γραμμή εφαρμογής ενός αμφιλεγό
μενου νόμου που θα κριθεί στο
Συμβούλιο της Επικράτειας. Η Πα
νελλήνια Ομοσπονδία Νοσοκομει
ακών Υπαλλήλων
-ΠΟΕΔΗΝ-

καταθέτει αίτηση αναστολής και
ακύρωσης του νόμου στο Συμβού
λιο της Επικράτειας. Εκεί θα κριθεί
ο νόμος και όχι στα κατά τόπους
πρωτοδικεία, που κάποιοι έσπευσαννα εργαλιοποιήσουν αρνητικές
αποφάσεις κατά των εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι κλιμακώνουμε τις
κινητοποιήσεις μας σε όλη την Ελ
λάδα την Πέμπτη 26-08-2021, με
παραστάσεις διαμαρτυρίας σε διοι
κήσεις υγειονομικών περιφερειών

και στο Υπουργείο Υγείας. Οι Σύλλο
γοι Εργαζομένων Νοσοκομείων
Πύργου και Αμαλιάδας, συμμετέ
χουν στην κεντρική κινητοποίηση
στο Υπουργείο Υγείας στην Αθήνα
για να υποστηρίξουμε το δίκαιο αί
τημα της απόσυρσης του νόμου
περί υποχρεωτικότητας των εμβο
λιασμών στους υγειονομικούς. Με
ενότητα, μαζική συμμετοχή και αλ
ληλεγγύη υπερασπιζόμαστε το δι
καίωμα στην εργασία και το μισθό».

1

 Κορωνοϊός - Καπραβέλος: 0α πληρώσουμε ακριβά τη
μη συμμόρφωση στις υγειονομικές υποδείξεις
Πηγή:

ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

12

Επιφάνεια 267.2 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-08-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΠΟΕΔΗΝ

Κορωνοϊός - Καπραβέλος: 0α πληρώσουμε
ακριβά τη μη συμμόρφωση στις υγειονομικές υποδείξεις
«Από 20 Σεπτεμβρίου εώς τα τέλη του Νοεμβρίου θα βρεθούμε σε πολύ δύ
σκολη θέση, όχι μόνο εμείς αλλά καί όλη η Ευρώπη, καθώς οι επιδημιολογικοί
δείκτες θα είναι βαρύτατοι με μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας», αποκάλυψε
μιλώντας στον ΣΚΑί ο διευθυντής της ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου,
Νίκος Καπραβέλος.. Όπως ανέφερε, στη χώρα μας παρατηρεί μη συμμόρφω
ση με τις υγειονομικές υποδείξεις από τσ 1/3 το συμπολιτών μας και τόνισε
Πως «αυτό θα Το πληρώσουμε ακριβό. Θα έχουμε σφοδρότατο 4ο κύμα στα
νοσοκομεία και στις ΜΕΘ, με μεγάλες απώλειες ανθρώπινης ζωής».
Επίσης, ο κος Καπραβέλος δήλωσε πως στο νοσοκομείο Παπανικολάου όπου
και εργάζεται, πραγματοποιήθηκε αύξηση στην διαθεσιμότητα κλινών covid και
πλέον το 70% των κλινών του νοσοκομείου έχει δοθεί σε covid περιστατικά.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Αυτό έγινε σε βάρος των υπολοίπων νοσημάτων», πρόσθεσε.
Αναφορικά με την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε ιιγεινομικούς ανέφερε
πως απστοτελεί ένα αποφασιστικό βήμα της πολιτείας να ελέγξει την πανδη
μία, ενώ για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν και με αφορμή την απεργία
που κήρυξε η ΠΟΕΔΗΝ, υπογράμμισε πως «δεν χωράει πόλεμος στον τομέα
της υγείας».
«Αποτελεί ηθική υποχρέωση των υγειονομικών να εμβολιαστούν και πλέον
τα επιβάλλει και ο νόμος», σημείωσε.
Τέλος με αφορμή Την Πλήρη έγκριση, Που έλαβε από Τον FDA Το εμβόλιο Της
Pfizer, δήλωσε πως ούτως ή άλλως δεν θα πρέπει να σπάρχει καμία αμφισβή
τηση για την αποτελεσμστικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων.
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 Πανελλαδική στάση εργασίας την Πέμπτη
προανήγγειλε η ΠΟΕΔΗΝ
Πηγή:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 200.73 cm² Κυκλοφορία:
:

1
25-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

Πανελλαδική στάση εργασίας
την Πέμπτη προανήγγειλε
η ΠΟΕΔΗΝ
Διαμαρτύρεται για την υποχρεωτικότητα
των εμβολιασμών στην υγεία
σοκομεία Αττικής θα συ
γκεντρωθούν στις 11:00
στο Υπουργείο Υγείας,
στη Θεσσαλονίκη στο
Υπουργείο ΜακεδονίαςΘράκης και στην Περιφέ
ρεια στις κατά τόπους
ΥΠΕ και στις πύλες των
Νοσοκομείων.
ε πανελλαδική στά
κομεία (ΠΟΕΔΗΝ), με αί
ση εργασίας 10:00
τημα την κατάργηση της
- 15:00 προχωρά
υποχρεωτικότητας των
την Πέμπτη (26 Αυγού-εμβολιασμών κατά της
στου), η Πανελλήνια
covid-19.
Ομοσπονδία Εργαζομέ
νων στα Δημόσια Νοσο
Οι εργαζόμενοι στα Νο

Σ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι
ο νόμος της υποχρεωτι
κότητας του εμβολια
σμού θα διαλύσει την δη
μόσια υγεία και καταθέτει
αίτημα αναστολής και
ακύρωσής του στο Συμ
βούλιο της Επικράτειας.
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 Αντιδρούν με κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 270.67 cm² Κυκλοφορία:
:

1

25-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

Αντιδρούν με
κινητοποιήσεις οι
εργαζόμενοι στα νοσοκομεία
Σιον υποχρεωτικό εμβολιασμό, στάση
εργασίας τπς ΠΟΕΔΗΝ στις 26 Αυγούστου
Σε πανελλαδική στάση ερ
γασίας 10:00 - 15:00 προχωρά την Πέμπτη (26 Αυ
γούστου), η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων
στα Δημόσια Νοσοκομεία
(ΠΟΕΔΗΝ), με αίτημα την κα
τάργηση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών κατά

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

της covid-19.
Οι εργαζόμενοι στα Νο
σοκομεία Αττικής θα συγκε
ντρωθούν στις 11:00 στο
Υπουργείο Υγείας, στη Θεσ
σαλονίκη στο Υπουργείο Μα
κεδονίας- Θράκης και στην
Περιφέρεια στις κατά τόπους
ΥΠΕ και στις πύλες των Νο

σοκομείων.
Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι ο
νόμος της υποχρεωτικότητας
του εμβολιασμού θα διαλύσει
την δημόσια υγεία και κατα
θέτει αίτημα αναστολής και
ακύρωσής του στο Συμβού
λιο της Επικράτειας.
Στις κινητοποιήσεις συμμε
τέχει και το Σωματείο Εργα
ζομένων και στο Νοσοκομείο
Αλεξανδρούπολης από τις 10
το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι
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 Ούτε βήμα πίσω για την ενίσχυση του Νιοσοκομειου
Συροου
Πηγή:

ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αρθρογράφος:

Σελ.:

10-11

Επιφάνεια 1815.99
:
cm²

Θέματα:

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-08-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΠΟΕΔΗΝ

H npoeSpos του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρ<
που ανακοίνωσε x9ss για tous ανεμβολίαστο

Ούτε βήμα πίσω για την ενίσι
Ανησυχία για το “πέρασμα” υπηρεσιών του Νοσοκομείου σε ιδιώτες, με πρόσχημα τη μη ύπαρξη εμβολιασμένου προσωπικού
Σε αναστολή εργαoias θα τεθούν όσοι
εργάζονται otis δομέ$
Yysias πανελλαδικά
και παραμένουν ανεμΒολίαστοι, από την 1 η
Σεπτεμβρίου και μετά,
σύμφωνα με tis χθεoivss ανακοινώσει
του Υπουργού Υγείες,
Βασίλη Κικίλια.

πιστεύω. Έχουμε μπει ήδη στο
τέταρτο κύμα και θεωρώ ότι όλα
τα περιστατικά των Κυκλάδων θα
έρχονται στη Σύρο για μεγάλο
διάστημα” εκτίμησε π πρόεδροε.

Δεν λειτουργούν
όλεε οι κλινικέε
Σε συνέχεια των ανωτέρω και
προκειμένου η πρόεδροε των
εργαζομένων του Νοσοκομείου
Σύρου να καταδείξει την αναγκαι
ότητα ενισχύσεων με ανθρώπινο

ύμφωνα με όσα γνω

δυναμικό, μίλησε για “ανενεργό”

Σ

στοποιεί η πρόεδροε του

τμήματα εντόε ms νοσηλευτικήε

Συλλόγου Εργαζομένων

δομήε.

του Γενικού Νοσοκομείου Σύ

“Η Μονάδα Αυξημένη5 Φρο-

ρου, Κατερίνα Καλογεράκη, στη

vn'6as (ΜΑΦ) αυτή τη στιγμή

νοσηλευτική δομή ms πρωτεύ-

δεν λειτουργεί. Κόψαμε κορδέ-

ouoas των Κυκλάδων υπάρχουν

λεε, κάναμε εγκαίνια, αλλά δεν

σήμερα περί tous 32 ανεμβολί-

λειτουργεί” σχολίασε η ίδια,

αστουε εργαζομένουε, οι οποίοι
αν δεν εμβολιαστούν μέχρι την

λειτουργίεε και υπηρεσιώ των

εμβολιασμό φθάνει στο 90%,

“Ο προγραμματισμόε ήταν αρ

δεν ξέρουν πού εργάζονται. Αν

1 π Σεπτέμβρη, δεν θα μπορούν

Νοσοκομείων σε ιδιώτεε, με

ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από

χικά για 10 κλίνεε Covid - 19, οι

θα είναι στην κλινική Covid-19

να συνεχίσουν στη νοσηλευτική

το πρόσχημα ms έλλειψπ5 εμ

αυτό του γενικού πληθυσμού".

οποίεε θα απομονώνονταν από

ή αν θα είναι στην κλινική μη

δομή ms πρωτεύουσαε των Κυ

βολιασμένου προσωπικού cms

Πιο συγκεκριμένα σημείω

την υπόλοιπη παθολογική κλινι

Covid-19 περιστατικών” σχο

κλάδων, αν η Διοίκηση τηρήσει

υγειονομικέε δομέε.

σε ncos, “Στο Νοσοκομείο pas

κή. Τελικά και ενώ έχουν πει για

λίασε η πρόεδροε, τονίζονταε

Από την Κοινή Γνώμη και

μιλάμε για 32 άτομα ανεμβολί-

10 κλίνεε, η 2η ΔΥΠΕ αποφάσισε

ncos, σήμερα στο Νοσοκομείο

αναφορικά με όλα τα παραπάνω

aorous υπαλλήλουε συνολικά”

για 30 κλίνεε xcopis να εξετάσει

Σύρου “δεχόμαστε περιστατικά

λογοε τάσσεται υπέρ του εμβο

ρωτήθηκε ο Διοικητήε, Μιχάληε

γνωστοποιώνταε ncos μέχρι και

αν επαρκείτο προσωπικό” πρό

Covid-19 που είναι για χειρουρ

λιασμού, ωστόσο, τόνισε ncos το

Ζουλουφόε, ο onoios διαβεβαί

την περασμένη εβδομάδα οι

σθεσε χαρακτηριστικά.

γείο, για κατάγματα” ενώ παλαι-

ανεμβολίαστοι ήταν crrous 45.

τι s Υπουργικέε κατευθύνσειε.
Αν και oncos εξήγησε ο Σύλ-

συγκεκριμένο μέτρο ms κυβέρ-

ωσε ncos ακόμη και αν τεθεί σε

vnons έρχεται να απομακρύνει

αναστολή εργασίαε έναε αριθμόε

προσωπικό από τα Νοσοκομεία

εργαζομένων, το Νοσοκομείο Σύ

και κατ' επέκταση από το Νο

ρου δεν θα συναντήσει πρόβλημα

σοκομείο Σύρου, την ίδια στιγμή

στη λειτουργία του.

αυτέε οι δομέε υγείαε χρειάζο
νται - πόση θυσία - ενίσχυση με
ανθρώπινο δυναμικό.
Oncos γνωστοποίησε π πρόε6pos, η αποδυνάμωσπ προκύπτει
την περίοδο που το Νοσοκομείο

Iious 32
οι ανεμβολίασιοι
εργαζόμενοι στο
Νοσοκομείο Σύρου

Το προσωπικό
ξεπέρασε
us αντοχέε ίου
Δεδομένηε ms νέαε αποδυνάμωση5 που θα προκύψει αν
απομακρυνθεί προσωπικό από
το ήδη υποστελεχωμένο Νοσο
κομείο Σύρου, εξήγησε ncos ο

Σύρου δέχεται περιστατικά

Ειδικότερα, η πρόεδροε του

Σύλλογοε θα συμμετάσχει στην

Covid-19 από όλον τον νομό

Συλλόγου Εργαζομένων θέλη

κινητοποίηση ms ΠΟΕΔΗΝ, κα-

Κυκλάδων, καθώε επιβλήθηκε
από τη 2η ΔΥΠΕ Πειραιώε και

σε να εξηγήσει πρωτίστου ncos,
“Είμαστε υπέρ του εμβολιασμού

Αιγαίου να λειτουργήσει περί tis

ξεκάθαρα όμωε τασσόμαστε κατά

30 - τελικά - κλίνεε για κορωνοϊό

ms υποχρεωτικότητα5 και ms

και όχι 10, που ήταν ο αρχικόε

αναστολή$ που θέλουν να θέ

σχεδιασμόε.

σουν συναδέλφου5”.

Με φόντο τπ συγκεκριμένη

npos επιβεβαίωση των ανω

κατάσταση, καθώε και με δε

τέρω, υπενθύμισε ncos, “οι Υγει

δομένο το πρόβλημα ms υπο-

ονομικοί είναι αυτοί που πρώτοι

στελέχωση5, ο Σύλλογο$ πήρε
την απόφαση να συμμετάσχει

εμβολιάσθηκαν όταν ήρθε το
εμβόλιο στη χώρα και μάλιστα

0cos έχουν εξαντληθεί οι αντοχέε
των εργαζομένων.
“Φτάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο.Όχι μόνον δεν πρέπει να βγουν
άτομα σε αναστολή, αλλά πρέπει

ότερα, “αυτά τα περιστατικά δεν

KivSuvos διασπορά$
εντόε Νοσοκομείου

έρχονταν". Πρόσθεσε δε, ncos,
ένα περιστατικό κορωνοϊού πλέ
ον μπορεί να απαιτηθεί να μπει

Πέραν των ανωτέρω, η κα

στο χειρουργείο, με αποτέλεσμα

Καλογεράκη έθιξε ένα ακόμη

να πρέπει να γίνονται εκτεταμέ-

σοβαρό θέμα αναφορικά με τη

νεε απολυμάνσειε.

λειτουργία του Νοσοκομείου

“Σήμερα, δεν μπορεί έναε

Σύρου. Σύμφωνα με όσα περι-

mcpos να καλείται να καλύψει

έγραψε υπάρχει ορατόε ο κίν-

την Covid-19 κλινική και τα

6uvos διασποράε του κορωνοϊού

επείγοντα. Υπάρχει κίνδυνοε δι-

εντόε του Νοσοκομείου καθώε

aonopds” επανέλαβε, τονίζονταε

νοσηλευτέε και ιατροί ασχο

παράλληλα ncos, “Δεν ξέρουμε

λούνται αδιάκριτοι με όλα τα

αν είμαστε Covid-19 Νοσοκο

περιστατικά.

μείο. Δεν έχουμε καμία γραπτή

“Αυτή τη στιγμή ασχολούνται
όλοι με όλα. Υπάρχει κίνδυνοε

αναδεικνύονταε το γεγονόε ms
έλλειψπε προσωπικού, ενώ επι
πλέον εξήγησε nojs, “Και επί ms
κ. Μπουραντά δημιουργήθηκε
και Παιδιατρική κλινική και τπ
στηρίξαμε, opcos ήρθαν νοσηλεύτριεε από τα υπόλοιπα Τμήματα.
Αποδυναμώθηκαν άλλα Τμήματα
του Νοσοκομείου”.
Η κα Καλογεράκη υπήρξε
ξεκάθαρη ms npos τον τρόπο
που πρέπει να λειτουργεί ένα
Νοσοκομείο.
‘Όταν φτιάχνεται μία νέα κλι
νική για να έχει διάρκεια πρέπει
να φτιάξειε γερέε βάσειε.
Είμαστε υπέρ ms εξέλιξη5 του
Νοσοκομείου όλοι οι εργαζόμε
νοι και το έχουμε αποδείξει. Και
αν κρατιέται αυτό, κρατιέται από
το φιλότιμο όλων των ιατρών,
των νοσηλευτών και γενικά του
προσωπικού.Opcos οι αρμόδιοι
ήρθε η ώρα να κάνουν κάτι".

εντολή. Mas δίνονται npocpopiK0s
εντολέ5”.

εξουθένωσηε και κίνδυνοε λά-

Η κα Καλογεράκη επεσήμανε

0ous. Δεν μπορεί ο ιατρόε που

Σε ιδιώτη
η πλύση ιματισμού

δε, ncos, αν από τπ Διοίκηση ms

Δεδομένων των μέτρων που

βλέπει το περιστατικό Covid-19

2ns ΔΥΠΕ και του Υπουργείου

θα εφαρμόσει η κυβέρνηση για

να βλέπει και το επείγον περιστα

Yyoias έχει οριστεί το Νοσοκο

συναδέλφουε μου να έχουν ξε-

tous ανεμβολίαστου5 εργαζομέ-

τικό. Αυτή τη στιγμή το Νοσοκο

μείο Σύρου cos κλινική Covid-19,

vous, η κα Καλογεράκη ανέδειξε

περάσει σε αυτόν τον βαθμό τα

μείο pas έχει χωριστεί σε κλινική

αυτή η απόφαση θα πρέπει να

όρια και Tisavrox0stous. Και πρέ

και τον φόβο του Συλλόγου σχε

Covid-19 και κλινική στον α'

συνοδευτεί από ενισχύσειε σε

τικά με το σταδιακό “πέρασμα”

πει όλοι να κατανοήσουν ncos η

όροφο που νοσηλεύει τα πάντα.

προσωπικό.

λειτουργιών του Νοσοκομείου

να ενισχυθεί πολύ το Νοσοκομείο.
Είναι η πρώτη φορά που βλέπω

στην πανελλαδική κινητοποίηση

σε περίοδο που υπήρχε επιφυ

ms n0pnms, στην οποία καλεί η

λακτικότατα από την πλειονότητα

εξουθένωση μπορεί να οδηγήσει

Δηλαδή νοσηλεύει παθολογικά

“Αν είμαστε Νοσοκομείο

ΠΟΕΔΗΝ, προκειμένου να διεκ-

των πολιτών και συνεχίζουν να

σε λάθοε” ανέφερε π πρόεδροε

περιστατικά, παιδιατρικά, ουρο

Covid-19, να pas δοθεί γρα

“Για παράδειγμα στα πλυντήρια

δικήσει ενίσχυση σε ανθρώπινο

προσφέρουν tis υπηρεσιώ tous

του Συλλόγου, τονίζονταε μάλιστα

λογικά, ορθοπεδικά. Το βράδυ

πτοί από τη 2η ΔΥΠΕ, να το

έχει εμβολιαστεί έναε εργαζόμε-

σε ιδιώτεε.

μέσα σε αντίξοεε συνθήκεε”.

δημοσίαν ξανά tis αλλαγέ$ που

δε είναι μία νοσηλεύτρια στον

στηρίξουμε, αλλά με ενίσχυση

vos μόνον. Δεν θα κρίνω αυτό,

Σύμφωνα με την κα Καλογε-

Όσον αφορά δε τη νοσηλευτική

ανακοινώθηκαν από τη 2η ΔΥΠΕ

όροφο, η οποία δεν ξέρει πού

προσωπικού. Mas είπαν ότι οι 30

αλλά θα σταθώ στο γεγοvos ncos

ράκη δε, υπάρχει oparos ο κίν-

δομή ms Σύρου πρόσθεσε ncos,

cos npos τον αριθμό των κλινών

να εξυπηρετήσει πρώτα. Enians,

κλίνεε Covid-19 θα είναι μέχρι

θα τα δώσουν σε ιδιώτη και μά

6uvos να περάσουν ορισμένεε

“το ποσοστό συμμετοχήε στον

Covid-19 στο Νοσοκομείο Σύρου.

έρχονται νοσηλεύτριεε οι οποίεε

15 Σεπτέμβρη. Εγώ αυτό δεν το

λιστα με πολλαπλάσιο kootos

δυναμικό.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ούτε βήμα πίσω για την ενίσχυση του Νιοσοκομειου Συροου
Πηγή:
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)υ μιλά για την αυριανή κινητοποίηση, αλλά και με αφορμή τα νέα μέτρα
us otis δομέ$ uyeias, ο Ynoupyos, Β. Κικίλια$

(υση του Νοσοκομείου Σύρου
ενώ θα μπορούσαν κάλλισια να
φέρουν προσωπικό" σχολίασε
π πρόεδροε, εκτιμώνταε πωε,
"θεωρώ ότι γίνεται και μία στοχευμένπ κίνηση πλέον για να

Μ. ZouAouipos:
Προσπάθεια
να πείσουμε
lous ανεμβολίαστοι/s

αρχίσουν να μπαίνουν ιδιώτεε

Από την πλευρά του, κλήθηκε

στα Νοσοκομεία. Αυτό δεν θα

να μιλήσει για την απόφαση τηε

το επιτρέψουμε”.
Η ίδια γνωστοποίησε δε, πωε,

κυβέρνησηε να θέσει σε αναστο
λή το ανεμβολίαστο προσωπικό

“εδώ και πολύ καιρό συζητού

και ο Διοικητήε του Νοσοκομείου

σαν να δώσουν σε ιδιώτεε και

Σύρου, Μιχάληε Ζουλουφόε.

το κομμάτι τηε τεχνικήε υπηρε-

“Στο Γενικό Νοσοκομείο Σύ

oias”, εξηγώνταε για μία ακόμη

ρου από τπν αρχή αυτήε τπε

φορά πωε, “βλέπουμε ότι αυτή

προσπάθειαε καταγραφήε του

η κατάσταση και η συνεχήε απο-

προσωπικού που έχει εμβο

δυνάμωση είναι έναε έντεχνοε

λιαστεί και μη, είχαμε αρχικά

τρόποε να αρχίσουν να μπαίνουν

διαπιστώσει την ύπαρξη περί

ιδιώτεε στα Νοσοκομεία”.

των 60 ανεμβολίαστων μελών.

Επανέλαβε δε, πωε μέριμνα

Είχαμε ξεκινήσει μία πολύ με

του Συλλόγου είναι η προάσπιση

γάλη προσπάθεια προσέγγισηε

τηε δωρεάν και δημόσιαε υγείαε.

και επαφών με το προσωπικό

Καλούν όλοι/s
lous Eupiavous
στην κινητοποίηση

καταφέραμε μέχρι σήμερα, να

που δεν είχε εμβολιαστεί και

“Στπν πορεία τηε Πέμπτηε θα

“πέσουμε" στουε 32 ανεμβολίαστουε συναδέλφουε μαε” ανέφε

που έχουμε αυτήν τη στιγμή και

ένα εργαστηριακό rapid ίθεί την

δομέε μόνο οι εμβολιασμένοι

ρε ενημερωτικά προε την τοπική

συνεχώε βελτιώνεται ο δείκτηε

εβδομάδα, με κόστοε 10 ευρώ,

και οι συμπτωματικοί πολίτεε.

48 ωρών. Οι επιχειρήσειε αυ-

κοινωνία, εξηγώνταε παράλληλα

εμβολιασμού, θα συνεχιστεί π

σε ιδιωτικέε δομέε. Το τεστ απο-

Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι

τέε θα μπορούν να επιλέξουν

ανεμβολίαστοι με rapid Τβεί

βγούμε όλοι μαζί να διαδηλώ

πωε αυτό το προσωπικό δεν συ

εύρυθμη λειτουργία του Νοσο

δεικνύεται με ψηφιακή βεβαίωση

και ταξιδιώτεε θα πρέπει να με

αν θα είναι αμιγείε (με 100%

σουμε. Είμαστε ξεκάθαρα υπέρ

γκεντρώνεται σε μία κατηγορία

κομείου παρά την επιβολή αυτού

από το gov.gr και ελέγχεται υπο

ταβαίνουν σε ιδιωτικέε δομέε.

χωρητικότητα) ή μεικτέε. Δ. Κλει

του εμβολιασμού. Λέμε όχι στην

εργαζομένων.

του μέτρου”.

χρεωτικά με την εφαρμογή COVID

υποχρεωτικότητα και όχι στην

“Αυτά τα 32 άτομα είναι κα

αναστολή, θα μπορούσαν να

τανεμημένα στην ιατρική, νοση

βρουν άλλουε τρόπουε να πεί

λευτική και διοικητική υπηρεσία.

θουν τουε εργαζόμενουε πολί-

Τιε επόμενεε πμέρεε θα εντα-

τεε να εμβολιαστούν” δήλωσε η

θεί αυτή η προσπάθεια πειθούε

Κατερίνα Καλογεράκη μιλώνταε

των ατόμων αυτών για να μειω

στην εφημερίδα και τονίζονταε

θεί ακόμη περισσότερο ο αριθ-

πωε, “Ωε σύλλογοε εργαζομένων

μόε των ανεμβολίαστων” τόνισε

και στο πλαίσιο του αγώνα μαε:

ο ίδιοε, απαντώνταε παρακάτω

α. Καλούμε τουε συναδέλφουε

και στο αν ο ίδιοε θα τηρήσει όσα

εμβολιασμένουε και μη, να μην

υπαγορεύει η πολιτική ηγεσία του

κοινοποιήσουν στιε υπηρεσίεε

Υπουργείου Υγείαε.

