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Σήμερα, 22Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στα γραφεία του Σωματείου,
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Θέμα 1οΥποχρεωτικός Εμβολιασμός
Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του σωματείου Τουχτίδης Παναγιώτης ο οποίος προχώρησε σε μία αποτύπωση της τροπολογίας.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Η συγκεκριμένη τροπολογία αν και σε ισχύ ως 31/12 δύναται να επανεξεταστεί στις 31 Οκτωβρίου προφανώς για να αξιολογήσουν το τείχος ανοσίας που θα φτιαχτεί επηρεάζοντας μια μερίδα υπαλλήλων που μπροστά στην υποχρεωτικότητα θα σπεύσουν και μπορεί
μεν να μη συνδέεται με θέμα απόλυσης, όμως αφήνει σε αόριστο χρόνο το θέμα της αναστολής εργασίας.
Στην ουσία λοιπόν έχουμε εδώ μία τροπολογία η οποία βασίζεται στην απειλή χωρίς να έχει κανένα
θετικό εργασιακό αποτύπωμα. Επιπλέον έχουμε από την μια υπαλλήλους οι οποίοι όντας επικουρικοί, δεν θα μπουν στην διαδικασία του εμβολιασμού, καθώς λήγει σε ένα δίμηνο η σύμβασή τους,
από την άλλη δεν υπάρχουν λίστες επικουρικών να καλύψουν το κενό που θα δημιουργηθεί.
Τέλος το μέτρο αυτό λοιπόν εμφανίζει μία καταχρηστικότητα,καθώς συγκαταλέγει όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου ανεξαρτήτως εάν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή έκθεσης στον κορονοϊό όπως το ιατρονοσηλευτικό (που κι αυτό έχει κλιμακούμενη έκθεση) με διοικητικούς, οικονομικούς πληροφορικούς κ.ά. που έχουν έως μηδενική.
Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Εδώ υπάρχει και ένα επιπλέον σοβαρόζήτημα, ειδικά στην περίπτωσή
μας. Το γεγονός της αναστολής εργασίας και της απόλυσης έχει συνταγματικά κολλήματα γιατί πολύ
απλά για μία θέση η οποία έχει κατακτηθεί δεν μπορεί να υπάρξει απόλυση αν δεν καταργηθεί πρώτα η οργανική θέση. Κάτι τέτοιο όμως ισχύει μόνο για το δημόσιο δηλαδή να προβεί το κράτος σε
συρρίκνωση του φορέα. Εμείς όμως δεν είμαστε δημόσιο. Που σημαίνει πως στην δική μας την
περίπτωση μπορεί να δούμε ακόμη και απολύσεις καθώς δεν υπάρχει συνταγματικό κώλυμα. Θεωρώ λοιπόν και εμείς ως σωματείου αλλά κυρίως ως Υγειονομικό κίνημα, γιατί αυτό δεν αφορά απο-

κλειστικά εμάς, θα πρέπει να απαντήσουμε στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει
τους αρνητές, τονίζοντας πάντα πω; ως υγειονομικοί είμαστε υπέρ του εμβολιασμού.
Το λόγο ζήτησε και πήρε στη συνέχεια το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική.
Βαφειάδου Βασιλική:Καταρχάς η λέξη και μόνο υποχρεωτικότητα είναι μία λάθος λέξη. Η αλήθεια είναι πως εδώ και καιρό προσπαθώ να καταλάβω τι εννοεί και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη λέξη υποχρεωτικότητα, καθώς η λέξη αυτή σημαίνει υποχρεώσεις που αν δεν τις τηρήσεις τότε Θα υπάρχουν συνέπειες. Η λέξη λοιπόν θα έπρεπε να είναι αναγκαιότητα καθώς είναι αναγκαίο για τους υγειονομικούς να εμβολιαστούν. Και σε αυτό φυσικά συμφωνούμε.