Free Αρρ από τον εργοδότη.

Τα νέα μέτρα
από τον Β. Κικίλια
Ειδικότερα, ο Υπουργόε Υγείas χθεε ανακοίνωσε πωε από
1η Σεπτεμβρίου, “θα τηρηθεί
χωρίε καμία παράταση το μέτρο
τηε αναστολήε εργασίαε, όσων
υγειονομικών και εργαζομένων
σε νοσοκομείο και πρωτοβάθμιαε δομέε υγείαε δεν έχουν

Β. Οι ανεμβολίαστοι εκπαι
δευτικοί και ακαδημαϊκοί, καθώε
και οι εργαζόμενοι σε τουρισμό,

στά γυμναστήρια: Λειτουργία για

Τι ισχύει για
δημόσιοι/s χώροι/s
Α. Στουε κλειστούε χώρουε

εστίαση, τηλεοπτικέε, κινημα

καταστημάτων εστίασηε και κέ

τογραφικέ και θεατρικέε πα-

ντρων διασκέδασηε, θα εισέρ

ραγωγέε θα πρέπει να κάνουν

χονται μόνον όσοι έχουν εμβο

δύο τεστ την εβδομάδα. Γ. Οι

λιαστεί ή έχουν πιστοποιητικό

ανεμβολίαστοι μαθητέε θα κά

νόσησηε.

εμβολιασμένουε, νοσήσαντεε
αλλά και για ανεμβολίαστουε (οι
ανεμβολίαστοι με αρνητικό rapid
te8t 48 ωρών).

Εργασία
Α. Ο εργοδότηε διατηρεί βάσει
νόμου το δικαίωμα να γνωρίζει

νουν δύο δωρεάν εεΐί ίθεί την

Β. Τα γήπεδα (κλειστά και ανοι

αν οι εργαζόμενοι είναι εμβολια

εβδομάδα. Δ. Οι ανεμβολίαστοι

χτά) θα λειτουργούν μόνο για

σμένοι. Β. Επισήμανση για χρήσπ

φοιτητέε θα κάνουν δύο εργα

εμβολιασμένουε και νοσήσαντεε.

μάσκαε σε όλουε τουε κλειστούε

πιστοποιητικό εμβολιασμού,

εμβολιαστεί με τουλάχιστον την

στηριακά τεστ την εβδομάδα με

Γ. θέατρα, κινηματογράφοι,

χώρουε και στουε εξωτερικούε

συμμετέχονταε στπν απεργία

πρώτη δόση ή δεν έχουν πιστο
ποιητικό νόσησηε του τελευταίου

δική τουε δαπάνη (10 ευρώ).

μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι:

χώρουε όπου υπάρχει συνά

εξαμήνου”.

Ε. Οι ανεμβολίαστοι ταξιδιώτεε

θα μπορούν να εισέρχονται και

θροιση.

- αποχή από τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό που έχει προκηρύξει
η ΠΟΕΔΗΝ. Σε περίπτωση που το

Εφαρμογή νόμου για
αναστολή εργασίαΕ
“Ωστόσο, θα προχωρήσουμε

Επιπλέον, αναφέρθηκε και στα

άνω των 12 ετών θα κάνουν ένα

προσκόμισαν σε προγενέστερό

κι εμείε κανονικά τπν εφαρμο

μέτρα που θα ισχύσουν από 13

εργαστηριακό rapid τεστ 48 ώρεε

χρόνο, μη γνωρίζονταε πωε θα

γή του νόμου για να τεθούν σε

Σεπτεμβρίου μέχρι και το τέλοε

πριν το ταξίδι, ενώ οι ταξιδιώτεε

χρησιμοποιηθεί, αλλά επιθυμούν

αναστολή όσοι δεν θα έχουν

Μαρτίου.

να συμμετέχουν στην απεργία

εμβολιαστεί” ανέφερε ο ίδιοε,

Συγκεκριμένα: Α. Οι ανεμβο-

ίβεί. ΣΤ. Από 13 Σεπτεμβρίου

αποχή, τουε καλούμε να το ζητή

απαντώνταε παρακάτω και στην

λίαστοι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό

θα μπορούν να πραγματοποι

σουν πίσω ψτώνταε παράλληλα

ερώτηση αν η λειτουργία του Νο

και δημόσιο τομέα θα κάνουν

ούν δωρεάν τεστ σε δημόσιεε

να μην κρατηθεί αρχείο αυτών

σοκομείου Σύρου κινδυνεύει να

των ευαίσθητων προσωπικών

διαταραχθεί από τον αριθμό του

τουε δεδομένων από την υπηρε

προσωπικού που θα τεθεί εκτόε.

σία. β. Συμμετέχουμε την Πέμπτη

Ο ίδιοε λειτουργώνταε καθη-

26 Αυγούστου Πανελλαδική Κι

συχαστικά, δήλωσε τα εξήε: “Εχει

νητοποίηση με Στάση Εργασίαε

γίνει αναλυτικόε σχεδιασμόε ανά

10πμ - 1 5μμ και γ. Καλούμε

Τμήμα του Νοσοκομείου Σύρου

όλουε τουε συμπολίτεε μαε και

κι έχει καταγραφεί το εμβολια

τα σωματεία τηε Σύρου, την ίδια

σμένο και μπ, προσωπικό, ώστε

ημέρα στιε 1 1:00 πμ σε συγκέ

να διασφαλιστεί η εύρυθμη λει

ντρωση μπροστά στον προαύλιο

τουργία μετά την 1 η Σεπτεμβρίου.

χώρο του Νοσοκομείου”.

Μέχρι τώρα και με τα δεδομένα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

5 έωε 12 ετών θα κάνουν εθίί
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 ΑΜΘ: Αύξηση 60% στον αριθμό των κρουσμάτων
μέσα σε μία εβδομάδα
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 532.46 cm² Κυκλοφορία:
:

1

25-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

ΑΜΘ: Αύξηση 60% στον αριθμό των
κρουσμάτων μέσα σε μία εβδομάδα
ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ
ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
Στάση εργασίας των εργαζομένων του ΠΓΝΑ κατά
των υποχρεωτικών εμβολιασμών
Αυξημένος σε ποσοστό άνω του 60%
ήταν ο αριθμός των νέων κρουσμάτων
που ανακοινώθηκε τπ Δευτέρα 23/8 από
τον ΕΟΔΥ για την Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη, σε σχέση με την προηγούμενη
Δευτέρα (16/08), όπως αναφέρει η ΕΡΤ
Ορεστιάδας.
Τη Δευτέρα 23/8 ανακοινώθηκαν 172
νέα κρούσματα, δηλαδή 67 περισσότερα
από τις 16/8. Από τα 172 κρούσματα, τα
92 καταγράφηκαν στην Καβάλα, τα 45
στον Έβρο, στη Δράμα είχαμε 18, στην
Ξάνθη 9 και στη Ροδόπη 8.
Την ίδια στιγμή, σε χαμηλά επίπεδα
παραμένει ο καθημερινός αριθμός των
εμβολιασμών τόσο σε πανελλαδικό, όσο
και σε τοπικό επίπεδο. ΣτονΈβρο, τη Δευ
τέρα 23/9 έγιναν 427 νέοι εμβολιασμοί,
οι 197 με την πρώτη δόση και οι 253 με
τη δεύτερη. Στο νομό μας έχουν γίνει συ
νολικά 136.479 εμβολιασμοί και οι πλή
ρως εμβολιασθέντες πολίτες ανέρχονται
σε 68.838, αριθμός που σημαίνει ότι δεν
έχει ακόμη εμβολιαστεί ούτε το 50% του
πληθυσμού του νομού μας, που σύμφω
να με την απογραφή του 2011 φτάνει
τους 147.530 κατοίκους.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΟΔΥ: 8, 64% θετικσιητα στην
Ορεστιάδα
Εντωμεταξύ, 689 rapid test πραγμα
τοποιήθηκαν από τον ΕΟΔΥ τη Δευτέρα
στον Έβρο. Στην Ορεστιάδα, όπου, σε
162 ελέγχους που έγιναν βρέθηκαν 14
θετικά κρούσματα, με το ποσοστό της θετικότητας να διαμορφώνεται στο 8,64%.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα ανά πε
ριοχή:

DRIVE THROUGH ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΓΗΠΕ
ΔΟΥ “ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ”
ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ

28 rapid test με 1 θετικό (3.57%)
αφορά σε 1 γυναίκα 32 ετών

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

162 rapid test με 14 θετικά (8.64%)
αφορούν σε 8 άνδρες και 6 γυναίκες με
διάμεση ηλικία τα 24 έτη

Σχάση εργασίας ΠΟΕΔΗΝ

323 rapid test με 7 θετικά (2.17%)
αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με
διάμεση ηλικία τα 50 έτη

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ, ΣΑΜΟ
ΘΡΑΚΗ

ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

43 rapid test με 2 θετικά (4.65%)
αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με
διάμεση ηλικία τα 44 έτη

106 rapid test με 4 θετικά (3.77%)
αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με
διάμεση ηλικία τα 21 έτη

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑ,
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

27 αρνητικά rapid test

Σε πανελλαδική στάση εργασίας
10:00 - 15:00 προχωρά αύριο Πέμπτη
26 Αυγούστου, η Πανελλήνια Ομοσπον
δία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσο
κομεία (ΠΟΕΔΗΝ), με αίτημα την κα
τάργηση της υποχρεωτικότητας των
εμβολιασμών κατά της covid-19. Όσον
αφορά τους εργαζομένους στα Νοσο
κομεία Αττικής θα συγκεντρωθούν στις

11:00 στο Υπουργείο Υγείας, στη Θεσσα
λονίκη στο Υπουργείο Μακεδονίας- Θρά
κης και στην Περιφέρεια στις κατά τόπους
ΥΠΕ και στις πύλες των Νοσοκομείων.
Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι ο νόμος της
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού θα
διαλύσει την δημόσια υγεία και καταθέ
τει αίτημα αναστολής και ακύρωσής του
στο Συμβούλιο της Επικράτειας.
Στην Αλεξανδρούπολη η στάση ερ
γασίας των εργαζομένων του ΠΓΝΑ θα
πραγματοποιηθεί από τις 10 το πρωί έως
τις 3 το μεσημέρι.

Κ.Η.

7

 Δεν υπάρχει χαρακτηρισμός
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Επιφάνεια 71.46 cm²
:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

25-08-2021

Κυκλοφορία:

0

ΠΟΕΔΗΝ

Δεν υπάρχει
χαρακτηρισμός
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ σχάση εργασίας
αύριο από χην ΠΟΕΔΗΝ, με αίχημα
χην καχάργηση χης υποχρεωχικόχηχας
χων εμβολιασμών καχά xou Covid19.
Μπορεί κανείς να δώσει ποικίλους
χαρακχηρισμούς σχη βλακεία. Οπως
για παράδειγμα “θράσος” ή και “έλ
λειψη επίγνωσης χης πραγμαχικόχηχας”. Οχαν είσαι υγειονομικός και η
μεχάλλαξη “Δέλχα” παρελαύνει ακάθεκχη, ενώ ένα νέο επιθεχικό υποσχέλεχοςχης “Δέλχα” απειλεί χην ανθρωπόχηχα, όχι μόνο δεν διαμαρχύρεσαι για χην υποχρεωχικόχηχα χων
εμβολιασμών σχον κλάδο σου, αλλά
παρακινείς όλο χον κόσμο να εμβολιασχεί και εσύ μαζί.
Ν.Κ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Υγειονομικοί υπάλληλοι κατά του
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 204.47 cm² Κυκλοφορία:
:

25-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΡΙΟ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Υγειονομικοί υπάλληλοι κατά του «εξαναγκασμού»
Στάση εργασίας έχει προγραμματίσει αύριο από
τις 9 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι η ΠΟΕΔΗΝ αντιδρώντας στην υποχρεωτικότητα των εμ
βολιασμών. Οι εργαζόμενοι έχουν προγραμματί
σει συγκέντρωση στις 9 το πρωί στην πύλη του
Νοσοκομείου και στις 11.30 στην 6η ΥΠΕ.
Σε ανακοίνωση των «υγειονομικών υπαλλήλων
Αχαιός κατά του εξαναγκασμού» αναφέρετατ «Εί
μαστε άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί με όλα τα
μέχρι τώρα γνωστά εμβόλια, εναντιωνόμαστε όμως
στον τρόπο επιβολής του συγκεκριμένου εμβολίου.
Σκεφθείτε για ποιον λόγο αυτοί που έρχονται σε
καθημερινή επαφή με τον κορωνοϊό από την
πρώτη στιγμή αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο
ακόμα και κάτω από στυγνό οικονομικό εκβια
σμό; Μήπως η αναποτελεσματικότητα και η επικινδυνότητα του εμβολίου μάς οδηγούν να αντιδράσουμε; Αδιαπραγμάτευτα ναι!
Και παραθέτουμε στοιχεία συγκεκριμένα και όχι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

απλούς φόβους όσον αφορά στην ανοσία της αγέ
λης.
Οι υγειονομικοί με την εμφάνιση του ιού και πριν
από την δημιουργία των εμβολίων ήμασταν εκεί,
πολεμήσαμε τον άγνωστο μέχρι τότε covid. δεν
τραπήκαμε σε φυγή από τις εργασίες μας για να
μείνουμε ασφαλείς στα σπίτια μας και με αυτα
πάρνηση αλλά και την σωστή και πιστή τήρηση
των ατομικών μέτρων προστασίας σταθήκαμε
προστατευτικό οχυρό τόσο απέναντι στους εαυ
τούς μας. όσο και απέναντι στους ασθενείς μας.
Σήμερα συνεχίζουμε να είμαστε ασπίδα υγείας
για την κοινωνία μας γιατί είμαστε οι πρώτοι αυτόπτες μάρτυρες των παρενεργειών των εμβο
λίων. Η κοινωνία μας πρέπει να καταλάβει ότι ο
δικός μας διωγμός αποσκοπεί στην συρρίκνωση
και στον εγκληματικό παροπλισμό και κλείσιμο
Δομών, κλινικών, τμημάτων του Νοσοκομείου
στον βωμό της ιδιωτικοποίησης και εμπόρευμα-

τοποίησης της δημόσιας υγείας».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΙ-ΔΗΚΙ
Αντίστοιχα, σε ανακοίνωση της παράταξης των νο
σοκομειακών γιατρών ΚΑΙ-ΔΗΚΙ αναφέρεταί: «Στην
νοσοκομειακή ιατρική κοινότητα το ποσοστό των
ανεμβολίαστων είναι ελάχιστο, ενώ αν προσθέ
σουμε τους νοσούντες. οι από πεποίθηση ή από
φόβο ανεμβολίαστοι είναι πολύ λίγοι. Εντούτοις
καλούμε αυτούς τους λίγους να κάνουν το επόμενο
βήμα: να παραμερίσουν τις όποιες φοβίες και ανη
συχίες. να αναθεωρήσουν απόψεις, να αποβά
λουν δογματισμούς και να εμβολιαστούν, αναλογιζόμενοι την συλλογική ευθύνη. Επίσης την ίδια
έκκληση κάνουμε στους υπόλοιπους υγειονομικούς.
Ας κοιτάξουν τις στατιστικές, τα επιστημονικά δε
δομένα και πάνω από όλα ας θυμηθούν την πρό
σφατη εικόνα των Νοσοκομείων. Ο εμβολιασμός
είναι το διαβατήριο για την κανονικότητα».
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 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Πρώτες αναστολές
και κινητοποιήσεις
Πηγή:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 137.49 cm² Κυκλοφορία:
:

1

25-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Πρώτες αναστολές
και κινητοποιήσεις
ο μέτρο της αναστολής εργα
σίας άνευ αποδοχών σε ανεμβολίαστους εργαζομένους κοι
νωνικών δομών, εφαρμόστηκε
από χθες στα τρία παραρτήματα
του Κέντρου Κοινωνικής Πρό
νοιας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας. Οπως είπε στην «Π»
ο πρόεδρος του ιδρύματος Νί
κος Σταθακόπουλος, σε αναστο
λή εργασίας άνευ αποδοχών τέ
θηκαν συνολικά 12 εργαζόμενοι
σε σύνολο 80 στα παραρτήματα
0 Νίκος Σταθακόπουλος
Αίγιου, Λεχαινών και Πύργου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρό
κειται για αρνητές του εμβολίου, που προσπάθησαν να παρακάμψουντη διαδικασία προβάλλοντας λόγους υγείας, οι οποίοι
όμως δεν έγιναν δεκτοί από την τριμελή επιτροπή που εξετάζει
αυτές τις αιτήσεις. Η αναστολή στο ίδρυμα αποτελεί σαφές μή
νυμα και προς τους υγειονομικούς που αρνούνται να εμβολι
αστούν ότι από την 1η Σεπτεμβρίου δεν πρόκειται να αλλάξει
τίποτα, σε σχέση με τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Μπροστά
σε αυτή την κατάσταση, τα σωματεία εργαζομένων στα δύο νο
σοκομεία, έλαβαν ήδη αποφάσεις για κινητοποιήσεις. Το σω
ματείο «Ιπποκράτης» και αυτό του ΠΓΝΠ ξεκινούν από σήμερα
με παραστάσεις διαμαρτυρίας και αποχή, στο πλαίσιο πανελλα
δικής αποχής που κήρυξε η ΠΟΕΔΗΝ κατά της υποχρεωτικότητας των εμβολίων και των αναστολών εργασίας.

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔΗΝ Πανελλαδική στάση εργασίας
Πηγή:

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

Επιφάνεια 79.5 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-08-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΠΟΕΔΗΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔΗΝ

Πανελλαδική στάση εργασίας
Σε πανελλαδική στάση εργασίας 10:00 -15:00 προχωρά
την Πέμπτη (26 Αυγούστου), η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ),
με αίτημα την κατάργηση της υποχρεωτικότητας των
εμβολιασμών κατά της covid-19.
Οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία Αττικής θα συγκε
ντρωθούν στις 11:00 στο Υπουργείο Υγείας, στη Θεσ
σαλονίκη στο Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης και
στην Περιφέρεια στις κατά τόπους ΥΠΕ και στις πύλες
των Νοσοκομείων.
Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι ο νόμος της υποχρεωτικό
τητας του εμβολιασμού θα διαλύσει την δημόσια υγεία
και καταθέτει αίτημα αναστολής και ακύρωσής του
στο Συμβούλιο της Επικράτειας.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στάση εργασίας ΠΟΕΔΗΝ
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 164.56 cm² Κυκλοφορία:
:

25-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

Στάση εργασίας ΠΟΕΔΗΝ
ανελλαδική στάση εργασίας
από τις 10:00 έως τις 15:00,
την Πέμπτη 26 Αυγούστου,

ρο ποσοστό των ανεμβολίαστων

μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων

Π

υγειονομικών υπαλλήλων είναι

θα συμμετάσχει στην προσπάθεια.

αποφασισμένο να αντιμετωπίσει
αποφάσισε η Πανελλήνια
τις συνέπειες του νόμου και να
Ομοσπονδία Εργαζομένων στα
μην εμβολιαστεί, εξέφρασε η ΠΟ

Αλλά και οι μισοί να ακολουθή
σουν, πάλι το πρόβλημα στις δομές

Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ),

ΕΔΗΝ προ μίας εβδομάδας, με
το προεδρείο της να επισημαίνει

υγείας θα είναι μεγάλο. Οι υγειο
νομικοί τηρούμε με ευλάβεια όλα
τα ατομικά μέτρα προστασίας και

πως η διαδικασία εξαιρέσεων που
έχει καθοριστεί έχει προβλήματα,
ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για

δεν έχουμε κρούσματα κορωνοϊού
μεταξύ μας. Άρα είναι εκ των ων
ουκάνευτο μέτρο της επ’αόριστον

αντικατάσταση των υγειονομικών
οι οποίοι θα τεθούν σε αναστολή
καθηκόντων.
0 πρόεδροςτης ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης

αναστολής εργασίας για τους ανεμβολίαστους συναδέλφους».
«Οι υγειονομικοί δεν είμαστε
εναντίον των εμβολιασμών και η

Γιαννάκος τόνισε: «Στοχεύουμε στο
να μην καταθέσει το πιστοποιητι
κό εμβολιασμού κανένας από τους

συντριπτική πλειοψηφία των ανεμ
βολίαστων από φόβο δεν έχει κάνει
ακόμα το εμβόλιο. Είμαστε εναντί

εμβολιασμού θα διαλύσει τη δη
μόσια υγεία και καταθέτει αίτημα

εμβολιασμένους εργαζόμενους. Σε
αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να
μας βγάλουν όλους σε αναστολή

ον τπς υποχρεωτικότητας...», λέει
ο Μ. Γιαννάκος, ενώ υποστήριξε
και ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν

αναστολής και ακύρωσής του
στο Συμβούλιο της Επικράτειας.
Την εκτίμηση πως το μεγαλύτε

εργασίας και άρα θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στις δομές
υγείας. Είμαι σίγουρος ότι ένα πολύ

εμβολιαστεί 300 εργαζόμενοι σε
δημόσιες κοινωνικές δομές επί
συνόλου 1.500.

με αίτημα την κατάργηση
της υποχρεωτικότητας των
εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού.
Οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία
Αττικής θα συγκεντρωθούν στις
11.00 στο υπουργείο Υγείας, στη
Θεσσαλονίκη στο υπουργείο Μα
κεδονίας- Θράκης και στην Περι
φέρεια στις κατά τόπους ΥΠΕ και
στις πύλες των Νοσοκομείων.
Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι ο νό
μος της υποχρεωτικότητας του

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στο ΣτΕ η ΠΟΕΔΗΝ κατά της υποχρεωτικότητας του
εμβολιασμού
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

24

Επιφάνεια 269.1 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-08-2021

Κυκλοφορία:

2870

1

ΠΟΕΔΗΝ

Στο ΣτΕ η ΠΟΕΔΗΝ κατά της
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού
- Επιμένουν να ΜΗΝ επικαλούνται τον κανονισμό της Ε.Ε.!
ατατέθηκε χθες από την Πανελλήνια φρονούμε, σπ παραβιάζεται η αρχή της αναΟμοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων λογικότητας καθώς δεν εξετάστηκε καν η
Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) στο Συμ λήψη ηπιότερων μέτρων, όπως η υποχρεω
βούλιο της Επικράτειας Απηση Ακύρωσης
τική προσκόμιση διαγνωστικού τεστ, για ό
και Αίτηση Αναστολής κατά της υποχρεωτι σους δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν.
κότητας του εμβολιασμού και του μέτρου
Η ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι "ουδέποτε υ
της υποχρεωτικής άδειας άνευ αποδοχών πήρξε αρνητική στο ζήτημα του εμβολια
για όσους εργαζόμενους στην Υγεία και στις σμού καθώς από την πρώτη στιγμή προτρέΔομές Κοινωνικής Πρόνοιας δεν θα έχουν ψαμε τα μέλη μας να εμβολιαστούν, αποτέ
εμβολιαστεί μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2021.
λεσμα δε της στάσης μας είναι και το γεγο
Στο δικόγραφο, το οποίο υπογράφει η Νομι νός, ότι σήμερα στον χώρο των εργαζομέ
κή Σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ κυρία Μαρία- νων στην δημόσια υγεία πάνω από το 82% έ
Μαγδαληνή Τσίπρα εκτίθεται, άπ η θέσπιση χουν εμβολιαστεί, σύμφωνα με επίσημα
της υποχρέωσης εμβολιασμού και μάλιστα στοιχεία. Συνυπολογίζοντας το ποσοστό ό
με την απειλή κυρώσεων εις βάρος tow ερ σων διαθέτουν φυσική ανοσία το ποσοστό υ
γαζομένων, έρχεται σε ευθεία αντίθεση περβαίνει το 90%".
προς τις συνταγματικές διατάξεις, που προ
Και σε σχεπκή ανακοίνωσή της η Ομοσπον
στατεύουν το θεμελιώδες δικαίωμα της α δία τονίζει άτι “η θέσπιση του υποχρεωτικού
ξιοπρέπειας του ανθρώπου, της ελεύθερης εμβολιασμού, υπό το κράτος του έμμεσου ε
ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου
ξαναγκασμού της στέρησης κάθε βιοπορι
και το δικαίωμα στην εργασία.
στικού μέσου για τους εργαζόμενους, που ε
Επιπροσθέτως, η ΠΟΕΔΗΝ θεωρεί, άτι πα- πιλέγουν να μην εμβολιαστούν, αποτελεί μια
ραβιάζονται διεθνείς συμβάσεις που ανα νομοθετική επιλογή, που θίγει τα καίρια, συγνωρίζουν και προστατεύουν το δικαίωμα νταγμαπκά προστατευόμενα δικαιώματα και
του ατόμου να αναπτύσσει ελεύθερα την είναι κατά την άποψή μας, αποδοκιμαστέα
προσωπικότητά του και να αποφασίζει χωρίς από την έννομη τάξη". Θυμίζουμε ότι σύμ
άμεσες ή έμμεσες πιέσεις για κάθε θέμα φωνα με τον κανονισμό της Ε.Ε. 2021/953
tou ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ της
που άπτεται της υγείας του.
14/6/2021 δεν εππρέπονται οι υποχρεωτικοί
Στην αίτηση ακύρωσης εκτίθενται περαιτέ
ρω, ότι πριν την θέσπιση της υποχρεωτικό εμβολιασμοί: Άρθρο 36: Είναι αναγκαίο να
τητας του εμβολιασμού στον χώρο της Υγεί απστρέπονται οι διακρίσεις, άμεσες ή έμμε
ας και των Δομών Κοινωνικής Πρόνοιας δεν σες, σε βάρος των προσώπων που δεν έ
υπήρξε επιστημονική και επιδημιολογική χουν εμβολιαστεί, για παράδειγμα για ιατρι
τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα λήψης ε κούς λόγους, επειδή δεν ανήκουν στην ομάνός τέτοιου μέτρου, όπως εξάλλου θεωρεί ε δα-στόχο για την οποία χορηγείται ή επιτρέ
πιβεβλημένο η Εππρσπή Βιοηθικής και ο Πα πεται επί του παρόντος το εμβόλιο κατά της
γκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και η υ COVID-19, όπως τα παιδιά, ή επειδή δεν εί
φιστάμενη νομολογία του Συμβουλίου της χαν ακόμη τη δυνατότητα να εμβολιαστούν
Επικράτειας. Τέλος, με το υπό κρίση μέτρο. ή επέλεξαν να μην το πράξουν.

Κ
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 Ανακαλούνται ολες οι άδειες στην Υγεία
Πηγή:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 616.93 cm² Κυκλοφορία:
:

1
26-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ
Κυβέρνηση και συνδικαλιστές βαίνουν προς την ανοιχτή διάσταση του Σεπτεμβρίου.

Ανακαλούνται όλες
οι άδειες στην Υγεία
Του ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
spapandreou@pelop.gr

ην αναστολή όλων των κανο
νικών αδειών του προσωπι
κού των νοσοκομείων του ΕΣΥ,
του ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΥ και των
Δημοσίων Δομών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας (Κέντρα Υγείας, Πολυ
δύναμα Περιφερειακή Ιατρεία, Πε
ριφερειακά Ιατρεία, Τοπικά Ιατρεία,
Τοπικές Ομάδες Υγείας) αποφάσισε
χθες η πολιτική ηγεσία του υπουρ
γείου Υγείας.
Με εξαιρετικά επείγον έγγραφο
του υπουργού Βασίλη Κικίλια και
του αναπληρωτή υπουργού Βασίλη
Κοντοζαμάνη, ανακαλούνται όλες
οι τακτικές άδειες του προσωπι
κού από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι
νεοτέρας, προφανώς στο πλαίσιο
αναδιάταξης των δυνάμεων των
Υπέρ του εμβολίου τάχθηκε η Ενωση Νοσοκομειακών Γιατρών, με επικρίσεις κατά της κυβερνητικής πολιτικής
υγειονομικών μονάδων, ενόψει
της αναστολής εργασίας προσω
σχεσης της πανδημίας, καθώς μει αντι-εμβολιαστικές «πρωτοβουλίες»
Σύμφωνα με το σωματείο:
πικού λόγω μη εμβολιασμού του.
► Ο δωρεάν δημόσιος χαρακτή ώνει αποδεδειγμένα τόσο τη μετα και τις «συγκεντρώσεις» σε νοσοκο
«Τελικά το σχέδιο της κυβέρνησης
ρας της Υγείας με το να πληρώνουν δοτικότητα όσο και τη βαριά νόση- μεία, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως,
είναι να πληρώσουν οι εμβολια τιμωρητικά ασφαλισμένοι εργαζό ση, ακόμα και σήμερα που οι με
βασικό καθήκον των σωματείων
σμένοι υγειονομικοί και οι ασθε μενοι τα rapid τεστ και
ταλλάξεις κυριαρχούν.
και των συλλογικών φορέων, είναι
νείς με καταργήσεις, συγχωνεύσεις
► Το συνταγματικά κατοχυρωμένο Επιρρίπτει όμως την κύρια ευθύνη και η αντιπαράθεση με ακροδεξιά
κλινικών και αναστολή χειρουργεί
δικαίωμα της επιλογής σαν ελεύ για την χαμηλή εμβολιαστική κά σκοταδιστικά ρεύματα και αντιλή
ων το ατελέσφορο μέτρο της υποθεροι άνθρωποι καταστρατηγείται λυψη στη χώρα, στην κυβέρνηση,
ψεις που μας γυρίζουν αιώνες πί
χρεωπκότητας του εμβολιασμού»
Στο μεταξύ, κατατέθηκε χθες από ενώ την κατηγορεί ότι ενίσχυσε τις σω και εκμεταλλεύονται την ανα
σχολίασε χθες το Σωματείο Εργα την ΠΟΕΔΗΝ ενώπιον του Συμ αμφιβολίες και τη διστακπκότητα σφάλεια, την αμφιβολία, την ελλι
ζομένων «Ιπποκράτης» στο νοσο
βουλίου της Επικράτειας Αίτηση με αντί-επιστημονικές παλινωδί πή ενημέρωση των συναδέλφων.
Ακύρωσης και Αίτηση Αναστολής ες, στη διαχείριση της πανδημίας.
Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τα μέλη της
κομείο «Αγ. Ανδρέας», το οποίο
πραγματοποιεί σήμερα στάση ερ κατά της υποχρεωπκότητας του εμ Της καταλογίζει ακόμα ότι με δι να απέχουν από ανέξοδα «αντάρτι
γασίας και παράσταση διαμαρτυρί
βολιασμού και του μέτρου της υπο κή της ευθύνη και επιλογή υπερ- κα» απέναντι στο εμβόλιο που βο
ας στην 6η ΥΠΕ κατά της υποχρεχρεωτικής άδειας άνευ αποδοχών προβάλλονται οι παρενέργειες των λεύουν την κυβέρνηση, την οποία
ωτικότητας των εμβολίων και των για όσους εργαζόμενους στην Υγεία εμβολίων σε σχέση με τα πλεονε- καλεί να εφαρμόσει την πλήρη και
αναστολών εργασίας του ανεμβο- και στις Δομές Κοινωνικής Πρό κτήματά τους, ότι δίνεται ελεύθε
εξατομικευμένη ενημέρωση του
λίαστού προσωπικού.
νοιας δεν θα έχουν εμβολιαστεί
ρο βήμα σε αρνητές, κάθε λογής προσωπικού από τα επιστημονι
σκοταδιστές και συνωμοσιολόγους,
κά όργανα των νοσοκομείων (Επι
Το ίδιο ανακοίνωσε και το Σωμα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2021.
τείο Εργαζομένων στο ΠΓΝΠ, το
καλλιεργείται ο διχασμός σε «εμ- τροπές Λοιμώξεων), να αποτραπεί
βολιαστές» και «αντι-εμβολιαστές»,
οποίο κατηγορεί την κυβέρνηση
ΕΙΝΑ: «ΟΧΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ
η είσοδος ιδιωτών από την πίσω
για κρυφή ατζέντα, η οποία με πρό ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ»
προωθείται ο κοινωνικός αυτομα πόρτα στο ΕΣΥ, με πρόσχημα τον
σχημα τον υποχρεωτικό εμβολια Την ίδια στιγμή, η Ενωση Νοσο τισμός και το ιδεολόγημα της «ατο μη εμβολιασμό και να μην γίνει κα
σμό, εφαρμόζει την πολιτική σύ κομειακών Ιατρών Αχαΐας (ΕΙΝΑ) μικής ευθύνης».
μία απόλυση υγειονομικών, μέσω
μπραξης του ιδιωτικού με δημό με ανακοίνωσή της, τονίζει ότι το Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΙΝΑ διαχω της μη κατάθεσης των πιστοποιη
σιο τομέα.
εμβόλιο είναι το βασικό όπλο ανά ρίζει πλήρως τη θέση της από τις τικών εμβολιασμού και νόσησης.

Τ
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 ’Αναστέλλονται οί άδειες σε δλο τό ΕΣΥ
Πηγή:

ΕΣΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 505.18 cm² Κυκλοφορία:
:

1
26-08-2021
1080

ΠΟΕΔΗΝ

’Αναστέλλονται οί άδειες
σε δλο τό ΕΣΥ
Έτσι θά καλυφθούν τά κενά άπό τήν άναστολή εργασίας
ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ όλων ιών
αδειών άπό 1ης Σεπτεμβρίου θά
αντιμετωπίσει ή Κυβέρνησις
τά μεγάλα κενά πού πρόκειται
νά δημιουργηθοΰν στό Εθνικό
Σύστημα'Υγείας άπό τήν άνα
στολή εργασίας των ύγειονομικών.Όπως είναι γνωστό άπό
τήν ημέρα εκείνη θά τεθούν σέ
άναστολή χιλιάδες ιατροί, νο
σηλευτικό καί διοικητικό προ
σωπικό πού άρνεϊται νά έμβολιασθεΐ. Έκτιμάται ότι άνέρχεται
στό 20% έπί τού συνόλου των
εργαζομένων. Μέ κατεπείγουσα άπόφασή του πρός όλες τίς
δομές Υγείας, τό'Υπουργείο
'Υγείας άνεκοίνωσε ότι διακό
πτει τίς κανονικές άδειες όλων
των εργαζομένων, οί όποιοι θά
άναγκασθοϋν νά έπιστρέψουν
στά καθήκοντά τους.
"Οπως άναφέρεται σέ σχε
τικό έγγραφο, ή άπόφασις
άφορά ΕΚΑΒ, ΕΣΥ, ΕΟΔΥ,
τούς ιατρούς, νοσηλευτές καί
λοιπό προσωπικό σέ νοση
λευτικές δομές άλλά καί δομές
τής Πρωτοβάθμιας Φροντίδος
'Υγείας, όπως είναι σέ Κέντρα
'Υγείας, Πολυδύναμα Περι
φερειακά Ιατρεία, Τοπικά Ια
τρεία καί'Ομάδες Υγείας. Μό
λις έγινε γνωστή ή άπόφασις,
ή ΠΟΕΔΗΝ άνέφερε ότι είναι
τό πρώτο κυβερνητικό μέτρο
γιά τήν κάλυψη τών κενών άπό
τούς άνεμβολίαστους πού θά τε
θούν σέ άναστολή καθηκόντων.
«Τελικά τό σχέδιο τής Κυβέρ
νησης είναι νά πληρώσουν οί
εμβολιασμένοι υγειονομικοί
καί οί άσθενεΐς μέ καταργή
σεις, συγχωνεύσεις κλινικών
καί άναστολή χειρουργείων τό
άτελέσφορο μέτρο τής ύποχρεωτικότητας τού εμβολιασμού»
δήλωσε ό πρόεδρος τής ΠΟΕ
ΔΗΝ ΜιχάληςΓιαννάκος.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έν τώ μεταξύ, τά χθεσι
νά στοιχεία γιά τά κρούσμα
τα μπορεί νά μήν κατέγραψαν
νέα ρεκόρ, ωστόσο ό άριθμός
τών θανάτων άρχίζει καί αυξά
νεται. Είδικώτερα, χθές ό ΕΟ
ΔΥ άνεκοίνωσε ότι τά κρού
σματα άνήλθαν σέ 3.273, όμως
οί θάνατοι έφθασαν τούς 42, κά
τι πού επιβεβαιώνει τήν άνησυχία τών επιστημόνων ότι ή μετάλλαξις «Δέλτα» δέν είναι τε'λικώς τόσο άκίνδυνη σέ σχέ
ση μέ τό άρχικό στέλεχος τού
ιού. Έπί πλέον οί διασωληνωμένοι είναι 332. Ή δέ θετικότης ηύξήθη στό 3,51%.'Όμως
στά νησιά είναι ήδη στό «κόκ
κινο», καθώς στήν Νάξο άγγίζει τό 7,70%, στήν Ικαρία τό
6,90%, στήν’Άνδρο τό 5,36%,
στήν Ηλεία τό 6,51% ενώ στό
4,73% φτάνει στήν Μύκονο.
Τόν τρόπο μέ τόν όποιο
άντιλαμβάνονται τόν κίνδυ
νο τής πανδημίας εμβολιασμέ
νοι καί μή καταδεικνύει έρευνα

πού πραγματοποίησε τό Ινστι
τούτο Έρεύνης Λιανεμπορίου
Καταναλωτικών Αγαθών. Τό
66% τών μή εμβολιασμένων θε
ωρούν ότι είναι άσφαλές νά κυ
κλοφορούν έξω όπως πριν, ενώ
μόλις τό 23% τών εμβολιασμέ
νων πιστεύει τό ίδιο. Πρακτικά
στό κοινό τών εμβολιασμένων
εξακολουθεί νά κυριαρχεί ή
άνησυχία σέ σχέση μέ τήν έξάπλωση τού ιού σέ πολύ μεγάλο
ποσοστό. Ή πλειοψηφία όμως
τών άνεμβολίαστων φαίνεται
νά υιοθετεί συμπεριφορές κυ
κλοφορίας σάν νά μήν υπάρχει
ή πανδημία, άλλά μία σημαντι
κή μειοψηφία (1 στούς 3) άνησυχεΐ, κάτι πού ενδεχομένως
σημαίνει ότι έχουν μεγαλύτε
ρες φοβίες γιά τόν εμβολιασμό
παρά γιά τήν πανδημία.
Αντίστοιχη εικόνα κατα
γράφεται καί σέ σχέση μέ τά
μέτρα προστασίας στά κατα
στήματα σούπερ μάρκετ, μέ
1 στούς 2 εμβολιασμένους νά

θεωρούν τά μέτρα υπερβολι
κά καί μόλις 1 στούς 8 μή εμβο
λιασμένους νά έχει τήν ίδια
άποψη. Σημειώνεται ότι εξα
κολουθεί νά ισχύει ό περιορι
σμός προσβάσεως ένός άτόμου
άνά 16 τ.μ. κάτι πού εξακολου
θεί νά μειώνει τήν μέγιστη δυ
νατότητα έξυπηρετήσεως τών
καταστημάτων καί νά δημι
ουργεί ουρές τίς ώρες αιχμής.
Ή μεγαλύτερη άνησυχία τού
εμβολιασμένου κοινού άποτυπώνεται καί στό ότι τό 47%
εξ αύτών προσπαθεί νά κάνει
γρήγορα τίς άγορές του στό
σούπερ μάρκετ, έναντι μόλις
19% τού μή εμβολιασμένου. Τό
33% τού εμβολιασμένου κοινού
επίσης δηλώνει ότι άπολυμαίνει τά προϊόντα πριν τά βάλει
στό σπίτι, έναντι 13% τού μή
εμβολιασμένου. Άντιστοίχως,
τό 32% τού εμβολιασμένου κοι
νού δηλώνει ότι άποφεύγει τά
χύμα προϊόντα έναντι 17% τών
μή εμβολιασμένων.
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 Πανικός τώρα για τα κενά στο ΕΣΥ. Ανακαλούν τις
άδειες των εργαζομένων
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1,8-9

Επιφάνεια 1860.16
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-08-2021

Κυκλοφορία:

950

1

ΠΟΕΔΗΝ

Πανδημία

Πανικός τώρα για τα κενά
στο ΕΣΥ. Ανακαλούν τις άδειες
των εργαζομένων
σελίδες 8-9

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Πανικός τώρα για τα κενά στο ΕΣΥ. Ανακαλούν τις άδειες των
εργαζομένων
ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-08-2021

Covid-19

Πηγή:

1

Οι ανακοινώσεις Κικίλια
ήταν μόνο η αρχή
Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην επέκταση των απαγορεύσεων που θα τεθούν σε ισχύ από τις 13
Σεπτεμβρίου. Αυτό, βέβαια, θα κριθεί από τα ραντεβού εμβολιασμού που θα κλειστούν τις επόμενες ημέρες.
Εάν δεν αυξηθούν σε ικανοποιητικό βαθμό, θα σφίξει κι άλλο τον κλοιό γύρω από τους ανεμβολίαστους

Του

τεστ. Για ακόμα μια φορά, όμως, δεν

ΑΝΤΩΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

υπάρχει στο πλάνο της κυβέρνησης
η εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων

Την έντονη αντίδρασή
της εξέφρασεχθες
η καθηγήτρια
Εβίδημιολογίας του
ΕΚΠΑ Αθηνά Αινού
για τη φιλοσοφία των
νέωνβεριοριστικών
μέτρων αλλά και
την εβίκοινωνιακή
βολιτική της
κυβέρνησης

ς προπομπός και άλλων
τιμωρητικών περιορι

στον στρατό, την αστυνομία και τις

σμών πρέπει να θεωρού

επιστήμονες εκτιμούν ότι έχουμε

νται τα μέτρα που ανα

φτάσει σε «ταβάνι» και οι πολίτες

Ω

εκκλησίες. Ωστόσο, οι περισσότεροι

που
θα κλείσουν ραντεβού το επό
κοίνωσε την Τρίτη ο Βασίλης
Κικίμενο διάστημα δεν θα είναι τόσοι
λιας, καθώς η κυβέρνηση προσανα
τολίζεται στην επέκταση των απαγο

όσοι χρειάζονται για το απαιτούμε-

ρεύσεων που θα τεθούν σε ισχύ από

νο τείχος ανοσίας. Πάντως, το στίγ

τις 13 Σεπτεμβρίου. Αυτό, βέβαια, θα

μα της κυβερνητικής πολιτικής έδει

κριθεί από τα ραντεβού εμβολια

ξε χθες ο αναπληρωτής υπουργός

σμού που θα κλειστούν τις επόμενες

Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, το

ημέρες. Εάν δεν αυξηθούν σε ικανο

νίζοντας, σε τηλεοπτική του συνέ

ποιητικό βαθμό, τότε η κυβέρνηση

ντευξη, πως «είναι αυτονόητο ότι οι

θα σφίξει κι άλλο τον κλοιό γύρω

εμβολιασμένοι θα αντιμετωπιστούν

από τους ανεμβολίαστους.

διαφορετικά από τους ανεμβολία

Με τις περισσότερες δραστηριό

στους». Είναι σαφές λοιπόν ότι για

τητες σε εσωτερικούς χώρους να εί

την προσέγγιση των πολιτών πλέον

ναι απαγορευμένες σε όσους δεν

ακολουθείται η τακτική του «μαστί-

έχουν εμβολιαστεί, η επέκταση των

γιου» ενώ του «καρότου» έχει ξεχα-

μέτρων αναμένεται να αφορά κυ

στεί στα 150 ευρώ που δόθηκαν το

ρίως τον κλάδο της αγοράς. Συγκε

καλοκαίρι στους νέους.

κριμένα, εξετάζεται η είσοδος σε
εμπορικά κέντρα και mall να γίνεται

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σκληρή κριτική για τα μέτρα

με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νό-

Την έντονη αντίδρασή της εξέ-

σησης ή με αρνητικό εργαστηριακό

φρασε χθες η καθηγήτρια Επιδημιο

λογίας του ΕΚΠΑ Αθηνά Λινού για
τη φιλοσοφία των νέων περιοριστι
κών μέτρων αλλά και την επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης. Η
Α. Λινού τόνισε ότι η Πολιτεία -μέσω
του ΕΟΔΥ, που έχει την ευθύνη για
την προαγωγή της υγείας- δεν έχει
κάνει τίποτα εδώ και ενάμιση χρόνο
για να εξηγήσει την αναγκαιότητα
του εμβολιασμού και να δώσει απα
ντήσεις στους φόβους των πολιτών.
Παράλληλα, επισήμανε ότι τα νέα
περιοριστικά μέτρα χρειάζονται πολ
λές διευκρινίσεις, καθώς είναι δύ
σκολο να καταλάβουμε πώς θα
εφαρμοστούν, ενώ χρειάζεται χρό
νος για να δούμε εάν θα αποδώσουν.
Επίσης εξήγησε ότι είναι λάθος ο
τρόπος της επικοινωνίας των μέ
τρων από την κυβέρνηση, καθώς το
ερώτημα δεν είναι εάν είναι σωστό
το lockdown στους ανεμβολίαστους,
αλλά εάν είναι προς τη σωστή κατεύ
θυνση η πρόσβαση των εμβολια
σμένων σε διάφορες δραστηριότη
τες. Όπως χαρακτηριστικά είπε, οι
επιχειρηματίες, εάν επιλέξουν να δέ
χονται μόνο εμβολιασμένους πελά
τες, θα μπορούν να έχουν 100% χω

ρητικότητα στα καταστήματά τους,
γεγονός που θα αποτελεί κίνδυνο,
καθώς θα προκληθεί συνωστισμός.
Οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν τον
κορωνοϊό και σε συνθήκες συνωστι
σμού σε επιχειρήσεις αμιγώς για εμ
βολιασμένους, θα κάνουν διασπορά
της νόσου στις οικογένειές τους, στα
ΜΜΕ και τους χώρους εργασίας.

Εκδρομείς, σχολεία
και τοπικά lockdown στο
μικροσκόπιο της Επιτροπής
Σε αυτό το πλαίσιο και με τις επιδημιολογικές συνθήκες που έχουν
διαμορφωθεί, έντονη είναι η ανη
συχία στους επιστήμονες. Χθες και
όχι σήμερα -όπως συνήθως γίνεται συνεδρίασε η επιτροπή των εμπει
ρογνωμόνων για να εξετάσει την κα
τάσταση με την έξαρση των δεικτών
του κορωνόίού. Στην ατζέντα των
ειδικών βρίσκεται το άνοιγμα των
σχολείων, η επιστροφή των ταξι
διωτών από τους τουριστικούς προ
ορισμούς στις μεγάλες πόλεις και τα
τοπικά lockdown. Πάντα στο επίκε
ντρο βρίσκεται η επαναφορά της κα-
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 Πανικός τώρα για τα κενά στο ΕΣΥ. Ανακαλούν τις άδειες των
εργαζομένων
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Στα ύψη
οι θάνατοι,
ανεβαίνει
η διασπορά
Μετά το νέο αρνητικό ρεκόρ
κρουσμάτων που
καταγρόφηκε στη χώρα την
Τρίτη, χθες ο ΕΟΔΥ
ανακοίνωσε μεγάλη αύξηση
των ημερήσιων θανάτων,
καθώς 42 συμπολίτες μας
κατέληξαν σε μόλις 24 ώρες.
0 συνολικός τραγικός
απολογισμός έως τώρα είναι
13.509 θάνατοι.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν
3.273 κρούσματα, με τη
διασπορά να απλώνεται σε
όλη την επικράτεια.
Συγκεκριμένα, 770
μολύνσεις είχαμε στην
Αττική, ενώ η Θεσσαλονίκη
μετρά 319 κρούσματα και η
Κρήτη 270. Τριψήφιος
αριθμός και σε Αχαΐα και
Μεσσηνία, με 122 και 106
αντίστοιχα. Επίσης, ακόμα
46 περιφερειακές ενότητες
στη χώρα έχουν διψήφια
καταγραφή, αναδεικνύοντας
το άπλωμα του ιού στη
χώρα.
Το τελευταίο 24ωρο
πραγματοποιήθηκαν 17.144
μοριακά τεστ και 76.844
rapid test. Σε σύνολο
93.988, η θετικότητα
υπολογίζεται σε 2,87%.
θολικής χρήσης μάσκας, τουλάχι
στον για τις «κόκκινες» περιοχές.
Πάντως, εδώ και αρκετό καιρό η
επιτροπή αποφεύγει να προτείνει
μέτρα στην κυβέρνηση, καθώς έχει
παρατηρηθεί ότι πολλές φορές
αγνοείται από το Μαξίμου. Πλέον
παρουσιάζει την επιδημιολογική ει
κόνα και οι αποφάσεις αφορούν την
κυβέρνηση. Άλλωστε, τα μέτρα που
ανακοίνωσε ο Βασίλης Κικίλιας για
τους ανεμβολίαστους πολίτες δεν
ήταν εισήγηση των ειδικών, αν και
δεν διαφωνούν με αυτά. Ωστόσο
τους προβληματίζει το γεγονός ότι
αυτά θα ξεκινήσουν με το άνοιγμα
των σχολείων. Συνεπώς, αν για το
χρονικό διάστημα μέχρι τότε δεν αλ
λάξει η κατάσταση, το άνοιγμα των
σχολείων θα γίνει εν μέσω έξαρσης.
Παράλληλα, η επιστροφή των τα
ξιδιωτών προβληματίζει τα μέλη της
επιτροπής, καθώς φοβούνται επα
νάληψη του περσινού φθινοπώρου
και της έναρξης του δεύτερου κύμα
τος. Μάλιστα φέτος η επιδημιολογική εικόνα είναι πολύ χειρότερη σε
σχέση με πέρυσι.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η πίεση στο σύστημα Υγείας
αυξάνεται καθημερινά,
καθώς οι διασωληνωμένοι
αυξήθηκαν σε 332, ενώ οι
νέες εισαγωγές ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία
της επικράτειας είναι 259.
Αντ. Ραυτ.