Στο λόγο της κυρίας Βαφειάδου συμπλήρωσε το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Η λέξη υποχρεωτικότητα στην περίπτωσή μας έχει την έννοια της καθολικής εφαρμογής. Παρόλα αυτά όμως, αυτό που ενδιαφέρει είναι το πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους ανθρώπους εκείνους που, για τους δικούς τους λόγους, δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Πιστεύω πως θα μπορούσε να επικρατήσει η απόφαση πως εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν θα μπορούσαν Να απασχολούνται σε πόστα τα οποία δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
Βαφειάδου Βασιλική: Καταρχάς δεν επιτρέπεται να απολύεται κάποιος για παραπτώματα τα οποία είναι εκτός των εργασιακών του καθηκόντων. Επιπλέον δεν μπορείς να απολύσεις ή να βγάλεις σε αναστολή έναν υπάλληλο επειδή εν δυνάμει θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Η απάντησή μας σε όλα αυτά πρέπει να είναι αυστηρά μέτρα προστασίας και καθημερινοί έλεγχοι. Και όποιοςδεν τα τηρεί θα υποστεί και τις συνέπειες.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Και τι κάνεις με εκείνους οι οποίοι αρνούνται και ένα απλό τεστ. Σας
θυμίζω ότι υπήρξαν περιστατικά όπου εργαζόμενοι δεν θέλαν να κάνουν ούτε έναν τυπικό self-test,
επικαλούμενοι το Σύνταγμα. Από την άλλη δεν είναι δυνατόν να περάσουν σε backOffice εργασία
όσοι είναι ανεμβολίαστοι καθώς υπάρχουν τμήματα όπου τα δύο τρίτα είναι ανεμβολίαστοι.Ποιος
λοιπόν σε αυτά τα τμήματα θα μείνει front of Office; Σέβομαι απόλυτα εκείνους οι οποίοι φοβούνται
την πιθανή παρενέργεια του εμβολίου, όμως οι ανεμβολίαστοι θα έλεγα ότι κατατάσσονται σε τρεις
κατηγορίες. Είναι εκείνοι που όπως είπα φοβούνται μία πιθανή παρενέργεια, ίσως επειδή έχουν
κάποιο προσωπικό θέμα υγείας. Εκείνοι οι οποίοι θεωρούν πως το εμβόλιο εμπεριέχει ένα είδος
τσιπ το οποίο θα τους ελέγχει και εκείνοι οι οποίοι ακούνε, όχι την άποψη της εκκλησίας αλλά του
πνευματικού τους. Από αυτές τις κατηγορίες αυτοί που ανήκουν στις δύο τελευταίες πολύ φοβάμαι
ότι δεν θα εμβολιαστούν.
Βαφειάδου Βασιλική: Εμείς ως σωματείο ανεξάρτητα από τους λόγους του καθενός θα πρέπει να
τους στηρίξουμε και νομικά αν χρειαστεί.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Διαφωνώ κάθετα με αυτή την πρόταση. Σε αυτό το ζήτημα θα πρέπει
πρώτον να απαντήσει το εργασιακό σωματείο για την ξεκάθαρη θέση του, δεύτερον θα πρέπει να
απαντήσει το υγειονομικό κίνημα με τη στάση του και τρίτον στο κομμάτι που αφορά νομικές
δικαστικές προεκτάσεις θα πρέπει να απαντήσει το τριτοβάθμιο όργανο η ΠΟΕΔΗΝ. Εδώ το θέμα
είναι καθαρά πολιτικό. Δικαστικά δεν νομίζω ότι μπορείς να πετύχεις κάτι πέρα από ασφαλιστικά
μέτρα, που έχουν και την έννοια του κατεπείγοντος Και για τα οποία η απόφαση που θα πάρεις
δεν ξέρεις αν θα είναι υπέρ. Αυτό το λέω γιατί αυτός που κάθεται στην έδρα αποφασίσει βάσει της
ισχύουσας νομοθεσίας. Ο δικαστής λοιπόν που κάθεται στην έδρα ούτε συνταγματολόγος είναι
ούτε το δικαστήριο είναι συνταγματικό δικαστήριο. Πάντως για να τελειώσω να πω πως η αλήθεια
είναι πως πριν από μερικά χρόνια θα θεωρούσες αδιανόητο ότι θα κυκλοφορούσε ένα φάρμακο το
οποίο δεν έχει επαρκώς δοκιμαστεί, σύμφωνα με τις νόρμες της επιστήμης. Επειδή όμως στις μέρες
μας έχουμε ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο στερεί καθημερινά πλούτο λαμβάνουμε αποφάσεις
πρωτίστως υπό το κράτος της οικονομικής πίεσης.
Βαφειάδου Βασιλική: Άρα όπως αντιλαμβάνεστε τα εμβόλια βγήκαν γρήγορα στην αγορά, όχι με
γνώμονα την ασφάλεια αλλά την οικονομία.

Μανωλίτσας Αλέξανδρος:E δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Προσωπικά δεν ενημερώνομαι
από την τηλεόραση αλλά κυρίως από τα στατιστικά του νοσοκομείου. Θυμίζω λοιπόν πως στο
προηγούμενο κύμα της πανδημίας, με 3.000 κρούσματα, είχαμε 46 διασωληνωμένους και 8
κλινικές COVID. Σήμερα πάλι με 3.000 κρούσματα έχουμε δύο διασωληνωμένους και μία κλινική
COVID. Αυτή η διαφορά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι νοσούντες νοσηλεύονται πλέον κατ οίκον με
πολύ ήπια συμπτώματα. Πιστεύετε πως το εμβόλιο δεν έπαιξε ρόλο στο κομμάτι της ασφάλειας;
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Για να τελειώνουμε ας πάρουμε μία απόφαση για να δούμε πώς θα
λειτουργήσουμε. Ας κάνουν όσοι ανεμβολίαστοι ακόμη και καθημερινά tests προσερχόμενοι και
νωρίτερα στην υπηρεσία τους!
Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του σωματείου Παναγιώτης Τουχτίδης ανέγνωσε προσχέδιο κειμένου
και το έθεσε στην κρίση των μελών.
Τα μέλη επιφυλάχθηκαν να το μελετήσουν και να καταλήξουν άμεσα σε μία τελική ανακοίνωση
οποία και θα αποτελέσει την επίσημη θέση του σωματείου που στην βάση της είναι: Ναι στον
εμβολιασμό. Όχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του θέματος και η συνεδρίαση λύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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