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

26-08-2021

Κορυφώνονται οι αντιδράσεις
για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
Ο νόμος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού θα διαλύσει
τη δημόσια Υγεία, τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ, που κατέθεσε
αίτημα αναστολής και ακύρωσής του στο ΣτΕ. Ανακαλεί
τις άδειες των υγειονομικών στις δημόσιες δομές Υγείας η κυβέρνηση

αίνεται η κόντρα κυ
βέρνησης - υγειονο
ΐΛΛΚΝΜίΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Λθιΐνα.,
i'h. /Ο8/202].
μικών με αφορμή τον
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕίΑ*
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
υποχρεωτικό εμβολια
ΛριΟμ, Πρωτ.ι οι*. 3 6 Ll t
σμό, ο οποίος θα οδηγήσει σε ανα
ΠΡΟ*:
στολή εργασίας περίπου 10.000 ερ
Ώηώζ ο Πίνακας JEfenwjifc
γαζόμενους στο ΕΣΥ την 1η Σε
Θέμα:
«Λνπίπολ,ή Kavowaitu
μ
πτεμβρίου. Σήμερα οι υγειονομικοί
προχωρούν σε κινητοποιήσεις. Συ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 0 ΑΝΑΠΛΚΡηϊΙΐΐ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΕίΛΕ
γκεκριμένα, η ΠΟΕΔΗΝ θα πραγ
ματοποιήσει στάση εργασίας από τις
ΐχονταςυπόφη:
1- Tit. SramiEu; -mu άρ_ J9 mu N, 35imOW HKliJiuroi icu Κώίικπ 011. ..rat ?„!dujlulr
10.00 έως τις 15.00. Οι εργαζόμενοι
Ν,Π.,Ι.ΰ.ΐι,όΜίυςιάΛΰίΙ, [Φ6Κ 26 ArD9.D2u20|J7)
στα νοσοκομεία Αττικής θα συγκε
2- ToΠ.Δ. 121/3017«Opymiuiμόρτου Yuoupysbu Υμΐϊας», ώίΐιυςισχϋε<ίΦΕΚ 148A'05.10.1037)
ντρωθούν στις 11.00 στο υπουργείο
3. TO R-Λ, 83/2019 ιι/ήαριομός Avtπροέδρου της Κυβέρνησης. Υπουργών, Αναπληρωτών
Υγείας, στη Θεσσαλονίκη στο
Υηύυρνών Κ(ΕΙ Υφυπουργών [φεκ 321 Α 2019) (βιάρ&ωση©Εκ ΐ2όΆ'2039]
υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης
4. Γο Π.Λ. 2/2021 «Διορισμός Υΐιβυργώγ, Αναπληρωτών Υπαυργών κηι Yfcu ™υ.μ·γώ<™ ΙΦΕ« ΐ
και στις υπόλοιπες περιοχές της χώ
Α'05,01.Ζί>2Ι)
5. Τr)Y ΰΥημ«ώηιπη έκτακτων αυηγκών
ρες στις κατά τόπους ΥΠΕ και στις
πύλες των νοσοκομείων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι ο νό
Την αναστολή κανονικών αδειών tod π.ροσίι.υι;ι*;ού tujv Νοσοκομείων rau Ε.ΪΥ, ίου ΐΚΛ,β, ίσο
μος της υποχρεωτικότητας του εμ
EGAΥ και τωυ Δημοσίων Δομών ΓΤρωρρΡάΟμιας Φροντίδας Υγείας [Κέντρα Υγείας, πολυδύναμα
βολιασμού θα διαλύσει τη δημόσια
Περιφερειακά Ιατρεία - Π-φΐφδρεισ^ ίϋψεία και Τοπικά Ιαφ^ία καθώς καί των ΤΜΜίώγ
Υγεία και κατέθεσε αίτημα αναστο
Ομάδων Υγείας), από 01/09/2023 καΐμ^ρίνΕωτερας.
λής και ακύρωσής του στο Συμβού
λιο της Επικράτειας.

Μ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΰ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σε πανικό η κυβέρνηση,
ανακαλεί άδειες
Παρότι η κυβέρνηση διατυμπανί
ζει τις «κοσμογονικές αλλαγές στο
ΕΣΥ» καιτις «χιλιάδες προσλήψεις»,
τα κενά που θα αφήσουν οι αναστο
λές την φέρνουν αντιμέτωπη με τις
πολιτικές της στο σύστημα Υγείας.
Απόδειξη η απόφαση του ανα
πληρωτή υπουργού Υγείας Βασίλη
Κοντοζαμάνη, με την οποία ανακα
λούνται οι άδειες των εργαζομένων
στα δημόσια νοσοκομεία, τις δομές
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
το ΕΚΑΒ και τον ΕΟΔΥ, από την 1 η
Σεπτεμβρίου και μέχρι νεωτέρας.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγ
γραφο που υπογράφει ο Βασίλης
Κοντοζαμάνης, η απόφαση αφορά
τους γιατρούς, νοσηλευτές και λοι
πό προσωπικό σε νοσηλευτικές δο
μές αλλά και δομές της Πρωτοβάθ
μιας Φροντίδας Υγείας, Κέντρα
Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά
Ιατρεία, Τοπικά Ιατρεία και Ομάδες
Υγείας. Η απόφαση έχει ισχύ από
την 1 η Σεπτεμβρίου μέχρι νεωτέρας.
Νωρίτερα, σε τηλεοπτική του συ
νέντευξη, ο αναπληρωτής υπουργός
Υγείας είχε στρώσει το έδαφος, τονί

™ pHfl

ΒΑΙΙΛΕΙΟΐ KQNT07AMANHI

mmrun,m
Αντιμέτωπη με τις πολιτικές στον χώρο τπς Υγείας βρίσκεται η κυβέρνηση,
καθώς χθες αποφάσισε την ανάκληση όλων των αδειών των υγειονομικών
από τον Σεπτέμβριο για να αντιμετωπίσει τα κενά που θα δημιουργηθούν μετά
τπν απόφασή της για αναστολή εργασίας περίπου 10.000 εργαζόμενων στο
ΕΣΥ την πρώτη του μήνα

ζοντας σε όλους τους τόνους ότι η
κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω. «Δεν
θα υπάρξει παράταση (στην εφαρ
μογή της υποχρεωτικότητας), ο νό
μος θα εφαρμοστεί την 1 η Σεπτεμ
βρίου», τόνισε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, ο Βασίλης Κοντοζαμά
νης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να
επεκταθεί ο υποχρεωτικός εμβολια
σμός και σε άλλους κλάδους. «Η
επέκταση της υποχρεωτικότητας εί
ναι κάτι που βρίσκεται στο τραπέζι.
Υπάρχει ο νόμος και εφόσον οι συν
θήκες το επιβάλουν μπορούμε να

προχωρήσουμε σε επέκταση της
υποχρεωτικότητας. Αυτή τη στιγμή
όμως δεν υπάρχει καμία σκέψη ούτε
κάποιο σχέδιο για επέκταση της
υποχρεωτικότητας.Όλες οι κρίσιμες
δομές του κράτους είναι σε προτε
ραιότητα. Έχουμε το εργαλείο στη
διάθεσή μας και εφόσον χρειαστεί
θα το ενεργοποιήσουμε. Αυτή τη
στιγμή όλα αξιολογούνται, αλλά
επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει κα
μία σκέψη και κανένα σχέδιο».
Ανιώνης Ραυιόπουλος
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 Στο ΣτΕ για τον νόμο της υποχρεωτικότητας του
εμβολιασμού
Πηγή:

ΛΟΓΟΣ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1-2

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 364.38 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-08-2021
60

ΠΟΕΔΗΝ

ΠΟΕΔΗΝ

Στο ΣτΕ για τον
νόμο της
υποχρεωτικότητας
του εμβολιασμού
Σελ.2

ΠΟΕΔΗΝ

Στο ΣτΕ για τον νόμο της
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού
Η ΠΟΕΔΗΝ είχε προα
ναγγείλει την πρόθεσή της
να κινηθεί και δικαστικά
εναντίον του νόμου για την
υποχρεωτικότητα του εμ
βολιασμού, εκτός από τις
προγραμματισμένες κινη
τοποιήσεις που οργανώνει
τις επόμενες ημέρες.
Η ομοσπονδία των υγει
ονομικών κατέθεσε χθες αί
τηση ακύρωσης και ανα
στολής του νόμου στο ΣτΕ,
σε μια προσπάθεια να
εμποδίσει την αποχώρηση
εργαζομένων από το ΕΣΥ
στη 1η Σεπτεμβρίου, ενώ
επαναλαμβάνει ότι τάχθη
καν από την πρώτη στιγμή
υπέρ του εμβολιασμού αλ
λά όχι της υποχρεωτικότη
τας, που μεταξύ άλλων θα
σημάνει κενά στη λειτουρ
γία των νοσοκομείων.
Στο δικόγραφο εκτίθε
ται, ότι "η θέσπιση της υπο
χρέωσης εμβολιασμού και
μάλιστα με την απειλή κυ
ρώσεων εις βάρος των ερ
γαζομένων, έρχεται σε ευ
θεία αντίθεση προς τις συ
νταγματικές διατάξεις, που
προστατεύουν το θεμελιώ
δες δικαίωμα της αξιοπρέ
πειας του ανθρώπου, της

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ελεύθερης ανάπτυξης της
προσωπικότητας του ατό
μου και το δικαίωμα στην
εργασία". Επιπροσθέτως, η
ΠΟΕΔΗΝ θεωρεί, ότι "παραβιάζονται διεθνείς συμ
βάσεις που αναγνωρίζουν
και προστατεύουν το δικαί
ωμα του ατόμου να ανα
πτύσσει ελεύθερα την προ
σωπικότητά του και να απο
φασίζει χωρίς άμεσες ή έμ
μεσες πιέσεις για κάθε θέ
μα που άπτεται της υγείας
του".
Στην αίτηση ακύρωσης
εκτίθενται περαιτέρω, ότι
"πριν την θέσπιση της υπο
χρεωτικότητας του εμβο
λιασμού στον χώρο της

Υγείας και των Δομών Κοι
νωνικής Πρόνοιας δεν
υπήρξε επιστημονική και
επιδημιολογική τεκμηρίω
ση για την αναγκαιότητα
λήψης ενός τέτοιου μέ
τρου, όπως εξάλλου θεω
ρεί επιβεβλημένο η Επιτρο
πή Βιοηθικής και ο Παγκό
σμιος Οργανισμός Υγείας
αλλά και η υφιστάμενη νο
μολογία του Συμβουλίου
της Επικράτειας".
Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει
επίσης ότι "παραβιάζεται η
αρχή της αναλογικότητας
καθώς δεν εξετάστηκε καν
η λήψη ηπιότερων μέτρων,
όπως η υποχρεωτική προ
σκόμιση διαγνωστικού τε

στ, για όσους δεν επιθυ
μούν να εμβολιαστούν".
Εμβολιασμένοι και όσοι
έχουν φυσική ανοσία φτά
νουμε το 90%
Η Ομοσπονδία υπενθυ
μίζει ότι "ουδέποτε υπήρξε
αρνητική στο ζήτημα του
εμβολιασμού καθώς από
την πρώτη στιγμή προτρέψαμε τα μέλη μας να εμβο
λιαστούν, αποτέλεσμα δε
της στάσης μας είναι και το
γεγονός, ότι σήμερα στον
χώρο των εργαζομένων
στην δημόσια υγεία πάνω
από το 82% έχουν εμβολια
στεί, σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία. Συνυπολογίζο
ντας το ποσοστό όσων δια
θέτουν φυσική ανοσία το
ποσοστό υπερβαίνει το
90%". Σήμερα με απόφαση
του υπουργείου Υγείας έγι
νε γνωστό ότι ανακαλού
νται όλες οι άδειες υγειονο
μικών από 1η Σεπτεμβρίου,
ενώ από την κυβέρνηση δη
λώνουν σε κάθε τόνο ότι
δεν θα υπάρξει πρόβλημα
λειτουργίας των νοσοκο
μείων με τα κενά που θα
προκόψουν από τους υγει
ονομικούς που θα βγουν σε
αναστολή.
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 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,3

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

26-08-2021

Επιφάνεια 839.23 cm² Κυκλοφορία:
:

2300

ΠΟΕΔΗΝ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΟμοΑογία των μεγάϋων εΑΑείψεων
και των κινδύνων από την ποΑιτικιί
για τους ε
• Αναστέλλει άδειες από
1η Σεπτέμβρη σε όλες τις δη
μόσιες δομές ΥγείαςΙ Κινητο
ποιήσεις σήμερα στα νοσοκο
μεία
%
■333 Να ανασταλούν τώρα
τα απαράδεκτα μέτρα για τους ;
υγειονομικούς
■3H3 Εδώ και τώρα εμβολι
στικά κέντρα και δωρεάν μαζι
κά τεστ σε σχολεία και πανεπι
στήμια

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

^Γκομεία' ΕυιχειριΙσεις
Μόνιμου iktooutmH ?||
^ Εργολαβικών - Έντοξπ στο

δωρεάν Υγεία
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 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1
ΥΓΕΙΑΣ
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

1,3

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-08-2021

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Ομολογία των τεράστιων ελλείψεων
και των κινδύνων από την πολιτική
για τους εμβολιασμούς
Κινητοποιήσεις σήμερα στα νοσοκομεία
λόγω του υποχρεωτικού εμβο
λιασμού, όπως επίσης ότι δεν
προκύπτουν μεγάλα κενά λόγω
έλλειψης προσωπικού», το Σω
ματείο επισημαίνει ανάμεσα σε
νοσοκομεία του ΕΣΥ, το Εάλλα τα εξής:
ΚΑΒ, τον ΕΟΔΥ και τις δημόσι
«1. Το ποσοστό των εργαζο
ες δομές Πρωτοβάθμιας Φρο
μένων που εμβολιάστηκαν στις
ντίδας Υγείας προχωρά η κυβέρ
ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας
νηση με έγγραφο που διένειμε
Ηλικιωμένων, πολύ πριν την έ
το υπουργείο Υγείας, ενώ χτες
ναρξη του υποχρεωτικού εμβο
ανακοινώθηκαν 42 ακόμα θά
λιασμού, είναι πολύ μεγαλύτε
νατοι και οι διασωληνωμένοι έ
ρο από το 62%> που παρουσιάζει
χουν φτάσει τους 332.
το υπουργείο. Στα περισσότερα
Πρόκειται για κυνική ομολο
γηροκομεία ο εμβολιασμός των
γία των τεράστιων ελλείψεων
εργαζομένων ήταν καθολικός.
με τις οποίες λειτουργούν οι δη
2. Το διάστημα των 3 ημερών
μόσιες δομές Υγείας. Αλλά
που δόθηκε για τη συγκέντρω
και για παραδοχή ότι η κατά
ση των δικαιολογητικών των εργαζομέ
σταση θα επιδεινωθεί κι άλ
νων που ζήτησαν εξαίρεση από τον εμ
λο με τις αναστολές εργασί
βολιασμό, ήταν ασφυκτικό. Το Σάββατο
ας των ανεμβολίαστων, εξαι14 Αυγούστου δημοσιοποιήθηκαν οι προ
τίας της ίδιας αντιλαϊκής πο
ϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής αι
λιτικής, που από τη μια θεω
ρεί «κόστος» τις προσλήψεις
τήσεων και στις 18 Αυγούστου έληξε η
μόνιμου προσωπικού και από
προθεσμία. Υπάρχουν σήμερα συνάδελ
Σε σχόλιο για την αναστολή των αδειών του υγειονομικού
την άλλη χρησιμοποιεί ακόμα
φοι που για ιατρικούς λόγους δεν πρέ
προσωπικού, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:
και τον αναγκαίο εμβολιασμό
πει να εμβολιαστούν, αλλά δεν πρόλαβαν
«Η απόφαση του υπουργείου Υγείας για αναστολή των α
ως εργαλείο για νέες αντερνα συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά για
δειών όλου του υγειονομικού προσωπικού των δημόσιων μο
γατικές ανατροπές.
τις αιτήσεις εξαίρεσης, με αποτέλεσμα
νάδων είναι κυνική ομολογία της τραγικής υποστελέχωσης
Η απόφαση ισχύει μέχρι νενα οδηγούνται σε αναστολή εργασίας.
του δημόσιου συστήματος Υγείας και απόδειξή ότι η κυβέρ
ωτέρας και ως αιτία προβάλ
3. Στο δελτίο Τύπου του υπουργείου, ο
νηση, εφαρμόζοντας το μέτρο της υποχρεωτικότητας στους
λεται «η αντιμετώπιση έκτα
εμβολιασμός
ξεκόβεται έντεχνα από τα
υγειονομικούς, θέλει να διχάσει τον λαό για να κρύψει την ε
κτων αναγκών». Στην πράξη
υπόλοιπα μέτρα προστασίας και εμφα
γκληματική της πολιτική. Να ανασταλούν τώρα τα απαράδε
η κυβέρνηση προσπαθεί να
νίζεται
ως
πανάκεια
για την αντιμετώπι
κτα μέτρα των απολύσεων και των αναστολών από την εργα
καλύψει τα κενά που θα δηση της πανδημίας. Το υπουργείο Εργα
σία και την άδεια των υγειονομικών».
μιουργηθούν λόγω της ανα
σίας και συνολικά η κυβέρνηση εξακο
στολής καθηκόντων, χωρίς α
λουθούν να μην αναλαμβάνουν τις υπο
ποδοχές και Ασφάλιση, σε ό
χρεώσεις τους για συνολικό σχέδιο προ
σίας ξεκινά στις 11 π.μ. έως τη λήξη της βάρ
σους εργαζόμενους στα δημό
στασίας των χώρων της Υγείας.
σια νοσοκομεία παραμένουν ανεμβολίαστοι α
διας και θα γίνει προσυγκέντρωση στις 11.30
4. Αποτελεί πραγματική πρόκληση να ωραι
π.μ. στα ΤΕΠ. Στο ΠΑΓΝΗ η στάση εργασίας
πό 1η Σεπτέμβρη.
οποιεί το ίδιο το υπουργείο Εργασίας την κα
Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες μέρες ο
θα γίνει απ’ τις 12 μ. έως τις 3 μ.μ. με συγκέ
τάσταση με τα κενά στις Μονάδες Φροντίδας
ντρωση στις 12.30 μ.μ. στην 7η ΥΠΕ.
διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Ηλικιωμένων. Τα κενά στα γηροκομεία είναι
Αττικής προς τους διοικητές των νοσοκομεί
Στο Νοσοκομείο Σάμου ο Σύλλογος καλεί
τεράστια και οι εργαζόμενοι δουλεύουν συ
σε συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στην κεντρι
ων και υπεύθυνους Κέντρων Υγείας ζητούσε
χνά διπλή βάρδια (16ωρο), χωρίς τήρηση της
να μάθει «τις αναγκαίες προσαρμογές επιχει
κή είσοδο του νοσοκομείου, ενώ στην κινη
Ιίωρης ανάπαυσης ανάμεσα σε βάρδιες, με
ρησιακού χαρακτήρα στις οποίες θα προβείτε
τοποίηση καλεί και το Εργατικό Κέντρο Σά
ρεπό που δεν δίνονται, με πενθήμερα που
(όπως συγχωνεύσεις κλινικών, περικοπές χει
μου. Στη Σύρο, ο Σύλλογος Εργαζομένων στο
δεν τηρούνται.
ρουργείων κ.ά.), αν διασφαλίζεται η εύρυθμη
Νοσοκομείο του νησιού καλεί σε συγκέντρω
Η κατάσταση αυτή είναι συνολική στις μονά
λειτουργία των δομών Υγείας (...) ή αν η ενδε
ση, στις 11 π.μ., μπροστά στον προαύλιο χώ
δες Ιδιωτικής Υγείας και οφείλεται στις συνθή
χόμενη αναστολή καθηκόντων προσωπικού α
ρο του Νοσοκομείου.
κες εργασίας που ωθούν καθημερινά σε πα
πό 1-9-2021 εγκυμονεί κινδύνους λειτουργίας
Στο Κιλκίς θα αναχωρήσει λεωφορείο στις
ραιτήσεις δεκάδες εργαζόμενους. Το υπουρ
των υπηρεσιών σας (...)»!
10 π.μ. από την κεντρική πύλη του νοσοκο
γείο Εργασίας όφειλε να κάνει μία διασταύρω
μείου για τη συμμετοχή στη συγκέντρωση έ
ση του αριθμού εργαζομένων στα γηροκομεία,
ξω από το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.
Κινητοποιήσεις σήμερα
του αριθμού τροφίμων που περιθάλπονται και
Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Λευ
να παρέμβει ελεγκτικά (για την τήρηση του νό
των υγειονομικών
κάδας έχει προκηρύξει στάση εργασίας (8 π.μ.
μου της σύνθεσης προσωπικού) και νομοθετι
έως 10 π.μ.) και καλεί σε συγκέντρωση στις 9
Σε πανελλαδική σχάση εργασίας (10 π.μ.
κά για τις συνθήκες εργασίας».
π.μ., στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου.
- 3 μ.μ.) προχωρούν σήμερα, Πέμπτη, οι ερ
ε αναστολή των κανονικών

αδειών του προσωπικού α
πό την 1η Σεπτέμβρη για τα

Ι

Να ανασταλούν τώρα τα απαράδεκτα
μέτρα για τους υγειονομικούς

γαζόμενοι στις δημόσιες δομές Υγείας και
Πρόνοιας με απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ. Τα Σω
ματεία λένε «ναι» στον μαζικό - καθολικό εμ
βολιασμό και την άμεση λήψη μέτρων για την
ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας.
Τάσσονται ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολι
ασμό που αποτελεί όχημα για αναστολές ερ
γασίας, απολύσεις και διώξεις.
Στο πλαίσιο των στάσεων εργασίας θα γίνουν
συγκεντρώσεις στην Αθήνα στο υπουργείο Υ
γείας, στη Θεσσαλονίκη στο υπουργείο Μα
κεδονίας - Θράκης και στις υπόλοιπες περι
οχές στις κατά τόπους Υγειονομικές Περιφέ
ρειες (ΥΠΕ) και στις πύλες των νοσοκομείων.
Η ΕΝΙΘ συμμετέχει και στηρίζει τις κινητοποι
ήσεις των υγειονομικών.
Στο «θριάσιο» για τη συμμετοχή στη συ
γκέντρωση στο υπουργείο Υγείας θα ξεκινή
σει πούλμαν από την είσοδο του νοσοκομείου
στις 10 π.μ. Στον «Ευαγγελισμό» η στάση εργα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στην ιδιωτική Υγεία · Πρόνοια
Στις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν
στις ιδιωτικές δομές γήρατος και αναπηρίας
και στις αποφάσεις της κυβέρνησης για το ανεμβολίαστο προσωπικό αναφέρεται σε ανα
κοίνωσή του το κλαδικό Σωματείο Προσωπι

κού Ιδιωτικών Κλινικών, Γηροκομείων, Ερ
γαστηρίων, Διαγνωστικών Κέντρων και Συ
ναφών Κλάδων.
Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση κατέστησε
με νόμο υποχρεωτικό τον εμβολιασμό των ερ
γαζομένων τις συγκεκριμένες δημόσιες και ι
διωτικές δομές και την αναστολή εργασίας
για τους ανεμβολίαστους από τις 16/8. Απα
ντώντας στον ισχυρισμό του υπουργείου Ερ
γασίας ότι «το ποσοστό των εμβολιασμένων
εργαζομένων στις Ιδιωτικές Δομές γήρατος
και αναπηρίας από 62% ανέβηκε στο 85%

Κάτω τα χέρια
από το Νοσοκομείο Θήβας!
Συναυλία για τη στελέχωση του νοσοκομεί
ου της πόλης και όλων των δημόσιων δομών
Υγείας της περιοχής οργανώνουν σωματεία

και φορείς της Θήβας, αύριο Παρασκευή,
στις 8 μ.μ., στην κεντρική πλατεία. «Κάτω τα
χέρια από το Νοσοκομείο Θήβας και τις άλλες
δομές Υγείας της περιοχής! Η υγεία δεν είναι
κόστος - είναι ανάγκη! Εδώ και τώρα πλήρης
στελέχωση όλων των δομών Υγείας με μόνιμο
προσωπικό!», τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή
των φορέων στο κάλεσμά της.
Στη συναυλία θα πάρουν μέρος η Φιλαρμο
νική Ορχήστρα Δήμου Θήβας, οι Αν. Κατσαβός και Δημ. Βλάχος με αφιέρωμα στο λαϊκό
τραγούδι και το μουσικό σύνολο Ευ. Φουντάνα με αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα.
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 ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔΗΝ
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

12-13

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 596.25 cm² Κυκλοφορία:
:

26-08-2021
8330

ΠΟΕΔΗΝ
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Παραβιάζονται
διεθνείεσυμβΰσεκ
που αναγνωρίζουν
και προστατεύουν
το δικαίωμα
τουατάμου

«Σειρήνε$» από
Με την καταληκτική ημερομηνία της 31 ης Αύγου
στού να πλησιάζει και τον κίνδυνο χιλιάδες υγειο
νομικοί να οδηγηθούν σε υποχρεωτική αναστο
λή εργασίας, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσο
κομεία εμφανίζονται αποφασισμένοι να πάνε την
κατάσταση στα άκρα και να ανησταθούν με κάθε
μέσο στην κυβερνητική απόφαση της επιβολής
υποχρεωτικότητας στους εμβολιασμούς.
Χθες, κατατέθηκαν από την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκο
μείων (ΠΟΕΔΗΝ) στο Συμβούλιο της Επικράτειας
αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής κατά της
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και του μέ
τρου της υποχρεωτικής άδειας άνευ αποδοχών

για όσους εργαζομένους στην Υγεία και στις Δο
μές Κοινωνικής Πρόνοιας δεν θα έχουν εμβολι
αστεί μέχρι την 1 η Σεπτεμβρίου 2021.
Σύμφωνα με τη νομική εκπρόσωπο της ΠΟ
ΕΔΗΝ, «η θέσπιση της υποχρέωσης εμβολια
σμού, και μάλιστα με την απειλή κυρώσεων εις
βάρος των εργαζομένων, έρχεται σε ευθεία αντί
θεση προς τις συνταγματικές διατάξεις, που προ
στατεύουν το θεμελιώδες δικαίωμα της αξιοπρέ
πειας του ανθρώπου, της ελεύθερης ανάπτυξης
της προσωπικότητας του ατόμου και το δικαίωμα
στην εργασία».
Επιπροσθέτως, η ΠΟΕΔΗΝ θεωρεί ότι παραβιάζονται διεθνείς συμβάσεις που αναγνωρι-

I# Αίτηση ακύρωαηε και αναστοληε κατά τηε υσοχρεωτικότηταε του

εμβολιασμού και τηε άδειαε άνευ ααοδοχών στουε εργαξομένουε στην Υγεία

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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την ΠΟΕΔΗΝ
ζουν και προστατεύουν το δικαίωμα του ατόμου
να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του
και να αποφασίζει χωρίς άμεσες ή έμμεσες πιέ
σεις για κάθε θέμα που άπτεται της υγείας του.

Τεκμηρίωση
Στην αίτηση ακύρωσης εκτίθεται περαιτέρω ότι,
πριν από τη θέσπιση της υποχρεωτικότητας του
εμβολιασμού στον χώρο της Υγείας και των Δο
μών Κοινωνικής Πρόνοιας, δεν υπήρξε επιστη
μονική και επιδημιολογική τεκμηρίωση για την
αναγκαιότητα λήψης ενός τέτοιου μέτρου, όπως
εξάλλου θεωρούν επιβεβλημένο η Επιτροπή Βιοηθικής και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,
αλλά και η υφιστάμενη νομολογία του Συμβουλί
ου της Επικράτειας.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

στικού τεστ, για όσους δεν επιθυμούν να εμβολι
αστούν». Η ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι «ουδέποτε
υπήρξε αρνητική στο ζήτημα του εμβολιασμού,
καθώς από την πρώτη στιγμή προτρέψαμε τα
μέλη μας να εμβολιαστούν, αποτέλεσμα δε της
στάσης μας είναι και το γεγονός ότι σήμερα στον
χώρο των εργαζομένων στη Δημόσια Υγεία πά
νω από το 82% έχουν εμβολιαστεί, σύμφωνα με
επίσημα στοιχεία. Συνυπολογίζοντας το ποσο
στό όσων διαθέτουν φυσική ανοσία, το ποσοστό
υπερβαίνει το 90%».
Και σε σχετική ανακοίνωσή της, η ομοσπον

«Τέλος, με το υπό κρίση μέτρο, φρονούμε

δία τονίζει ότι «η θέσπιση του υποχρεωτικού εμ
βολιασμού, υπό το κράτος του έμμεσου εξανα
γκασμού της στέρησης κάθε βιοποριστικού μέ
σου για τους εργαζομένους που επιλέγουν να
μην εμβολιαστούν, αποτελεί μια νομοθετική επι

όπ παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, κα

λογή που θίγει τα καίρια, συνταγματικά προστα-

θώς δεν εξετάστηκε καν η λήψη ηπιότερων μέ
τρων, όπως η υποχρεωτική προσκόμιση διαγνω

τευόμενα δικαιώματα και είναι, κατά την άποψή
μας, αποδοκιμαστέα από την έννομη τάξη».
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ΠΟΕΔΗΝ

ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Τρομάζουν
οι αριθμοί και
οι μεταλλάξεις
Αναζωπυρώνονται τα πλέον δυσμενή σενάρια
για έως και 10.000 ημερήσια κρούσματα
με τους επιστήμονες να επενδύουν και να ελπίζουν
στη «σανίδα σωτηρίας» των εμβολιασμών
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ
ο μαύρο ρεκόρ κρουσμάτων
της περασμένης Τρίτης φού
ντωσε το... κύμα ανησυχίας για
ένα ακόμη δύσκολο φθινόπωρο
χειμώνα αναζωπυρώνοντας τα πλέον
δυσμενή σενάρια για έως και 10.000
ημερήσια κρούσματα. Παρ' όλα αυτά,
η επιστημονική κοινότητα - παρότι
προειδοποιεί ότι η χώρα διανύει μία
δύσκολη επιδημιολογικά περίοδο επιμένει να επενδύει και να ελπίζει
στη «σανίδα σωτηρίας», που δεν είναι
άλλη από τους εμβολιασμούς.
Αναλυτικότερα, οι «σκληροί δεί
κτες», όπως έχουμε εκπαιδευτεί να
αποκαλούμε τα δεδομένα με τα οποία
οι επιστήμονες υπολογίζουν το μέ
γεθος της υγειονομικής κρίσης, δεν
αφήνουν περιθώρια για εφησυχα
σμό. Ετσι, εκτός από το πρόσφατο
τσουνάμι ημερήσιων κρουσμάτων,
καθώς ξεπέρασαν τα 4.600 σε ένα
μόλις 24ωρο, προβληματισμό προ-

Τ

καλεί και η σταδιακή αύξηση των
διασωληνωμένων ασθενών, οι οποίοι
ανέρχονται σε 332.
Η επέλαση της Δέλτα, όμως, γράφει
τη δική της ιστορία με τα μελανότερα
και
γράμματα στο πιο σκληρό κεφάλαιο
που αφορά τους θανάτους ασθενών
με λοίμωξη Covid-19. Και αυτό διότι η
χώρα μας καταλαμβάνει υψηλή θέση
στην πλέον μακάβρια λίστα, αποδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης του
τείχους ανοσίας, που σήμερα εκτιμάται στο 63% του ενήλικου πληθυσμού.

Γερμανία σημειώνονται 2,54 θάνατοι
ανά εκατομμύριο πληθυσμού, στην
Ιταλία 6,10, στην Ισπανία 20,11 και
στην Πορτογαλία 18,94.
Εντούτοις, ο καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πα
νεπιστήμιου Κρήτης Νίκος Τζανάκης
διαβάζει στα ίδια δεδομένα (και) την
αποτελεσματικότητα των εμβολίων
υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυτά η
κατάσταση θα ήταν σαφώς χειρότερη:
«Δεν αποκλείεται να δούμε ακόμη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ, η εικόνα παρουσι
άζει σταθερή επιδείνωση και η Ελλά
δα είναι πλέον δεύτερη σε θνητότητα
από Covid-19 στην Ευρωπαϊκή Ενωση
καταγράφοντας 23,14 απώλειες ανά
εκατομμύριο πληθυσμού (μέσος όρος
14 ημερών). Σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ECDC), η Κύπρος κατέχει την πρώτη
θέση (38,29) όταν για παράδειγμα στη

Η Ελλάδα είναι πλέον
δεύτερη σε θνητότητα
από Covid-19
στην Ευρωπαϊκή Ενωση
καταγράφοντα? 23,14
απώλειε5 ανά εκατομμύριο
πληθυσμού (μέσο$ opos
14 ημερών)

υψηλότερο αριθμό ημερήσιων κρου
σμάτων αλλά και αρκετά χαμηλότερο
των 3.000. Στην πραγματικότητα σε
αυτό που οφείλουμε να εστιάζουμε
είναι να αυξηθεί η εμβολιαστική κά
λυψη στο 75%, δεδομένου ότι τότε τα
κρούσματα θα είναι μία παράμετρος
που δεν θα μας ανησυχεί».
Και προσθέτει με νόημα ότι οι
σκληροί δείκτες εμφανίζονται ισχυ
ρά συγκροτημένοι παρά την υψηλή
μεταδοτικότητα του νέου στελέχους.
«Εδώ και δύο μήνες περίπου, δηλαδή
τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ο μέ
σος όρος των κρουσμάτων είναι στα
3.000. Ανάλογα ήταν τα κρούσματα
που καταγράφονταν τον περασμένο
Απρίλιο. Ομως, οι λοιμώξεις εντός του
καλοκαιριού δεν έχουν οδηγήσει σε
6.000 - 7.000 νοσηλευόμενους και 800
ασθενείς σε ΜΕΘ όπως τότε. Αντιθέτως, οι ασθενείς στα νοσοκομεία
είναι περί τους 2.500, εκ των οποίων
περίπου 330 έχουν διασωληνωθεί.
Συνεπώς, η επίπτωση είναι υποτρι-

πλάσια. Αρα η αποτελεσματικότητα
του εμβολίου είναι αδιαμφισβήτητη
και μετρήσιμη» συνεχίζει ο καθη
γητής.
Ο ΙΔΙΟΣ ΕΚΤΙΜΑ, βασιζόμενος στα
προγνωστικά μοντέλα, ότι εάν ο εμβολιαστικός ρυθμός αυξηθεί - με περισ
σότερους από 50.000 εμβολιασμούς
την ημέρα - τότε θα προκόψει μία
παρατεταμένη κορύφωση με 3.500
έως 4.000 κρούσματα κατά μέσο
όρο που μαρτυρά επιπέδωση της
καμπύλης έστω σε υψηλά επίπεδα.
Επιπλέον, «το επόμενο διάστημα θα
πρέπει να συνυπολογιστούν και άλλοι
δυναμικοί παράγοντες, όπως είναι
η επανέναρξη των κοινωνικών και
παραγωγικών δραστηριοτήτων, το
αποτύπωμα των οποίων θα αρχίσει να
διαφαίνεται μετά τις 20 Σεπτεμβρίου».
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εμ
φανίζεται αισιόδοξος καθώς μετά
την καλοκαιρινή χαλάρωση, οι δρα
στηριότητες στους εργασιακούς,

EPA ATEF SAFADI

Νέα αύξηση σε διασωληνωμένους και θανάτου

Νοσοκόμα εμβολιάζει γυναίκα στην Ιερουσαλήμ με τρίτη δόση από
το εμβόλιο κατά του Covid-19. Οι Αρχέε του Ισραήλ ανακοίνωσαν
την Τρίτη ότι μειώνουν στην ηλικία των 30 ετών το όριο για
τη χορήγηση τηε τρίτηε δόσηβ εμβολίου κατά του κορωνοϊού
προκειμένου να καταπολεμήσουν την αύξηση των μολύνσεων που
συνδέεται με τη μετάλλαξη Δέλτα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΤΗΚΕ (και) χθες σε διασωληνωμένους και θανάτους παρά τη συγκράτηση στα ημερήσια
κρούσματα. Ειδικότερα και σύμφωνα με την έκθεση
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, επιβεβαι
ώθηκαν επιπλέον 3.273 λοιμώξεις, όμως οι θάνατοι
εκτινάχθηκαν στους 42. Εως και χθες το μεσημέρι
332 ασθενείς βρίσκονταν σε μηχανική υποστήριξη
αναπνοής έπειτα από σοβαρές επιπλοκές της λοίμω
ξης COVID-19. Μάλιστα, ανάμεσά τους βρίσκονται
ένας ανήλικος ασθενής αλλά και 11 νεαροί πολίτες
έως 39 ετών.
Εν τω μεταξύ, σε ανάκληση όλων των κανονικών
αδειών των εργαζομένων στη Δημόσια Υγεία προχω
ρεί από 1ης Σεπτεμβρίου το υπουργείο Υγείας, ημέρα
έναρξης των αναστολών εργασίας όσων υγειονομικών
δεν έχουν εμβολιαστεί έναντι του κορωνοϊού, αλλά και
λόγω της κορύφωσης του τέταρτου κύματος της επιδη
μίας. Αναλυτικότερα, σε έγγραφο που αποστέλλουν ο
υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο αναπληρωτής

του Βασίλης Κοντοζαμάνης ζητούν την ανάκληση
όλων των κανονικών αδειών του προσωπικού που
απασχολείται στα δημόσια νοσοκομεία, στο ΕΚΑΒ,
στον ΕΟΔΥ και στις δημόσιες Δομές Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας.
Για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο της Επικράτειας
προσέφυγε η ΠΟΕΔΗΝ καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης
και αίτηση αναστολής κατά της υποχρεωτικότητας
του εμβολιασμού και του μέτρου της υποχρεωτικής
άδειας άνευ αποδοχών για τους ανεμβλίαστους ερ
γαζομένους στην Υγεία και στις Δομές Κοινωνικής
Πρόνοιας. Στην προσφυγή επισημαίνεται μεταξύ άλλων
ότι «η θέσπιση του υποχρεωτικού εμβολιασμού, υπό
το κράτος του έμμεσου εξαναγκασμού της στέρησης
κάθε βιοποριστικού μέσου για τους εργαζομένους
που επιλέγουν να μην εμβολιαστούν, αποτελεί μια
νομοθετική επιλογή που θίγει καίρια, συνταγματικά
προστατευόμενα δικαιώματα και είναι, κατά την άποψή
μας, αποδοκιμαστέα από την έννομη τάξη».

24

 Τρομάζουν οι αριθμοί και οι μεταλλάξεις
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Γιατροί και νοσοκόμοι φροντίζουν
ασθενή με Covid-19 στη Μονάδα
Εντατικήβ θεραηείαε για τον
κορωνοίό στο Νοσοκομείο
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9

Στο τραπέζι η επέκταση
του υποχρεωτικού εμβολιασμού
είναι εκείνο των εργαζομένων στις δομές
πρόνοιας. Ηδη την πρώτη εβδομάδα της
εφαρμογής του μέτρου τα στοιχεία από
α νούμερα της πανδημίας, από τους
αριθμούς των ημερήσιων κρουσμά
την ανταπόκριση των εργαζομένων ικα
των μέχρι τους σκληρούς δείκτες
νοποίησαν την κυβέρνηση. Τον Ιούλιο το
ποσοστό εμβολιασμού σε ιδιωτικές δομές
των διασωληνωμένων, έχουν σημάνει
γήρατος και αναπηρίας ήταν 62% και στις
συναγερμό στο κυβερνητικό επιτελείο
20 Αυγούστου είχε φτάσει το 85%. Στις δε
ενόψει του χειμώνα που έρχεται. Τα μέτρα
που ανακοινώθηκαν την Τρίτη είναι, όπως
δημόσιες εκτοξεύθηκε από 45% σε 90%.
όλα δείχνουν, το πρώτο βήμα της κυβέρ
νησης στην προσπάθειά της να περιορίσει
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, βέβαια, τα στελέχη της κυ
τη διασπορά του ιού και να θωρακίσει το
βέρνησης συνεχίζουν να επικαλούνται τη
σύστημα Υγείας, το οποίο έχει αρχίσει
δύναμη των επιστημονικών στοιχείων προήδη να πιέζεται, μετά και το νέο ρεκόρ
κειμένου να πείσουν τους ανεμβολίαστους
κρουσμάτων που καταγράφηκε επίσης
να κλείσουν ένα ραντεβού σε εμβολιαστικό
προχθές. «Το καθήκον της πολιτείας είναι
κέντρο. Ο υπουργός Επικράτειας, Ακης
να προστατέψει τη δημόσια υγεία και
Σκέρτσος, σε ανάρτησή του παραθέτει
αυτό κάνει με τα μέτρα τα οποία παίρνει»,
μια σειρά δεδομένων που στηρίζουν την
επαναλαμβάνουν διαρκώς τα κυβερνητικά
ανάγκη του εμβολιασμού τόσο για την
στελέχη, ενώ πλέον λέγεται και δημόσια
προστασία των ίδιων των πολιτών όσο
ότι η επέκταση του υποχρεωτικού εμβο
και για να αποφευχθεί η πίεση στο ΕΣΥ.
λιασμού για νέες ομάδες εργαζομένων
Σύμφωνα με αυτά, το 91% των ασθενών
βρίσκεται ήδη πάνω στο τραπέζι.
σε ΜΕΘ Covid είναι ανεμβολίαστοι, ενώ
«Υπάρχει ο νόμος και εφόσον οι
τονίζει πως αν νοσήσει ένας εμβολιασμέ
συνθήκες το επιβάλλουν μπορούμε να
νος έχει 13 φορές λιγότερες πιθανότητες
προχωρήσουμε σε επέκταση της υπονα διασωληνωθεί από έναν ανεμβολίαστο,
χρεωτικότητας. Αυτή τη στιγμή όμως δεν
συμπληρώνοντας ότι αν όλοι οι πολίτες
υπάρχει καμία σκέψη ούτε κάποιο σχέδιο
είχαν κάνει το εμβόλιο μόλις 50 θα ήταν
για επέκταση της υποχρεωτικότητας. Ολες
διασωληνωμένοι αντί για 319.
οι κρίσιμες δομές του κράτους είναι σε
Αν τα επιδημιολογικά δεδομένα χειρο
προτεραιότητα. Εχουμε το εργαλείο στη
τερέψουν, λοιπόν, η επέκταση των υπο
διάθεσή μας και εφόσον χρειαστεί θα το
χρεωτικών εμβολιασμών και σε άλλες
ενεργοποιήσουμε», είπε χαρακτηριστικά
κατηγορίες εργαζομένων θα είναι, κατά
ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης
τα λεγάμενα πηγών από την κυβέρνηση,
Κοντοζαμάνης χθες.
το επόμενο όπλο στην μάχη κατά της
Ωστόσο, οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί
πανδημίας. Ο αναπληρωτής υπουργός
κρίνονται στις κατ' ιδίαν συζητήσεις ως
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας το παραδέ
εξαιρετικά αποτελεσματικό μέτρο όπου
χθηκε και on air, δηλώνοντας ότι «αν αυτό
έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Το παρά
κριθεί αναγκαίο από τους ειδικούς θα
δειγμα που επικαλούνται οι κυβερνητικοί
προχωρήσουμε και σε άλλες υπηρεσίες».

ΤΗΣ ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Τ

τους σχολικούς, τους φοιτητικούς
χώρους, αλλά και στα σημεία κοι
νωνικής συνάθροισης θα γίνονται
σε ένα οργανωμένο πλαίσιο με την
εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων.
«Συνεπώς, η εφαρμογή των μέτρων
αυτών πιθανόν να αποδειχτεί ιδιαί
τερα ωφέλιμη».
ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ, στην παραδοχή ότι
«είμαστε σε μία φάση που δεν είναι
καλή επιδημιολογικά» προχώρησε
ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Χαρά
λαμπος Γώγος, σε συνέντευξη στην
εκπομπή «Κοινωνία Ωρα MEGA». Με
αφορμή τη νέα δέσμη μέτρων που
ανακοινώθηκε την Τρίτη από τον
υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, ο
ειδικός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη
χρήση μάσκας υπογραμμίζοντας ότι
«με αυτή τη διασπορά, αυτή την εμβολιαστική κάλυψη, το τείχος ανοσίας
είναι τέτοιο που δεν επιτρέπει την
αφαίρεσή της». Παράλληλα, τόνισε
την ανάγκη ελέγχου των μέτρων που
ανακοινώθηκαν, κάνοντας λόγο για
στοίχημα: «Ολα τα μέτρα για να πετύχουν πρέπει να συνδυαστούν με
σωστή επιτήρηση και έλεγχο» τόνισε
και δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο
πλέον «ισχυρό όπλο» που δεν είναι
άλλο από τον εμβολιασμό: «Εχουμε
έναν μεγάλο αριθμό εμβολιασμένων,
έξι εκατομμύρια ανθρώπους, και τη
δυνατότητα να εμβολιαστούν όλοι.
Επομένως, υπάρχει ανάγκη λήψης
μέτρων αλλά και προστασία του πλη
θυσμού που έχει εμβολιαστεί. Αρα
προσπαθεί κανείς να ισορροπήσει
στην ανάγκη κάποιων μέτρων και στη
συνεχή δραστηριότητα της οικονο
μίας και της κοινωνίας. Αυτό οδηγεί
στο να προστατευτούν κάποιοι χώροι
από τους ανεμβολίαστους». Σύμφωνα
με τον ίδιο, υπάρχουν τέσσερις λό
γοι για να εμβολιαστούν οι πολίτες:
Η προστασία της ατομικής υγείας,
σε ποσοστό 90%, η προστασία της
δημόσιας υγείας, η προστασία του
ΕΣΥ και η προστασία του κοινωνικού
συνόλου και της οικονομίας».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μασκοφορεμένο κορίτσι περπατά μπροστά από γκράφιτι με θέμα τον κορωνοίό
στην Κόρδοβα τηβ Αργεντινήβ

25

 Στο ΣτΕ η ΠΟΕΔΗΝ για υποχρεωηκότητα και
αναστολή εργασίας
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 301.54 cm² Κυκλοφορία:
:

1
26-08-2021
8215

ΠΟΕΔΗΝ

Στο ΣιΕ η ΠΟΕΔΗΝ
για υποχρεωηκόιητα
και αναστολή εργασΐαε
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ημερομηνία της 31 ης Αυγούστου να πλησιάζει και τον κίνδυνο χιλιάδες υγειονο
μικοί να οδηγηθούν σε υποχρεωτική αναστολή εργα
σίας, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία εμφανί
ζονται αποφασισμένοι να πάνε τη κατάσταση στα άκρα
και να αντισταθούν με κάθε μέσο στην κυβερνητική
απόφαση της επιβολής μέτρων υποχρεωτικού εμβο
λιασμού. Χθες κατατέθηκε από την Πανελλήνια Ομο
σπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟ
ΕΔΗΝ) στο Συμβούλιο της Επικράτειας αίτηση ακύρω
σης και αίτηση αναστολής κατά της υποχρέωσης εμ
βολιασμού και του μέτρου της υποχρεωτικής άδειας
άνευ αποδοχών για όσους εργαζομένους στην υγεία
η υφιστάμενη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρά
και στις δομές κοινωνικής πρόνοιας δεν θα έχουν εμ
τειας. Ακόμα, «με το υπό κρίση μέτρο φρονούμε όπ παβολιαστεί μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2021.
ραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, καθώς δεν εξε
Σύμφωνα με τη νομικό εκπρόσωπο της ΠΟΕΔΗΝ, «η
τάστηκε καν η λήψη ηπιότερων μέτρων, όπως η υποθέσπιση της υποχρέωσης εμβολιασμού, και μάλιστα με
χρεωυκή προσκόμιση διαγνωστικού τεσι για όσους δεν
την απειλή κυρώσεων εις βάρος των εργαζομένων, έρ
επιθυμούν να εμβολιαστούν» αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.
χεται σε ευθεία ανάθεση προς ης συΗ ομοσπονδία υποστηρίζει ότι
νταγμαυκές διατάξεις που προστατεύ
ουδέποτε υπήρξε αρνητική στο ζή
Η ομοσπονδία τονίζει
ουν το θεμελιώδες δικαίωμα της αξι
τημα του εμβολιασμού, «καθώς από
οπρέπειας του ανθρώπου, της ελεύ
την πρώτη στιγμή προτρέψαμε τα μέ
ότι παραβιάζονται
θερης ανάπτυξης της προσωπικότητας
λη μας να εμβολιαστούν, αποτέλεσμα
διεθνείς συμβάσεις για
του ατόμου και το δικαίωμα στην ερ
δε της στάσης μας είναι και το γεγονός
τα δικαιώματα του ατόμου ότι σήμερα στον χώρο των εργαζομέ
γασία». Επιπροσθέτως, η ΠΟΕΔΗΝ θε
ωρεί όυ παραβιάζονται διεθνείς συμ
νων στη δημόσια υγεία πάνω από το
βάσεις που αναγνωρίζουν και προ
82°/ο έχει εμβολιαστεί, σύμφωνα με
στατεύουν το δικαίωμα του ατόμου να αναπτύσσει ελεύ
επίσημα στοιχεία. Συνυπολογίζοντας το ποσοστό όσων
θερα την προσωπικότητά του και να αποφασίζει χωρίς
διαθέτουν φυσική ανοσία, το ποσοστό υπερβαίνει το
άμεσες ή έμμεσες πιέσεις για κάθε θέμα που άπτεται
90°/ο».
της υγείας του.
Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση: «Η θέσπιση του
Στην αίτηση ακύρωσης εκηθεται περαιτέρω όπ πριν
υποχρεωτικού εμβολιασμού, υπό το κράτος του έμμε
από τη θέσπιση του υποχρεωτικού εμβολιασμού στον
σου εξαναγκασμού της στέρησης κάθε βιοποριστικού
χώρο της υγείας και των δομών κοινωνικής πρόνοιας
μέσου για τους εργαζομένους που επιλέγουν να μην
δεν υπήρξε επιστημονική και επιδημιολογική τεκμηρί
εμβολιαστούν, αποτελεί μια νομοθεηκή επιλογή που θί
ωση για την αναγκαιότητα λήψης ενός τέτοιου μέτρου,
γει καίρια, συνταγματικά προστατευόμενα δικαιώματα
όπως εξάλλου θεωρούν επιβεβλημένο η Επιτροπή Βιοκαι είναι κατά την άποψή μας αποδοκιμαστέα από την
ηθικής και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά και
έννομη τάξη».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΠΟΕΔΗΝ
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
Σελ.:

1,11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 525.38 cm² Κυκλοφορία:
:

26-08-2021
2650

ΠΟΕΔΗΝ

ΠΟΕΔΗΝ

Προσφεύγει στο
ΣτΕ ενάντια στην
υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού
ι ςελ. ιι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΠΟΕΔΗΝ
Πηγή:

1

KONTRANEWS

Σελ.:

1,11

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-08-2021

Απεργία και αποχή από την προσκόμιση
πιστοποιητικού εμβολιασμού

ί*
Αίτημα ακύρωσης
και αναστοΠής στο
ΣτΕ για τον νόμο της
υποχρεωτικότητας
του εμβολιασμού
κατέθεσε η
Ομοσπονδία
εργαζομένων στα
νοσοκομεία

ρα την προσωπικότητά του και να αποφασί
ζει χωρίς άμεσες ή έμμεσες πιέσεις για κάθε
θέμα που άπτεται της υγείας του”.
Στην αίτηση ακύρωσης εκτίθενται περαιτέ
ρω, όη “πριν την θέσπιση της υποχρεωτικότη
τας του εμβολιασμού στον χώρο της Υγείας και
των Δομών Κοινωνικής Πρόνοιας δεν υπήρ
ξε επιστημονική και επιδημιολογική τεκμηρί
ωση για την αναγκαιότητα λήψης ενός τέτοιου
μέτρου, όπως εξάλλου θεωρεί επιβεβλημένο η
Επιτροπή Βιοηθικής και ο Παγκόσμιος Οργα
νισμός Υγείας αλλά και η υφιστάμενη νομολο
γία του Συμβουλίου της Επικράτειας”.
Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει επίσης όη “παραβιάζπαι η αρχή της αναλσγικότητας καθώς δεν εξε
τάστηκε καν η λήψη ηπιότερων μέτρων, όπως η
υποχρεωτική προσκόμιση διαγνωστικού τεστ,
για όσους δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν”.
Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι “ουδέποτε
υπήρξε αρνητική στο ζήτημα του εμβολιασμού

% %# I · ΣΤΗΝ υποχρεωτικοτητα
1 X 1 ** ΣΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ
✓ Λ. I - ΣΤΟ ΔΙΧΑΣΜΟ
ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ

J A I
Ί AV I *

liTjjltPI» AH Τ8Π ΕΡΓΑΖΘΜΕΚΟΥΙ

Η ΠΟΕΔΗΝ προσφεύγει στο ΣτΕ εναντίον του
νόμου για την υποχρεωτικοτητα του εμβολια
σμού, ενώ σήμερα Πέμπτη οργανώνει πανελ
λαδική απεργία.
Ειδικότερα, η ΠΟΕΔΗΝ είχε προαναγγεί
λει την πρόθεσή της να κινηθεί και δικαστικά
εναντίον του νόμου για την υποχρεωτικοτητα
του εμβολιασμού, εκτός από τις προγραμμα
τισμένες κινητοποιήσεις που οργανώνει τις
επόμενες ημέρες.
Η ομοσπονδία των υγειονομικών κατέθε
σε χθες αίτηση ακύρωσης και αναστολής του
νόμου στο ΣτΕ, σε μια προσπάθεια να εμπο
δίσει την αποχώρηση εργαζομένων από το
ΕΣΥ στη 1η Σεπτεμβρίου, ενώ επαναλαμβά
νει ότι τάχθηκαν από την πρώτη στιγμή υπέρ
του εμβολιασμού αλλά όχι της υποχρεωτικό
τητας, που μεταξύ άλλων θα σημάνει κενά στη
λειτουργία των νοσοκομείων.
Στο δικόγραφο εκτίθεται, ότι “η θέσπιση
της υποχρέωσης εμβολιασμού και μάλιστα με
την απειλή κυρώσεων εις βάρος των εργαζο
μένων, έρχεται σε ευθεία αντίθεση προς τις
συνταγματικές διατάξεις, που προστατεύουν
το θεμελιώδες δικαίωμα της αξιοπρέπειας
του ανθρώπου, της ελεύθερης ανάπτυξης της
προσωπικότητας του ατόμου και το δικαίωμα
στην εργασία”. Επιπροσθέτως, η ΠΟΕΔΗΝ
θεωρεί, ότι “παραβιάζονται διεθνείς συμβά
σεις που αναγνωρίζουν και προστατεύουν το
δικαίωμα του ατόμου να αναπτύσσει ελεύθε-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

καθώς από την πρώτη στιγμή προτρέψαμε τα
μέλη μας να εμβολιαστούν, αποτέλεσμα δε
της στάσης μας είναι και το γεγονός, ότι σήμε
ρα στον χώρο των εργαζομένων στην δημό
σια υγεία πάνω από το 82% έχουν εμβολια
στεί, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Συνυπο
λογίζοντας το ποσοστό όσων διαθέτουν φυσι
κή ανοσία το ποσοστό υπερβαίνει το 90%”.
Ωστόσο, με απόφαση του υπουργείου Υγεί
ας έγινε γνωστό όπ ανακαλούνται όλες οι άδειες
υγειονομικών από 1η Σεπτεμβρίου, ενώ από
την κυβέρνηση δηλώνουν σε κάθε τόνο όη δεν
θα υπάρξει πρόβλημα λειτουργίας των νοσο
κομείων με τα κενά που θα προκόψουν από
τους υγειονομικούς που θα βγουν σε αναστολή.
Ο Μάριος Θεμιστοκλέους, κατηγόρησε την
ΠΟΕΔΗΝ ότι «έχει συμβάλει και στον αντιεμβολιασμό. Με προηγούμενες ανακοινώσεις,
άσχετα αν έχουν εμβολιαστεί και οι ίδιοι, δεν
ήταν σύμμαχός μας στον εμβολιασμό του προ
σωπικού από την πρώτη στιγμή».
Απεργιακή κινητοποίηση και συγκέντρω
ση οργανώνει σήμερα η ΠΟΕΔΗΝ ενάντια στο
μέτρο της αναστολής εργασίας για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, προειδοποιώντας
για συνέχεια των κινητοποιήσεων. Την ίδια
στιγμή όπως αναφέρουν οι συνδικαλιστές,
πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν θα καταθέ
σουν αρκετοί και από τους εμβολιασμένους
εργαζόμενους, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για
την αυταρχικότητα της κυβέρνησης.
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 ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ! ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 615.25 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-08-2021
2650

ΠΟΕΔΗΝ

Η κυβέρνηση αφήνει ίο ΕΙΥ στο έΡεος της πανδημίας

ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ!
ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΟΑΟΝ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ
Κραυγή αγωνίας των γιατρών για το έμφραγμα στις εντατικές
ΜΕ μια πρωτοφανή απόφαση η κυβέρνηση αναστέλλει από την 1η Σε
πτεμβρίου όλε$ τΐ5 άδειε$ των υγειονομικών υπαλλήλων.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I ΣΕΛ.3

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ! ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

1,3

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

26-08-2021

Καμία πρόσληψη! Αναστέλλουν tis άδειεβ όλων των υγειονομικών
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ.1
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια κίνηση απελπισίας, προκειμένου να μην καταρρεύσει to ΕΣΥ αφού μια κρί
σιμη μάζα ανεμβολίασιων υγειονομικών θα τεθεί
σε καθεστώς αναστολής εργασίας.
Η εξέλιξη αυτή αποδυναμώνει το ΕΣΥ όταν οι
επιστήμονες προειδοποιούν ότι χάνεται η μάχη
της εντατικής και η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει
Μπέργκαμο.
Αντί για προσλήψεις γιατρών και εξειδικευμένου προσωπικού η κυβέρνηση βάζει σε αναστολή
τους ανεμβολίαστους αποδυναμώνοντας τα νοσο
κομεία, το ΕΚΑΒ και τις υπόλοιπες δομές υγείας.
Οι κενές θέσεις που αναμένεται να προκαλέσουν οι αναστολές εργασίας για τους ανεμβολία
στους προκαλούν τεράστια προβλήματα στη λει
τουργία των νοσοκομείων σε μια περίοδο κατά
την οποία το 4ο κύμα της εφιαλτικής πανδημίας

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

έχει πολλαπλασιάσει τα κρούσματα, αύξησε δρα
ματικά τους διασωληνωμένους στις ΜΕΘ και οι
προβλέψεις για το Φθινόπωρο είναι δυσοίωνες.
Οι αντιδράσεις της ΠΟΕΔΗΝ και των επι
στημόνων δεν φαίνεται να πτοούν τους αρμόδι
ους υπουργούς.
Με καθεστωτικές πρακτικές και χωρίς κανένα
απολύτως σχέδιο αντί να ενδυναμώσουν, ξεχαρ
βαλώνουν το ΕΣΥ. Οι ευθύνες για την εξέλιξη αυτή
είναι εγκληματικές και σίγουρα θα αναζητηθούν.
Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παίζει με τη δημό
σια υγεία, αποδυναμώνοντας τα νοσοκομεία σε
μια περίοδο που δίνουν την κρίσιμη μάχη για την
αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ανακαλούνται οι άδειε$
Σε έγγραφο που αποστέλλουν ο υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας και ο αναπληρωτής του Βασίλης
Κοντοζαμάνης ζητούν την ανάκληση όλων των

κανονικών αδειών του προσωπικού που απα
σχολείται στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, στο ΕΚΑΒ,
στον ΕΟΔΥ και τις δημόσιες Δομές Πρωτοβάθ
μιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) δηλαδή, Κέντρα
Υγείας, Πολυδύναμα και Περκρερειακά/Τοπικά
Ιατρεία καθώς και τον Τοπικών Ομάδων Υγείας
(ΤΟΜΥ) από 1η/9 έτος και νεωτέρας.
Η παραπάνω απόφαση κρίνεται αναγκαία για
την εύρυθμη λειτουργία του Σύστηματος Υγείας
καθώς ο Σεπτέμβριος είναι ένας κρίσιμος μήνας
για την διαχείριση του τέταρτου επιδημικού κύμα
τος. Χθες ο ίδιος ο υπουργός Υγείας κ. Κικίλιας
κατέστησε σαφές ότι το ΕΣΥ θα παραμένει ανοι
χτό για όλους όσους έχουν ανάγκη υγειονομικής
περίθαλψης και όχι αποκλειστικά για τα περισταηK0C0VID-19. Η ανάκληση των κανονικών αδει
ών θα αποτελέσει και το αντίβαρο για να καλυ
φθούν τα κενά από τις όποιες αναστολές συμβά
σεων εργασίας υγειονομικών που θα προκύψουν

λόγω μη εμβολιασμού τους έναντι της COVID-19.
Για κυνική ομολογία της τραγικής υποστελέχωσης του δημόσιου συστήματος υγείας σχετικά
με την απόφαση του υπουργείου Υγείας να αναστείλει τις άδειες του υγειονομικού προσωπικού
κάνει λόγο σε σχόλιό του το γραφείο Τύπου της
ΚΕτουΚΚΕ.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «η απόφαση του
Υπουργείου Υγείας για αναστολή των αδειών
όλου του υγειονομικού προσωπικού των δημό
σιων μονάδων είναι κυνική ομολογία της τραγι
κής υποστελέχωσης του δημόσιου συστήματος
υγείας και απόδειξη ότι η κυβέρνηση, εφαρμόζο
ντας το μέτρο της υποχρεωτικότητας στους υγει
ονομικούς, θέλει να διχάσει το λαό για να κρύ
ψει την εγκληματική της πολιτική» και προσθέτει:
«Να ανασταλούν τώρα τα απαράδεκτα μέτρα των
απολύσεων και των αναστολών από την εργασία
και την άδεια των υγειονομικών».
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 Στα όριά του το ΕΣΥ εξαιτίας των αναστολών
εργασίας λόγω εμβολίων
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,16-17

Επιφάνεια 1148.06
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-08-2021

Κυκλοφορία:

6725

1

ΠΟΕΔΗΝ

ΚΟΝΤΡΑ ΠΑ ΤΟΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Απεργιακές
κινητοποιήσεις
ΠΟΕΔΗΝ για
την αναστολή
εργασίας των
υγειονομικών

Για επικοινωνιακά
λάθη της εκστρατείας
εμβολιασμού μιλά
ο διευθυντής της
Γίνευμονολογικής
Κλινικής του
«Ευαγγελισμού»

Διασωληνωμένος
άχρονος
με Covid-ig
στηΜΕΘτου
«Αγλαΐα Κυριάκού»
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 Στα όριά του το ΕΣΥ εξαιτίας των αναστολών εργασίας λόγω εμβολίων
1
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-08-2021

Στα όριά του το ΕΣΥ εξαιτίας των ανα

►Tns ΕΥΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ε καιεπειγουσα
οδηγία προς όλες
τις υγειονομικές
δομές, χο υπουρ
γείο Υγείας δια
κόπτει τις άδειες
όλων των εργα
ζομένων, οι οποί
οι θα πρέπει να επιστρέφουν στα
καθήκοντά τους. Οπως αναφέρει
το χθεσινό έγγραφο που δημοσιο
ποιήθηκε από το υπουργείο, από
την 1η Σεπτεμβρίου αναστέλλονται
οι κανονικές άδειες του προσωπι
κού των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του
ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΥ και των δημόσιων
δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας (Κέντρα Υγείας, περιφερεια
κά ιατρεία και τοπικά ιατρεία) «μέχρι
νεωτέρας».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η απόφαση επιβεβαιώνει τους
φόβους των εργαζομένων ότι με τον
νόμο για υποχρεωτικό εμβολιασμό
των υγειονομικών χιλιάδες ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι θα τεθούν σε ανα
στολή εργασίας από την 1η Σεπτεμ
βρίου, με αποτέλεσμα να κληθούν να
καλύψουν τα κενά οι εμβολιασμένοι
εργαζόμενοι, κάνοντας συνεχείς βάρ
διες για να τα βγάλουν πέρα.
«Είναι το πρώτο μέτρο της κυ
βέρνησης κάλυψης των κενών των
ανεμβολίαστων που θα τεθούν σε
αναστολή καθηκόντων», σημείωσε
άμεσα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος: «Τελικά το σχέδιο
της κυβέρνησης είναι να πληρώσουν
οι εμβολιασμένοι υγειονομικοί και
οι ασθενείς με καταργήσεις, συγχω
νεύσεις κλινικών και αναστολή χει
ρουργείων το ατελέσφορο μέτρο της
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού».
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Αισιόδοξος επιχείρησε να εμφα
νιστεί παρ’ όλα αυτά ο αναπληρω
τής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης (Mega): «Γνωρίζουμε
πού υπάρχουν τα προβλήματα, αλλά
πιστεύω ότι στην πορεία οι υγειο
νομικοί θα ανταποκριθούν στο κα
θήκον τους και θα εμβολιαστούν».
Επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξουν ελλεί
ψεις προσωπικού ειδικά στο ΕΚΑΒ,
λέγοντας ότι εάν οι εργαζόμενοι δεν
εμβολιαστούν, θα γίνει «ανακατανο
μή δυνάμεων», μην ξεκαθαρίζοντας
ποιες ακριβώς είναι οι δυνάμεις που
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θα ανακατανεμηθούν αλλά ούτε και
τον τρόπο πέρα από το ότι «θα γί
νουν και προσλήψεις». Εκανε λόγο
μάλιστα για «πανδημία των ανεμβο
λίαστων», φράση που χρησιμοποιεί
επανειλημμένα η κυβέρνηση τις τε
λευταίες μέρες.
Από την πλευρά του, ο γενικός
γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας
Μάριος Θεμιστοκλέους (ΕΡΤ) έκανε
δριμεία επίθεση στην Ομοσπονδία
υποστηρίζοντας πως «έχει συμβάλει
και στον αντιεμβολιασμό» διευκρινί
ζοντας: «Με προηγούμενες ανακοι

νώσεις, άσχετα αν έχουν εμβολια
στεί και οι ίδιοι, δεν ήταν σύμμαχός
μας στον εμβολιασμό του προσω
πικού από την πρώτη στιγμή». Συ
μπλήρωσε μάλιστα ότι τα διοικητικά
όργανα των ιατρών «ήταν οι πρώτοι
που στήριξαν τα μέτρα της υποχρε
ωτικότητας του εμβολιασμού», σε
αντίθεση με την ΠΟΕΔΗΝ.
Χθες η ΠΟΕΔΗΝ κατέθεσε στο
Συμβούλιο της Επικράτειας αίτηση
ακύρωσης και αναστολής του νό
μου για την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού στους εργαζόμενους
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Από την 1η Σεπτεμβρίου διακόπτονται οι
άδειες του προσωπικού των νοσοκομείων
και των άλλων δημόσιων δομών υγείας,
απόφαση που επιβεβαιώνει τον φόβο ότι οι
εμβολιασμένοι εργαζόμενοι, αλλά και οι
ασθενείς θα πληρώσουν την ατελέσφορη
πρακτική της υποχρεωτικότητας των
εμβολίων στον κλάδο

 Στα όριά του το ΕΣΥ εξαιτίας των αναστολών εργασίας λόγω εμβολίων
1
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-08-2021

EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

στολών εργασίας λόγω εμβολίων

«Πιστεύω ότι στην πορεία οι υγειονομικοί θα ανταποκριθούν
στο καθήκον τous και θα εμβοήιαστούν» υποστηρίζει ο Bautins
Κοντοζαμάνη!

στην Υγεία και στις δομές Κοινω
νικής Πρόνοιας. «Παραβιάζεται η
αρχή της αναλογικότητας καθώς
δεν εξετάστηκε καν η λήψη ηπιότε
ρων μέτρων, όπως η υποχρεωτική
προσκόμιση διαγνωστικού τεστ, για
όσους δεν επιθυμούν να εμβολια
στούν», σημειώνει η Ομοσπονδία,
υπογραμμίζοντας πως ο νόμος έρ
χεται «σε ευθεία αντίθεση προς τις
συνταγματικές διατάξεις που προ
στατεύουν το θεμελιώδες δικαίωμα
της αξιοπρέπειας του ανθρώπου,
της ελεύθερης ανάπτυξης της προ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Καταργήσει!, συγχωνεύσεκ κήινικών και αναστοθή
χειρουργείων θα φέρει το ατεήέσφορο μέτρο m
υποχρεωτικότητα: του εμβολιασμού» κατά τον Μ. Γιαννάκο

σωπικότητας του ατόμου και το δι
καίωμα στην εργασία».
Σήμερα η ΠΟΕΔΗΝ πραγματο
ποιεί απεργιακή κινητοποίηση κατά
του υποχρεωτικού εμβολιασμού έξω
από τα υπουργεία Υγείας στην Αθή
να και Μακεδονίας-Θράκης στη
Θεσσαλονίκη, όπως και σε υγειονο
μικές περιφέρειες και νοσοκομεία
πανελλαδικά. Σύμφωνα με εκτιμή
σεις της Ομοσπονδίας, πέρα από
τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς,
άλλοι 30.000 εργαζόμενοι του κλά
δου δεν σκοπεύουν να καταθέσουν

πιστοποιητικό εμβολιασμού σε έν
δειξη διαμαρτυρίας.
Τον επικοινωνιακό χαρακτήρα
των μέτρων για τους ανεμβολίαστους
σχολίασε (MEGA) η καθηγήτρια
Επιδημιολογίας Αθηνά Λινού, μέλος
της επιτροπής εμπειρογνωμόνων
του υπουργείου Υγείας. «Τα μέτρα
χρειάζονται. Τα μέτρα, βέβαια, όπως
παρουσιάστηκαν χρειάζονται πολλές
διευκρινίσεις και χρόνο για να δούμε
ότι θα αποδώσουν», σημείωσε. Και
πρόσθεσε: «Λέμε ότι βάζουμε μέτρα
για τους ανεμβολίαστους, ενώ θα
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Αλλοι 42 θάνατοι από κορονοϊό σημειώθηκαν χθες. Ο
ΕΟΔΥ κατέγραψε 3.273 νέα
κρούσματα έπειτα από τη
διενέργεια 93.988 τεστ. Διασωληνωμένοι βρίσκονται
332 ασθενείς ενώ οι εισα
γωγές νέων ασθενών στα
νοσοκομεία ήταν 259. Στην
Αττική εντοπίζονται 770 νέα
κρούσματα, 319 στπ Θεσσα
λονίκη και 250 στην Κρήτη.
Ακολουθούν η Αχαία (122),
η Μεσσηνία (106), οι Κυ
κλάδες (103), η Ρόδος (93),
η Λάρισα (82) και η Καβάλα
(72).

Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ του
Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυ
ριάκού» νοσηλεύεται ένας 12χρονος που διαγνώστηκε με κορονοϊό.
Το παιδί είχε εισαχθεί αρχικά για
την αντιμετώπιση εγκεφαλικού
εμπυήματος. Διαγνώστηκε θετικό
μετά το καθιερωμένο τεστ πριν από
την εισαγωγή σε ΜΕΘ.
Αυτό είναι το πιο πρόσφατο από
τα περιστατικά παιδιών που έχουν
κληθεί να αντιμετωπίσουν νοσοκο
μεία Παίδων τις τελευταίες μέρες.
Στο «Αγλαΐα Κυριάκού» νοσηλεύο
νται 6 παιδιά με κορονοϊό, ενώ στο
«Αγία Σοφία» βρίσκονται 3 παιδιά
και 4 νεογνά.

ήταν προτιμότερο να πουν ότι οι εμ
βολιασμένοι έχουν προνόμια».
Κριτική στον τρόπο επικοινωνιακής διαχείρισης του εμβολιασμού
άσκησε και ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του «Ευαγγε
λισμού», Γιώργος Μπουλμπασάκος
(ΕΡΤ): «Δεν εστιάσαμε καλά την
προπαγάνδα μας σε εκείνα τα κοινά
που θα μπορούσαμε να έχουμε καλή
απόδοση, κάνοντας εντοπισμένες κι
νήσεις». Ειδική μνεία έκανε για τους
ανεμβολίαστους εργαζόμενους στην
Υγεία: «Τα νοσοκομεία θα έπρεπε να

συγκροτήσουν ειδικές επιτροπές
που θα συζητούσαν για τον εμβολι
ασμό με συναδέλφους. Περισσότε
ροι από τους μισούς θα πείθονταν»,
σημείωσε.
Και υπογράμμισε: «Η επίκληση
της κοινωνικής ευθύνης και της αλ
ληλεγγύης είναι ισχυρός λόγος για
να εμβολιαστεί κάποιος. Δεν μιλάμε
μόνο για αντιεμβολιαστές, αυτός ο
πυρήνας είναι μικρός και δεν είναι
πρόθυμος να πειστεί, οι περισσότε
ροι όμως απλά φοβούνται. Είναι κα
τανοητός και ανθρώπινος ο φόβος».
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 Τα δεδομένα των ανεμβολίαστων
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 238.65 cm² Κυκλοφορία:
:

26-08-2021
14860

ΠΟΕΔΗΝ

Τα δεδομένα των ανεμβολίαοτων
α καταστήματα εστίασης είναι,
ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
από νομικής σκοπιάς, περίερ
Του Παςχου Μανδραβελη
γη υπόθεση. Ανήκουν μεν σε
ιδιώτες, αλλά ταυτοχρόνως είναι
δημόσιος χώρος, στον οποίο το
κράτος μπορεί να επιβάλει ό,τι το προσωπικό εμβολιασμένο και αυτοκόλλητα «covid free», για να
προβλέπεται για τις πλατείες. Στο να επιτρέπουν την είσοδο μόνο διαλέγουμε πού θα πάμε. Οι ασθε
σπίτι μας, όπου είναι καθαρά ιδι σε όσους δείξουν πιστοποιητικό νείς μπαίνουν μέσα στα τυφλά κι
ωτικός χώρος, μπορούμε να κά εμβολιασμού. Βάζουν μάλιστα και όποιον πάρει ο χάρος ή ο ανεμνουμε ό,τι θέλουμε. Η κουζίνα μας
μια μεγάλη πινακίδα στην είσοδο,
βολίαστος. Προ ημερών, μάλιστα,
π.χ. δεν ελέγχεται από το υγειο έτσι ώστε οι υπόλοιποι να ξέρου η ΠΟΕΔΗΝ έστειλε εξώδικο στα
νομικό. Αν μισούμε τους ξανθούς με πού μπαίνουμε.
αρμόδια υπουργεία Υγείας, Εσω
Από την άλλη μεριά τα νοσοκο τερικών, Εργασίας και Οικονομι
μπορούμε να μην τους καλούμε
και ούτε αυτοί μπορούν να εισέλ μεία είναι δημόσια από την κορυ κών, στο οποίο επισημαίνει ότι «η
θουν απρόσκλητοι. Αντιθέτως τα φή μέχρι τα νύχια. Δεν είναι απλώς υποχρέωση επίδειξης ή προσκόμι
ιδιωτικά καταστήματα εστίασης
δημόσιος χώρος. Ανήκουν στο κρά σης από τους εργαζομένους στον
οφείλουν να σερβίρουν όλους τος. Ομως σύμφωνα με τους συν εργοδότη πιστοποιητικού/βεβαίωανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας
δικαλιστές της Πανελλήνιας Ομο σης εμβολιασμού ή νόσησης πα
ή χρώματος μαλλιών.
σπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων ραβιάζει το ατομικό δικαίωμα περί
Σε ό,τι αφορά τα μέτρα ανα Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), εμείς οι προστασίας των προσωπικών δε
χαίτισης της πανδημίας οι κατα φορολογούμενοι που πληρώνου δομένων και δη ευαίσθητων δεδο
στηματάρχες έχουν κάποιες επι με τον μισθό τους δεν πρέπει καν μένων υγείας των εργαζομένων»
λογές. Μπορούν να κρατήσουν να ξέρουμε αυτό που γνωρίζουμε
(«Καθημερινή» 7.8.2021).
τα μαγαζιά τους «covid free», που για το καφενείο της γειτονιάς μας.
Εχουμε σημειώσει πολλάκις
σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν Τα νοσοκομεία δεν θα βάλουν π.χ.
ότι από τότε που έγιναν μόδα τα

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

προσωπικά δεδομένα δεν χάθη
κε μόνο το φιλότιμο, χάθηκε και
η έννοια της δημόσιας λειτουργί
ας. Η αστυνομία, για παράδειγμα,
μπορεί να συλλαμβάνει όποιον
θέλει χωρίς να φοβάται τον έλεγ
χο της δημόσιας κριτικής, αφού
μια κρατική πράξη μεταφέρθη
κε στη σφαίρα του ιδιωτικού. Με
αυτό δεδομένο, είναι πολύ λογι
κό η ΠΟΕΔΗΝ να επικαλείται τα
«δεδομένα» των ανεμβολίαοτων,
για να μπορεί κάποιος να θέτει σε
κίνδυνο τους συνανθρώπους του,
χωρίς καν την προειδοποίηση, που
αναρτάται στα εστιατόρια.
Δεν λέμε φυσητά ότι πρέπει να
δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των
ανεμβολίαοτων, αλλά εκτός από
την... ιδιωτική τους ζωή στους δη
μόσιους χώρους, υπάρχει και το
δικαίωμα των υπολοίπων να μη
διακινδυνεύουν την υγεία τους.
Και το μέτρο της αναστολής ερ
γασίας είναι το καλύτερο.
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 Κάλυψη κενών με αναστολή αδειών στους
υγειονομικούς
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 735.26 cm² Κυκλοφορία:
:

1
26-08-2021
560

ΠΟΕΔΗΝ

Covid-19

Κάλυψη κενών

Μ\
Αναστέλλονται
I

οι άδειες
υνγειονομικών
από 1/9/2021

Ερευνα

Πόσο μειώνεται
η προστασία
των εμβολίων
μετά το 6μηνο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συναγερμός σήμανε στο
υπουργείο Υγείας με αφορμή
τα κενά που θα δημιουργηθούν
από τις αναστολές εργασίας
υγειονομικών που δεν δέχονται
να εμβολιαστούν, με αποτέλε
σμα να αποφασιστεί η
αναστολή των προγραμματι
σμένων αδειών από 1 ης
Σεπτεμβρίου και μετά σε όλο
τον τομέα Υγείας. >6
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 Κάλυψη κενών με αναστολή αδειών στους υγειονομικούς
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Σελ.:

1,6

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-08-2021

Κάλυψη κενών
με αναστολή αδαών
στους υγειονομικούς
Αύξηση διασωληνώσεων-Πάνω από 40 νεκροί
Της Ανθής Αγγελοπούλου
aagel@naftemporiki.gr

υναγερμός σήμανε σιο
υπουργείο Υγείας με
αφορμή τα κενά που θα
δήμιου ργηθουν από τις
στολές υγειονομικών που δεν
δέχονται να εμβολιαστούν, με
αποτέλεσμα να αποφασιστεί η
αναστολή των προγραμματι
σμένων αδειών από 1η Σε
πτεμβρίου και μετά σε όλο τον
τομέα της Υγείας. Την ίδια στιγ
μή οι θάνατοι σκαρφάλωσαν
και πάλι πάνω από τους 40, ενώ
τα κρούσματα στη χώρα έχουν
ξεπεράσει κατά πολύ το μισό
εκατομμύριο.
Με στόχο το να μην «αδειάσουν» κυριολεκτικά τα νοσο
κομεία και οι δομές υγείας εστά
λη χθες έγγραφο σε όλες τις
ΥΠΕ, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ,
το ΕΚΑΒ, τον ΕΟΔΥ και δομές
της ΠΦΥ Κέντρα Υγείας, Πολυ
δύναμα Περιφερειακά Ιατρεία,
με την υπογραφή των Βασίλη
Κικίλια και Βασίλη Κοντοζαμάνη το οποίο αναφέρει πως
όποιος είναι σε άδεια ή είχε
προγραμματίσει να απουσιά
σει από 1η Σεπτεμβρίου θα πρέ
πει είτε να επιστρέφει άμεσα
στην εργασία του είτε να αναστείλει την άδειά του.
Ο αναπληρωτής υπουργός
Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης εί
πε ότι τα όποια κενά θα δήμι
ου ργηθούν στα νοσοκομεία θα
καλυφθούν με ανακατανομή
δυνάμεων και συμβάσεις ορι

Σ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σμένου χρόνου. Συγκεκριμένα
ο υπουργός τόνισε: «Οι ανα
πληρώσεις μη εμβολιασμένων
θα γίνουν με συμβάσεις ορι
σμένου χρόνου, όχι με μόνιμες
προσλήψεις οι οποίες τρέχουν
ανα
ήδη για να ενισχυθεί το σύστημα
υγείας».

Καμία παράταση
Ερωτηθείς αν θα υπάρξει από
πλευράς υπουργείου παράτα
ση χρόνου του διαλόγου για να
πειστούν οι υγειονομικοί, απάν
τησε χαρακτηριστικά: «Δεν θα
υπάρξει παράταση, ο νόμος θα
εφαρμοστεί την 1η Σεπτεμβρί
ου. Οι συνδικαλιστικές οργα
νώσεις, άλλωστε, είναι υπέρ του
εμβολιασμού. Ας βγούνε μπρο
στά μαζί με εμάς και να πείσουν

Νέες περιοχές
στο «κόκκινο»
Τα ποσοστά θετικότητας έχουν
προβληματίσει σοβαρά τους
ειδικούς που βλέπουν κάθε μέρα
και μια νέα περιοχή της Ελλάδας να
μπαίνει στο κόκκινο και δυστυχώς
να παραμένει για καιρό. Χθες
Ανδρος, Νάξος, Ηλεία και Ικαρία
κοκκίνισαν - σύμφωνα με τα νέα
στοιχεία, η θετικότητα στη Νάξο

όλους τους συναδέλφους τους
να κάνουν το εμβόλιο».

Προσφυγή στο ΣτΕ
Την ίδια στιγμή, η ΠΟΕΔΗΝ κα
τέθεσε αίτηση στο ΣτΕ αίτηση
για ακύρωση του υποχρεωτι
κού εμβολιασμού, ενώ σήμερα
οι υγειονομικοί σε όλη τη χώ
ρα θα κάνουν στάση εργασίας
και συγκεντρώσεις, στην Αττι
κή έξω από το υπουργείο Υγεί
ας, στη Θεσσαλονίκη έξω από το
υπουργείο Μακεδονίας - Θρά
κης και στην περιφέρεια στις
κατά τόπους ΥΠΕ και στις πύ
λες των νοσοκομείων.
Η ΠΟΕΔΗΝ υπενθυμίζει ότι
ουδέποτε υπήρξε αρνητική στο
ζήτημα του εμβολιασμού, κα
θώς από την πρώτη στιγμή προέτρεψε τα μέλη της να εμβο
λιαστούν, με αποτέλεσμα -σύμ
φωνα με επίσημα στοιχεία- σήμεραπάνω από το 82% τωνυγειονομικών να έχουν εμβολιαστεί
και συνυπολογίζοντας και το
ποσοστό όσων διαθέτουν φυ
σική ανοσία το ποσοστό υπερ
βαίνει το 90%. Παρ' όλα αυτά εί
ναι αντίθετη με τη θέσπιση του
υποχρεωτικού εμβολιασμού,
διότι -όπως επισημαίνει- θίγει
τα καίρια, συνταγματικά προστατευόμενα δικαιώματα.

φτάνει το 7,7%, στην Ικαρία το
6,90%, στην Ηλεία το 6,51 % και

ΜΕΘ και κλίνες Covid γεμίζουν

στην Ανδρο το 5,36%. Τέλος,

Η κατάσταση όμως τείνει να ξεφύγει, καθώς τα επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν εί
μαστε σε θέση ακόμα να ανα
κόψουμε το 4ο κύμα. Χθες η δι

πέφτουν έπειτα από καιρό η
Μύκονος στο 4,73% και η Πάρος
στο 2,75%.

1

3.273 νέα κρούσματα σε 93.988 τεστ κατέγραψε χθες ο ΕΟΔ Υ.
ευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής στο «Σωτηρία»
Μίνα Γκάγκα ανέφερε ότι στο
νοσοκομείο όπου εργάζεται νο
σηλεύονται με κορονοϊό πάνω
από 300 ασθενείς σε απλές κλί
νες και 84 σε ΜΕΘ, με αποτέ
λεσμα να έχουν σχεδόν σταμα
τήσει οι άλλες λειτουργίες του
νοσοκομείου προκειμένου να
νοσηλευθούν ασθενείς με κορονοϊό. Αυτό σημαίνει πως δεν
μπορούν να νοσηλευθούν ασθε
νείς που παρακολουθούνται
χρόνια. Επιπλέον, όπως είπε, το
85% περίπου των νοσηλευόμε
νων και στις απλές κλίνες και
στις ΜΕΘ δεν είναι εμβολια
σμένοι.
Η επιδημιολογική έκθεση
του ΕΟΔΥ κατέγραψε χθες 3.273
νέα κρούσματα σε 93.988 τεστ
(προχθές 4.608 κρούσματα σε
121.881 τεστ), με τη θετικότητα
να διαμορφώνεται στο 3,48%
και τον συνολικό αριθμό κρου
σμάτων να φτάνει τις 570.077.
Στις ΜΕΘ έφτασαν τους 332 οι
διασωληνωμένοι από 326 προχ
θές, ενώ 259 ακόμα ασθενείς

χρειάστηκαν νοσηλεία. Πα
ράλληλα, 42 ασθενείς κατέλη
ξαν, ανεβάζοντας τον αριθμό
των νεκρών στη χώρα μας σε
13.492.

Υποχρεωτικότητα
Μετά τους υγειονομικούς, στο
τραπέζι των προτάσεων φαίνε
ται να έχει πέσει η επέκταση
του μέτρου υποχρεωτικού εμ
βολιασμού και στους ένστολους.
Σύμφωνα με τον αναπληρω
τή υπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη, η επέκταση της υποχρεωτικότητας είναι κάτι που
συζητιέται και αφού υπάρχει ο
νόμος και εφόσον οι συνθήκες
το επιβάλλουν θα προχωρήσει,
ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν
υπάρχει καμία σκέψη ούτε κά
ποιο σχέδιο για επέκταση της
υποχρεωτικότητας.
Ανοικτό όμως άφησε το εν
δεχόμενο υποχρεωτικότητας
των εμβολιασμών και σε άλλες
υπηρεσίες σε περίπτωση που
επιδεινωθούν τα υγειονομικά
δεδομένα και ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος

Πέτσας. Όπως είπε, «αν αυτό
κριθεί αναγκαίο από τους ειδι
κούς, θα προχωρήσουμε την
επέκταση της σχετικής οδηγίας
σε εκπαιδευτικούς, αστυνομι
κούς και στρατιωτικούς».
Για το ίδιο θέμα, ο υπουρ
γός Επικράτειας Άκης Σκέρτσος ανέφερε ότι η υποχρεω
τικότητα αφορά τους εργαζό
μενους στους χώρους υγείας,
τους φαρμακοποιούς και τους
εργαζόμενους σε μονάδες φρον
τίδας ηλικιωμένους. «Δεν μπο
ρεί να προσφέρει κάποιος υπη
ρεσίες υγείας χωρίς να είναι
θωρακισμένος απέναντι στον
κορονοϊό. Μένουμε σε αυτά τα
επαγγέλματα όσον αφορά την
υποχρεωηκότητα» τόνισε. Συμ
πλήρωσε επίσης ότι στις μο
νάδες φροντίδας ηλικιωμένων
τα ποσοστά έχουν φτάσει στο
90% και ο αγώνας εντείνεται
για τους εργαζόμενους στον το
μέα της υγείας.
Αναφορικά με το πώς θα εν
τοπίζονται ανεμβολίαστοι ιδιώ
τες γιατροί και φαρμακοποιοί,
είπε: «Ο έλεγχος θα προκόψει
μέσα από πιν καταχώρησα του
εμβολιασμού τους στο μητρώο
εμβολιασμών», συμπληρώνον
τας ότι τα πρόστιμα θα προσ
διοριστούν το προσεχές διά
στημα.

Τι ισχύει με τις εκκλησίες
Ο υπουργός Εσωτερικών ανα
φέρθηκε και στο «καυτό» θέ
μα της Εκκλησίας, λέγοντας:
«Υπάρχουν ανακοινώσεις και
για την Εκκλησία και την προ
σέλευση των πιστών στη γενι
κή παλέτα των μέτρων στις χθε
σινές ανακοινώσεις». Όπως
συμπλήρωσε, «όλο το προ
ηγούμενο διάστημα είχαμε μια
πολύ καλή συνεργασία και η
Εκκλησία ήταν αρωγός. Η τε
λευταία ανακοίνωση της Διαρ
κούς Ιεράς Συνόδου, τέλος Ιου
λίου, ήταν καθοριστική για να
μπορέσουμε να επιταχύνου
με τις προσπάθειες εμβολια
σμού και στα πιο απομακρυ
σμένα σημεία της χώρας».
[SID:14597709J
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 Κρας τεστ για την υποχρεωτικότητα
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Ημερομηνία
έκδοσης:

26-08-2021

Κυκλοφορία:

14860

ΠΟΕΔΗΝ

Κρας τεστ για την υποχρεωτικότητα
Ανεμβολίαστοι 21.664 εργαζόμενοι στο ΕΣΥ- Αναστολή αδειών από Ιης Σεπτεμβρίου
Η διασφάλιση ομαλήε λειτουργά του
συστήματοε υγείαε αναδεικνύεται ωε η
κεντρική παράμετροε έναρξηε τηε υπο
χρεωτικότηταε του εμβολιασμού από
την 1η Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με επί
σημα στοιχεία, δεν έχουν εμβολιαστεί
19.416 εργαζόμενοι σε νοσοκομεία και
2.248 στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγεί-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

as. Προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα
καλύτερηε διαχείρισηε των κενών που
θα προκύψουν από την αναστολή συμ
βάσεων εργασίαε, το υπουργείο Υγείαε
αποφάσισε χθεε την ανάκληση όλων των
κανονικών αδειών των εργαζομένων στη
δημόσια υγεία, ενώ διαμηνύεται προε
κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να

δοθεί καμία παράταση στην εφαρμογή
τηε υποχρεωτικότηταε και ότι τα κενά
που θα προκύψουν θα καλυφθούν με
συμβάσειε ορισμένου χρόνου, όπωε έχει
ήδη ανακοινωθεί. Η ΠΟΕΔΗΝ κατέθεσε
χθεε στο Συμβούλιο τηε Επικρατείαε αί
τημα ακύρωσηε και αίτηση αναστολήε
του νόμου περί υποχρεωτικότηταε του

εμβολιασμού και σήμερα προχωρεί σε
στάση εργασίαε και κινητοποιήσειε κα
τά τηε έναρξηε εφαρμογήε του μέτρου.
Με τη συζήτηση για επέκταση τηε υπο
χρεωτικότηταε και σε άλλεε κατηγορίεε εργαζομένων να είναι στο τραπέζι, η
εφαρμογή του μέτρου αποκτά χαρακτή
ρα γενικήε δοκιμήε. Εελ. 3
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Ανακαλούνται οι άδειες των υγειονομικών
Η απόφαση του υπουργείου Υγείας ελήφθη λόγω των αναγκών που δημιουργεί η πανδημία - Σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου
Της ΗΛΙΑΝΑΣ ΜΑΓΡΑ
Ολα τα «όπλα» επιστρατεύονται

από τα εμπλεκόμενα μέρη στην
τελική ευθεία για την έναρξη
εφαρμογή3 τηε υποχρεωτικότηTas του εμβολιασμού στο δημό
σιο σύστημα υγείαε. Λίγεε ημέρε$
πριν από την 1η Σεπτεμβρίου,
ημερομηνία έναρξή εφαρμογήε
του μέτρου, το υπουργείο Υγεία3
προχώρησε χθεε σε ανάκληση
όλων των κανονικών αδειών των
εργαζομένων στη δημόσια υγεία.
Etoxos είναι να υπάρχει διαθέσι
μο προσωπικό για την αναπλήρωση των κενών που θα προκό
ψουν από την έναρξη αναστολήε
συμβάσεων εργασίαε για tous μη
εμβολιασμένοι.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοι
χεία, στιε 19 Αυγούστου οι εργα
ζόμενοι στα νοσοκομεία που δεν
είχαν εμβολιαστεί ήταν 19.416,
ενώ 2.248 ήταν οι ανεμβολίαστοι
εργαζόμενοι στην πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείαε.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων Δημόσιων Νοσο
κομείων κατέθεσε χθεε Τετάρ
τη αίτημα ακύρωσηε και αίτηση
αναστολή3 του νόμου υποχρεωτικότητα3 του εμβολιασμού
στο Συμβούλιο Tns Επικρατείas (ΣτΕ), υποστηρίζονταε ncos ο

υποχρεωτικόε εμβολιασμόε, με
απειλή κυρώσεων ειε βάροε ερ
γαζομένων, έρχεται σε αντίθεση
με συνταγματικέε διατάξειε που
προστατεύουν το δικαίωμα τηε
αξιοπρέπειαε του ανθρώπου, Tns
ελεύθερηε ανάπτυξηε τηε προσωπικότηταε του ατόμου και το
δικαίωμα στην εργασία. Η επιδί
ωξη Tns ομοσπονδίαε, oaqms: να
σταματήσει στο «παρά πέντε»
την αναστολή συμβάσεων.
Η ΠΟΕΔΗΝ εκφράζει με πράξεΐΞ την έντονη ένστασή Tns στο
συγκεκριμένο μέτρο - πριν από
την προσφυγή στο ΣτΕ, η ομο-

Χθες, η ΠΟΕΔΗΝ
κατέθεσε αίτημα
ακύρωσης και αίτηση
αναστολής του νόμου
υποχρεωζικότητας
του εμβολιασμού στο ΣτΕ.
σπονδία ανακοίνωσε την Τρίτη τη
στάση εργασίαε εργαζομένων και
tis συγκεντρώσει που θα πραγ
ματοποιήσουν σήμερα Πέμπτη
cos διαμαρτυρία κατά του υπο
χρεωτικού εμβολιασμού.
Παρ’ όλα αυτά, οι συνδικαλι-

Ανεύθυνοι
οι ανεμβολίαστοι
καταναλωτές
Μεγάλες αποκλίσεΐ3 otis κατανα-

λωτικέ5 συνήθειε3 ανάμεσα σε εμ
βολιασμένοι και ανεμβολίαστουε
καταγράφει έρευνα του ΙΕΛΚΑ (Ιν
στιτούτο Epcuvas Λιανεμπορίου Κα
ταναλωτικών Αγαθών), με το εμβολι
ασμένο κοινό ή αυτό που προτίθεται
να εμβολιαστεί να εμφανίζεται αρ
κετά πιο ανήσυχο για την εξάπλωση
του ιού και την αλλαγή που επιφέ
ρει η πανδημία στην καταναλωτική
συμπεριφορά του σε σύγκριση με
ooous δεν έχουν εμβολιαστεί ούτε
έχουν πρόθεση να εμβολιαστούν
στο μέλλον.
Είναι ενδεικτικό ότι το 66% των
μη εμβολιασμένων θεωρεί ότι είναι
ασφαλέ5 να κυκλοφορεί έξω oncos
πριν, με μόλΐ5 το 23% των εμβολι
ασμένων να συμφωνεί με την άπο
ψη αυτή. Το συγκεκριμένο εύρημα
Tns έρευνα3 πρακτικά δείχνει ncos
στο κοινό των εμβολιασμένων εξα
κολουθεί να κυριαρχεί η ανησυχία
σε σχέση με την εξάπλωση του ιού
σε αρκετά μεγάλο ποσοστό. Από
την άλλη, oncos σχολιάζει το ΙΕΛΚΑ,
ένα ποσοστό των μη εμβολιασμέ
νων φαίνεται ncos συμπεριφέρεται
σαν να μην υπάρχει η πανδημία,
με μια σημαντική μειοψηφία, ήτοι
1 otous 3, να εκφράζει ανησυχία
για την πορεία Tns.

Εμβολιαστική κάλυψη ΕΣΥ
Εως 19/8/2021
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΛΟΙΠΟ

ΣΥΝΟΔΟ

Σύνολο ονά κατηγορία

23.207

41.836

12.499

20.648

98.190

Σύνολο εμβολιασθέντων

20.272

ΙΑΤΡΙΚΟ

ΝΟΣΗΛ/ΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

30.436

9.125

14.260

74.093

Σύνολο γενικής κάλυψης*

20.864

32.763

9.818

15.329

78.774

Ποσοστό εμβολιασθέντων

87%,

73%,

73%,

69%,

75,5%,

Ποσοστό γενικής κάλυψης

90%,

78%,

79%,

74%,

80,2%

Ελλειμμα προσωπικού

-2.343

-9.073

-2.681

-5.319

-19.416

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΛΟΙΠΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο ανά κατηγορία

6.245

5.681

1.570

4.180

17.676

Σύνολο εμβολιασθέντων

ΙΑΤΡΙΚΟ

5.546

ΝΟΣΗΛ/ΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

4.475

1.183

3.174

14.378

Σύνολο γενικής κάλυψης*

5.808

4.850

1.284

3.486

15.428

Ποσοστό εμβολιασθέντων

89%,

79%,

75%,

76%,

81,3%

Ποσοστό γενικής κάλυψης

93%,

85%,

82%,

83%,

87,3%

Ελλειμμα προσωπικού

-437

-831

-286

-694

-2.248

* Εμβολιασθέντων και 1η δόση και με πιστοποιητικό νόσησης
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

στέε επιμένουν nais είναι υπέρ
του εμβολιασμού. «Υπενθυμίζου
με ότι η ΠΟΕΔΗΝ ουδέποτε υπήρ
ξε αρνητική στο ζήτημα του εμ
βολιασμού, koOcos από την πρώτη
στιγμή προτρέψαμε τα μέλη pas
να εμβολιαστούν, αποτέλεσμα δε

τηε στάσηε μα3 είναι και το γε-

Yovos ότι σήμερα στον χώρο των
εργαζομένων στη δημόσια υγεία
πάνω από το 82% έχουν εμβολι
αστεί», σημειώνει η ομοσπονδία
σε σχετική ανακοίνωση.
Τον Ιούλιο, μία ημέρα αφότου

η Βουλή ψήφισε την τροπολογία
για τον υποχρεωτικό εμβολια
σμό, ο πρωθυπουργόε Kupmicos
Μητσοτάκηε παρέπεμψε στην
παράγραφο 4 του άρθρου 25
του Συντάγματοε, σύμφωνα με
την οποία «το κράτο3 δικαιούται
να αξιώνει από όλου3 tous πολίτεε την εκπλήρωση του χρέουε
τηε KOivaivums και εθνική3 αλ
ληλεγγύη».
Αντίστοιχα, η Πρόεδρο3 Tns
Δημοκρατία3 Κατερίνα Σακελλαροπούλου τόνισε ncos «το Σύνταγ
μα δεν αναγνωρίζει σε κανέναν
το δικαίωμα, στο πλαίσιο Tns διkAs του ελεύθερέ, να θέτει σε
κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των
συνανθρώπων του». Ο καθηγηtAs Συνταγματικού Δικαίου στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε
πιστήμιο Αθηνών Φίλιππθ3 Σπυρόπουλοε αναφέρει στην «ΙΟ ncos
οι νόμοι υποχρεωτικού εμβολια
σμού είναι «κατεξοχήν συνταγ
ματικοί». «Είναι μολυσματικόε
los», λέει, «τέλθ3».
Υψηλόβαθμη πηγή του υπουρ
γείου Υγείαε δεν θέλησε να σχολι
άσει εκτενώ3 την προσφυγή Tns
ΠΟΕΔΗΝ στο ΣτΕ, λέγοντα3 μό
νο nais «θα αποφασίσει το Συμ
βούλιο Tns Επικρατεί», αλλά
και nais η ΠΟΕΔΗΝ δεν στηρίζει
tis προσπάθειε3 του υπουργεί

ου - τουναντίον. Σχετικά με την
αναστολή των αδειών των υγει
ονομικών από 1η Σεπτεμβρίου, η
οποία ανακοινώθηκε την Τετάρ
τη, η ίδια πηγή αναφέρει στην
«Κ» ότι το υπουργείο πήρε αυτή
την απόφαση λόγω των αναγκών
που δημιουργεί η πανδημία και
λόγω των ελλείψεων που θα προκύψουν από την αναστολή συμ
βάσεων εργαζομένων.

«Καμία παράταση»
Ο ΜιχάληΒ Tiaw0KOS, πρόε6pos Tns ΠΟΕΔΗΝ, δήλωσε στην
«Κ» την Τρίτη ncos ζητούν περισ
σότερο χρόνο για να πείσουν και
άλλου5 υγειονομικούε να εμβολια
στούν - ο xpovos opcos τελειώνει.
«Μετά από 18 μήνεε που δίνου
με αυτή τη μάχη, δεν μπορεί να
πει lmnoios “δεν ξέρω, δεν μου
είπαν, δεν γνώριζα”», δήλωσε σε
τηλεοπτική συνέντευξη την Τε
τάρτη ο αναπληρωτήΒ unoupY0s
Υγείαε Βασίλη Κοντοζαμάνη5.
«Δεν θα υπάρξει παράταση,
ο νόμοε θα εφαρμοστεί την 1η
Σεπτεμβρίου», τόνισε, συμπληpcbvovTas nais οι αναπληρώσει
των μη εμβολιασμένων θα γίνουν
με συμβάσεΐ3 ορισμένου χρόνου
και υπογραμμίζοντα3 nais όσοι
δεν εμβολιαστούν και βγουν σε
αναστολή δεν θα πληρώνονται.

Πώς επηρεάζει ο εμβολιασμός τις καταναλωτικές συνήθειες
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ
Είναι ασφαλές να κυκλοφορώ
έξω όπως πριν
Θεωρώ υπερβολικά αυστηρά τα μέτρα
προστασίας στα σούπερ μάρκετ

χύμα προϊόντα, έναντι 17% των μη
εμβολιασμένων.
Διαφοροποιήσει υπάρχουν και
όσον αφορά tis ηλεκτρονικέ3 αγοp0s, ns οποίεε φαίνεται να επιλέγουν
περισσότερο όσοι έχουν εμβολιαστεί
παρά όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Το
γεγονόε αυτό δείχνει ncos ο φόβθ3
και η ανησυχία για την πορεία Tns
πανδημίαε εξακολουθεί να στρέφει
ένα μέρο3 του εμβολιαστικού κοι
νού στα ψηφιακά κανάλια αγορών,
τα οποία αρκετοί προτίμησαν και
κατά την περίοδο των lockdowns.
Ετσι, ένα διπλάσιο ποσοστό, Tns τάξεοκ του 14%, των εμβολιασμένων
δηλώνει ncos σκοπεύει να αγορά
σει εξ αποστάσεωε τρόφιμα, ένα
ντι 6% των μη εμβολιασμένων. Την
ίδια στιγμή, tis συνήθειε5 που υι
οθετήθηκαν λόγω Tns εμφάνισή
ms C0VID-19 θα εξακολουθήσουν
να διατηρούν μεγάλε$ ομάδεε κα-

Οταν είμαι στο σούπερ μάρκετ θέλω να κάνω όσο
πιο γρήγορα γίνεται τις αγορές μου και να φύγω
Προτιμώ να αγοράσω εξ αποστάσεως
προϊόντα σούπερ μάρκετ
Αποφεύγω να αγοράζω χύμα προϊόντα,
προτιμώ συσκευασμένα

23/ϊ

66/4
12/4
49%
47%
19%
Εχετε εμβολιαστεί
ή σκοπεύετε να εμβολιαστείτε
για τον κορωνοϊό C0VID-19;

14%

32%
17%

Προτιμώ περισσότερο προϊόντα
ελληνικής προέλευσης
Απολυμαίνω ία προϊόντα του σούπερ μάρκετ
πριν τα βάλω στο σπίτι μου

70%
80%
33%

13%,

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ
Οταν θα επανέλθουμε στην κανονικότητα όπως πριν από την πανδημία, θα συνεχίσετε τις παρακάτω
συνήθειες όσον αφορά τις αγορές σας στα σούπερ μάρκετ
Εχετε εμβολιαστεί
ή σκοπεύετε να εμβολιαστείτε
για τον κορωνοϊό C0VID-19;

67%
55%

ΝΑΙ

Το 66% των μη
εμβολιασμένων θεωρεί
ότι είναι ασφαλές να
κυκλοφορεί έξω όπως
πριν, σύμφωνα με
έρευνα του ΙΕΛΚΑ.

Να φοράω μάσκα
κατά τη διάρκεια
των αγορών μου

Να αποφεύγω ουρές
και σημεία συνωστισμού
εντός ίου καταστήματος

ΠΗΓΗ: ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών)

Να προσπαθώ να επισκεφθώ
το κατάστημα σούπερ μάρκετ
ημέρες και ώρες χωρίς κίνηση

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Μέτρα npoaTaaias
Αντίστοιχη εικόνα καταγράφε
ται και σε σχέση με τα μέτρα προστασίαε στα καταστήματα σούπερ
μάρκετ. Ειδικότερα, 1 otous 2 μη
εμβολιασμένοι θεωρεί τα μέτρα
υπερβολικά, ενώ μόλΐ3 1 otous 8
εμβολιασμένοι έχει την ίδια άπο
ψη. Υπενθυμίζεται ncos στα σούπερ
μάρκετ εξακολουθεί να ισχύει ο πεpiopiopos πρόσβασκ 1 ατόμου ανά
16 τ.μ., γεγονό3 που περιορίζει τη
μέγιστη δυνατότητα εξυπηρέτησκ
των καταστημάτων και δημιουργεί
oup0s tis ώρε3 aixpAs.
Οσον αφορά την καταναλωτική
συμπεριφορά των ερωτηθέντων κα
τά τη διάρκεια των αγορών tous, η
έρευνα καταδεικνύει ncos το 47%
των εμβολιασμένων προσπαθεί να
κάνει γρήγορα tis αγορέ3 του στο
σούπερ μάρκετ, έναντι μόλΐ5 19%
των μη εμβολιασμένων. Ιδιαίτερη
προσοχή στην απολύμανση των
προϊόντων που αγοράζουν δείχνουν
οι εμβολιασμένοι, με το 33% να δη
λώνει ότι απολυμαίνει τα προϊόντα
πριν τα βάλει στο σπίτι, έναντι 13%
του μη εμβολιασμένου κοινού. Αντί
στοιχα, το 32% του εμβολιασμένου
κοινού δηλώνει ότι αποφεύγει τα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ταναλωτών κατά tis αγορέ3 tous
στα σούπερ μάρκετ, ακόμη και με
τά την επιστροφή στην κανονικό
τητα. Ετσι, 6 otous 10 εμβολιασμέvous θα συνεχίσουν να αποφεύγουν
τον συγχρωτισμό στα καταστήματα
τροφίμων, με μόλΐ5 το 28% των μη
εμβολιασμένων να δηλώνει το ίδιο.
Enians, 2 otous 3 εμβολιασμένοι
θα συνεχίσουν να προσπαθούν να
επισκεφθούν το κατάστημα ημέρε5
και ώρεε που δεν έχει κίνηση, ένα
ντι του 38% των μη εμβολιασμένων.
Τέλθ5, το 20% των εμβολιασμέ
νων δηλώνει στην έρευνα ncos θα
συνεχίσει να φοράει μάσκα κατά τη
διάρκεια των αγορών του στα κα
ταστήματα, έναντι του 8% των μη
εμβολιασμένων που συμφωνεί με
την άποψη αυτή. Αξίζει να σημει
ωθεί ότι η έρευνα πραγματοποιή
θηκε το καλοκαίρι του 2021 και ότι
το εμβολιασμένο κοινό (ή αυτό που
σκοπεύει να εμβολιαστεί) αντιπρο
σωπεύει το 68% του συνόλου, ενώ
το κοινό που δεν έχει εμβολιαστεί
(και δεν σκοπεύει να εμβολιαστεί)
αντιπροσωπεύει το 32% του συνό
λου του κοινού Tns έρευναε.
Δ. ΚΟΝΤΗ

Σώματα Ασφαλείας: χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού
Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ
Σχετικά χαμηλά είναι τα ποσοστά

εμβολιασμού μεταξύ των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλεία3.
Σε τέτοιο βαθμό που είναι πιθανό
οι ένστολοι που καλούνται να διε
ξάγουν ελέγχου για την εφαρμο
γή των μέτρων κατά Tns COVID-19
να είναι ανεμβολίαστοι. Οι επικεφαλή3 των Σωμάτων πάντω5 αισιοδοξούν ότι ο ρυθμό3 των νέων
εμβολιασμών του προσωπικού θα
αυξηθεί το αμέσου επόμενο διά
στημα και σίγουρα μετά τη λήξη
των καλοκαιρινών αδειών.
Στην Ελληνική Αστυνομία, που
είναι κατά κύριο λόγο αυτή που
έχει επιφορτιστεί με την τήρηση
των υγειονομικών περιορισμών,
το ποσοστό των εμβολιασμένων
διαμορφώνεται -σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία που τέ
θηκαν υπόψη Tns «Κ»- στο 58%.
Υψηλόβαθμθ3 αξιωματικό5

Στην Αττική μόλις
το 53% του αστυνομικού
προσωπικού έχει
εμβολιαστεί, ενώ
στη Θεσσαλονίκη
το αντίστοιχο ποσοστό
φτάνει το 54%.
εξήγησε ότι εάν σε εκείνοι που
έχουν ολοκληρώσει τον εμβολια
σμό προστεθούν όσοι έχουν νο
σήσει και ταυτόχρονα, από το
σύνολο τηε δύναμή Tns ΕΛ.ΑΣ.,
αφαιρεθούν όσοι βρίσκονται σε
άδεια paicp0s διαρκές ή υπη
ρετούν π.χ. σε διπλωματία αποστολέε στο εξωτερικό, τότε το
ποσοστό των μη εμβολιασμένων
περιορίζεται στο 32%.
Στην Αττική πάντωε, σύμφω
να με τα στοιχεία που τέθηκαν

υπόψη Tns «Κ», μόλΐ3 το 53% του
αστυνομικού προσωπικού έχει εμ
βολιαστεί, ενώ στη Θεσσαλονίκη
το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το
54%. Το ανησυχητικό στην υπόθε
ση είναι ότι σε υπηρεσίε3 npcinns
γραμμή3, oncos π.χ. η Αμεση Δρά
ση (ΔΙ.ΑΣ., περιπολικά κ.λπ.) το
ποσοστό είναι ακόμα χαμηλότερο
Ka0cbs, onus εξηγούν οι επιτελεώ
του Σώματο3, εκεί υπηρετούν κυpicos νεαρότερα rtfaidas άτομα,
που θεωρούν ότι η πανδημία δεν
συνιστά πραγματική απειλή γι’ αυ
τά. Χθεε, τον γύρο του Διαδικτύ
ου έκανε βίντεο που δημιούργη
σε εν ενεργεία αστυνομία και
απευθύνεται σε διαδηλωτέ5 κατά
του υποχρεωτικού εμβολιασμού,
δίνοντά3 tous συμβουλέ3 για το
ncos πρέπει να αντιμετωπίζουν τα
ΜΑΤ σε περίπτωση επεισοδίων
κ.λπ. Προ pnvos είχε δημοσιοποι
ήσει και άλλο βίντεο με μηνύματα
κατά του εμβολιασμού. Eis βάρο5

του διεξάγεται ΕΔΕ. Περισσότε
ρο ικανοποιητική είναι η πορεία
των εμβολιασμών στο Λιμενικό
Σώμα. Απαντώντα3 σε σχετικό
ερώτημα Tns «Κ» το γραφείο Τύ
που του Σώματοε έκανε γνωστό
ότι το ποσοστό των εμβολιασθέντων ανέρχεται στο 64,5%. Στην
Πυροσβεστική, αντίστοιχα, σύμ
φωνα με στοιχεία που είχαν δη
μοσιοποιηθεί πριν από περίπου
έναν μήνα, το ποσοστό υπολογί
ζεται στο 53%. Την 30ή Ιουλίου
54 πυροσβέστε3 τέθηκαν εκτόε
ΕΜΑΚ i<a0cos δεν ολοκλήρωσαν
τον εμβολιασμό tous για τον κορωνοϊό, oncos όριζε παλαιότερη
διαταγή του αρχηγού του Σώμαtos Στέφανου Κολοκούρη. Oncos
είχε δηλώσει ο εκπρόσωπο3 του
Σώματθ3, BaoiAns Βαθρακογιάνvns, αρκετοί απ’ αυτού3 ήταν αρνητέε του εμβολίου, ενώ ορισμένοι
δήλωσαν ότι δεν ολοκλήρωσαν
τον εμβολιασμό tous από αμέλεια.
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 Αναστέλλονται oλες οι άδειεε των υγειονομικών
από 1η Σεπτέμβρη
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

15

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 180.48 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

Αναστέλλονται orles οι άδειεε ίων υγειονομικών από 1 π Σεπτέμβρη
Συναγερμός σήμανε στο υπουργείο Υγείας εν όψει τπς

προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ, του Ε0-

Η απόφαση ελήφθπ προκειμένου να καλυφθούντα κενά

αύξπσπςτων κρουσμάτων και μετις εκατοντάδες αναστο

ΔΥ, των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Κέντρα

που θα προκύψουν λόγω των αναστολών από τον υποχρεω

λές εργασίας υγειονομικών που θα προκύψουν απάτην 1η

Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά

τικό εμβολιασμό, καθώς εκτιμάται ότι μόνο στην Αττική

Σεπτεμβρίου, εξαιτίαςτου υποχρεωτικού εμβολιασμού. Για

Ιατρεία και Τοπικά Ιατρεία) καθώς και Τοπικών Ομάδων

μπορεί να φθάσουνκαιτα 3.000. Η ΠΟΕΔΗΝ, απάτην πλευ

τον λόγο αυτόν, με κατεπείγουσα οδηγία προς όλεςτις δο

Υγείας. Στο ίδιο έγγραφο του υπουργείου Υγείας, με την

ρά της, μιλά για 10.000 εργαζομένους σε όλη τη χώρα. Τπν

μές Υγείας διακόπτονται οι κανονικές άδειες των εργαζο

υπογραφή του υπουργού Βασίλη Κικίλια καιτου αναπλη

απόφαση ενίσχυσε και το γεγονός ότι ορισμένοι ανεμβο-

μένων, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονταιστη θέση τους την

ρωτή υπουργού Βασίλη Κοντοζαμάνη, σημειώνεται ότι από

λίαστοι εργαζόμενοι που δεν ήθελαν να μπουν σε αναστολή

1 η Σεπτεμβρίου.

την 1 η Σεπτεμβρίου και μέχρι νεωτέρας οι εργαζόμενοι δεν

εργασίας είχαν δηλώσει κανονική άδεια για να μη χάσουν

θα μπορούν να απουσιάσουν από την εργασίατους.

τον μισθό τους.

Συγκεκριμένα, αναστέλλονται οι κανονικές άδειες του

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Μπρα ντε φερ κυβέρνησης - υγειονομικών για τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό
Πηγή:

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Επιφάνεια 378.5 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-08-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΠΟΕΔΗΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Μπρα ντε φερ κυβέρνησης- υγειονομικών
για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
εφαρμογή του Νόμου της υποχρε- και Πρόνοια και συνεχίζεται η προ αυστηρη εφαρμογή του μέτρου.
ωτικότητας.
σπάθεια της πολιτείας με πειθώ να
Με εξαιρετικά επείγον έγγραφο,
Ο Σύλλογος Εργαζομένων του
εμβολιαστούν και οι εναπομείνα- που υπογράφει ο υπουργός Υγεί
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκο ντες, που είναι μικρό ποσοστό.
ας, αναστέλλονται από 1η Σεπτεμ
μείου Ιωαννίνων καλεί όλους τους
Είναι πραγματικά απίστευτο, υγει βρίου, όλες οι κανονικές άδειες
των
εργαζομένων στα νοσοκομεία
εργαζομένους να μείνουν ενωμένοι ονομικό και προνοιακό προσωπι
και να αποτρέφουν κάθε διχαστική κό, μετά από 19 μήνες στη πρώτη του ΕΣΥ, στο ΕΚΑΒ, στον ΕΟΔΥ και
ενέργεια που δημιουργεί εντάσεις γραμμή, να τίθεται σε αναστολή κα τις δημόσιες Δομές Πρωτοβάθμιας
και έριδες μεταξύ του προσωπικού,
θηκόντων χωρίς μισθό. Να αδυνα Φροντίδας Υγείας. Επισήμως, στό
ενώ καλεί και όλους τους ανεμβο τούν να καλύψουν τις βιοποριστικές χος είναι η επιχειρησιακή ετοιμότη
λίαστους υγειονομικούς -που δεν τους ανάγκες για άγνωστο χρονικό τα του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγεί διάστημα», αναφέρει σε ανακοί καθώς -σύμφωνα με τους επιστήμο
ας αποτρεπτικά του εμβολιασμού- νωσή του και καλεί το σύνολο των νες- έχουμε μπει στο τέταρτο κύμα
ελευθέρως και αυτοβούλως να υγειονομικών να απέχει από την της πανδημίας και το πρώτο 15μεπροσέλθουν στον εμβολιασμό, θω κατάθεση των δικαιολογητικών εμ ρο Σεπτεμβρίου θεωρείται κρίσιμο
ρακίζοντας έτσι την υγεία τους αλλά
βολιασμού ή νόσησης.
για την διαχείριση της πανδημίας,
Παράσταση διαμαρτυρίας οργα καθώς επιστρέφουν οι πολίτες από
και ενισχύοντας το τείχος ανοσίας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
έναντι της covid-19.
νώνει σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, τις διακοπές τους και ανοίγουν οι
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΖΕΛΕΤΑΣ
«Σε λίγες ημέρες (1η Σεπτεμβρί και ο Σύλλογος Εργαζομένων του δραστηριότητες στην κοινωνία.
ου) 30.000 υγειονομικοί, εμβολια Νοσοκομείου «Χατζηκώστα», στην
Ωστόσο, είναι σαφές πως αφε
στόσο, η υποχρεωτικότητα σμένοι και μη, θα βρίσκονται στις είσοδο του νοσηλευτικού ιδρύμα νός το υπουργείο Υγείας δε θέλει
του εμβολιασμού των υγει πύλες των νοσοκομείων, θα περι τος.
να προκύψουν κρίσιμα κενά στο
ονομικών συναντά οξεία μένουμε την απόφαση του υπουρ
σύστημα υγείας, λόγω του ότι ένας
αντίδραση, που κλιμακώνεταιγείου
όσο Υγείας, θέτονται σε αναστολή ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΠΙΣΩ
αριθμός γιατρών και νοσηλευτών
πλησιάζει η ημερομηνία εφαρμο καθηκόντων και πηγαίνουν σπίτι
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
θα μπει σε καθεστώς αναστολής,
γής της. Μπαράζ κινητοποιήσεων τους και διαλύεται η Δημόσια Υγεία
Καμία διάθεση να επανεξετάσει
αφετέρου θέλει να προλάβει ένα πι
προαναγγέλλουν οι συνδικαλιστι ή αναστέλλετε το μέτρο και πηγαί το ζήτημα δε δείχνει η κυβέρνηση,
θανό κύμα αδειών από ανεμβολία
κοί φορείς των εργαζόμενων στην νουν στην εργασία τους χωρίς κλυ- που με τις κινήσεις της εμφανίζεται στους υγειονομικούς, που θα επι
υγεία, στοχεύοντας να ακυρώσουν δωνισμούς για τη Δημόσια Υγεία αποφασισμένη να προχωρήσει σε χειρήσουν με αυτόν τον τρόπο να
το μέτρο στην πράξη, καλώντας
τους υγειονομικούς σε μη κατάθεση
των πιστοποιητικών εμβολιασμού
ή νόσησης.
η διαφωνία της με τα μέτρα που ανακοίνωσε την ραπειστικό», σημειώνει μεταξύ άλλων.
Την ενεργό συμμετοχή του στη η
Τρίτη η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να οδηγή
Η Ομάδα Μελών Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
εργασίας που κήρυξε η Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
σει στην επιλογή του εμβολιασμού μεγαλύτερο μέροςΣυμμαχία Ιωαννίνων εκτιμά ότι τα μέτρα που ανακοί
για σήμερα Πέμπτη, από τις 10 το
πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, ενάντια του πληθυσμού, διατυπώνει η Ομάδα Μελών Υγείας του νωσε ο κ. Κικίλιας, θέτουν τις βάσεις για τον πιο βαθύ
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Ιωαννίνων.
κοινωνικό διχασμό, οικονομική εξαθλίωση των πολι
στην υποχρεωτικότητα του εμβολι
Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για στοχοποίηση κοι τών, κατάρρευση του ΕΣΥ και νέα έξαρση της πανδημί
ασμού των υγειονομικών, αποφά
νωνικών ομάδων και των ανεμβολίαστών, «για να κρύ ας. «Δεν πείθει στοχευμένα τους πολίτες που διατηρούν
σισε ο Σύλλογος Εργαζομένων του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκο ψει τα τραγικά λάθη και την αδυναμία της», χρεώνοντάς ακόμη επιφυλάξεις από τις κυβερνητικές αντιφάσεις και
μείου Ιωαννίνων, ενώ στις 11 το της αποκλειστικά την ευθύνη για το ότι δεν μπόρεσε να παλινωδίες για την ανάγκη εμβολιασμού όλων και πο
πρωί οργανώνεται και παράσταση πείσει τους πολίτες για την προστασία τους μέσω του εμ ντάρει τα πάντα στο διχασμό για να επιβιώσει πολιτι
βολιασμού.
κά. Δε φροντίζει για μαζικό δωρεάν τέσηνγκ -ειδικά των
διαμαρτυρίας στην κεντρική πύλη
«Απίστευτη επίδειξη αυταρχισμού και επικοινωνια- ανεμβολίαστων- και ιχνηλάτηση, τα ρίχνει όλα πάλι
του Νοσοκομείου.
Πέραν της σημερινής κινητοποί κής, πλην όμως αντιεπιστημονικής προσέγγισης» χαρα στην ατομική ευθύνη και βάζει χαράτσι 80 ευρώ το μή
ησης, προγραμματίζεται -σε συ κτηρίζει διακοπή των δωρεάν rapid test για τους ανεμ να σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και φοιτητές προς
όφελος ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων. Δεν παίρνει
νεργασία με τα άλλα νοσοκομεία βολίαστους και την απομάκρυνση 10.000 νοσηλευτών,
και Κέντρα Υγείας της περιφέρει γιατρών και διοικητικού προσωπικού, οι οποίοι δεν μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, και ετοιμά
ας Ηπείρου- παράσταση διαμαρ έχουν πειστεί να εμβολιαστούν, λέγοντας πως οδηγεί ζεται να στοιβάξει 27 μαθητές ανά τμήμα. Δε φροντίζει
τυρίας έξω από το διοικητήριο το σύστημα υγείας σε ένα «υγειονομικό ολοκαύτωμα». για την ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμες προσλήψεις, ανοί
της περιφέρειας Ηπείρου τη Δευ «Αντί να αναστείλουν την ολέθρια νομοθετική ρύθμιση γει θέμα κλεισίματος περιφερειακών νοσοκομείων. Ο κ.
τέρα 30 Αυγούστου, ενώ για χθες (ν.4820/2021) επιμένουν πεισματικά στην εφαρμογή Μητσοτάκης τιμωρεί έναν στους δύο Έλληνες για να δια
είχε προγραμματιστεί και συνά της, θεωρώντας πως μπορούν ν' αναπληρώσουν τα κε χειριστεί την αποτυχία του. Αφήνει το ΕΣΥ να καταρρεύνά με την είσοδο του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα σει στην πιο κρίσιμη φάση της πανδημίας. Εκτός και αν
ντηση με τη Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Ι.
για την κοινοποίηση των θέσεων και τις εργολαβίες ημετέρων και μάλιστα δηλώνοντας αυτός είναι ο πραγματικός στόχος, για να “σπεύσει” στη
πως αυτή είναι «εθνικά απαραίτητη», «κοινωνικά ευαί συνέχεια ο επιχειρηματικός ιδιωτικός τομέας να καλύψει
του Συλλόγου Εργαζομένων και
σθητη» και «μελετημένη». Τίποτα πιο αναληθές και πα το κενό», υπογραμμίζει.
της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν., καθώς και των
επιπτώσεων που θα έχει η τυχόν

ΛΙΓΟ -πολύ αναμενόμενα
ήταν ία μέτρα που
ανακοίνωσε η κυβέρνηση
για τους ανεμβολίαστους,
γεγονός που εξηγεί ότι δεν
καταγράφηκαν ιδιαίτερες
αντιδράσεις τόσο για τους
περιορισμούς εισόδου σε
κλειστούς χώρους όσο
και για την οικονομική
επιβάρυνση με συνεχή rapid
test.

Ω

Συνθήκες κοινωνικού διχασμού βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων
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αποφύγουν την αναστολή, κάτι που
παρατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό
στις προνοιακές δομές.
ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
Η ΠΟΕΔΗΝ

Αίτηση ακύρωσης και αίτηση
αναστολής κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και του μέ
τρου της υποχρεωτική άδειας άνευ
αποδοχών για όσους εργαζόμενους
στην υγεία και στις δομές κοινω
νικής πρόνοιας δε θα έχουν εμβο
λιαστεί μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου,
κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επι
κράτειας η Πανελλήνια Ομοσπον
δία Εργαζομένων στα Δημόσια Νο
σοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία,
στο δικόγραφο εκτίθεται ότι η θέ
σπιση της υποχρέωσης εμβολια
σμού, και μάλιστα με την απειλή
κυρώσεων εις βάρος των εργαζο
μένων, έρχεται σε ευθεία αντίθεση
προς τις συνταγματικές διατάξεις,
που προστατεύουν το θεμελιώδες
δικαίωμα της αξιοπρέπειας του αν
θρώπου, της ελεύθερης ανάπτυξης
της προσωπικότητας του ατόμου και
το δικαίωμα στην εργασία. Επιπλέ
ον, η ΠΟΕΔΗΝ θεωρεί ότι παραβιάζονται διεθνείς συμβάσεις που
αναγνωρίζουν και προστατεύουν το
δικαίωμα του ατόμου να αναπτύσ
σει ελεύθερα την προσωπικότητά
του και να αποφασίζει χωρίς άμε
σες ή έμμεσες πιέσεις για κάθε θέ
μα που άπτεται της υγείας του.
Στην αίτηση ακύρωσης εκτίθε
νται περαιτέρω ότι πριν τη θέσπι
ση της υποχρεωτικότητας του εμβο
λιασμού στον χώρο της Υγείας και
των Δομών Κοινωνικής Πρόνοιας
δεν υπήρξε επιστημονική και επιδημιολογική τεκμηρίωση για την
αναγκαιότητα λήψης ενός τέτοιου
μέτρου, όπως θεωρεί επιβεβλημέ
νο η Επιτροπή Βιοηθικής και ο Πα
γκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλ
λά και η υφιστάμενη νομολογία του
Συμβουλίου της Επικράτειας. «Με
το υπό κρίση μέτρο, φρονούμε, ότι
παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, καθώς δεν εξετάστηκε καν
η λήψη ηπιότερων μέτρων, όπως η
υποχρεωτική προσκόμιση διαγνω
στικού τεστ, για όσους δεν επιθυ
μούν να εμβολιαστούν», καταλήγει
η ΠΟΕΔΗΝ.
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 Πανελλαδική στάση εργασίας
Πηγή:

ΗΧΩ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

2

Επιφάνεια 92.6 cm²
:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

26-08-2021

Κυκλοφορία:

0

ΠΟΕΔΗΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΟΕΑΗΝ ΣΤΙΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
πανελλαδική στάση εργασίας 10:00 - 15:00 προχωρά σήμερα Πέμπτη (26
Αύγουστου), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσο
κομεία (ΠΟΕΔΗΝ), με αίτημα την κατάργηση της υποχρεωτικότητας των
εμβολιασμών κατά της covid-19.
Οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία Αττικής θα συγκεντρωθούν στιςιΐ:θθ στο
Υπουργείο Υγείας, στη Θεσσαλονίκη στο Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης
και στην Περιφέρεια στις κατά τόπους ΥΠΕ και στις πύλες των Νοσοκομείων,
σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.
Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι ο νόμος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού
θα διαλύσει την δημόσια υγεία και καταθέτει αίτημα αναστολής και ακύρωσής
του στο Συμβούλιο της Επικράτειας.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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