
 
 

 
 

 

Θέμα:	«Υποχρεωτικότητα	εμβολιασμού»	
 

Στις	 22-07-2021	 η	 Βουλή	 των	 Ελλήνων,	 με	 πρωτοβουλία	 της	 Κυβέρνησης,	
προχώρησε	 στην	 ψήφιση	 των	 διατάξεων	 νομοσχεδίου	 του	 Υπουργείου	
Δικαιοσύνης,	μεταξύ	των	οποίων	συμπεριλαμβάνεται	τροπολογία	(άρθρα	205-207),	
που	 καθιερώνει	 την	 υποχρεωτικότητα	 του	 εμβολιασμού	 κατά	 του	 κορωνοϊού	 σε	
βάρος	 όλων	 ανεξαιρέτως	 των	 νοσηλευτών	 των	 δημόσιων	 και	 ιδιωτικών	 δομών	
παροχής	υπηρεσιών	υγείας.	

	
	 Το	 μέτρο	 αυτό	 αναπτύσσει	 ισχύ	 από	 την	 1η	 Σεπτεμβρίου	 του	 τρέχοντος	
έτους,	ενώ	η	μη	συμμόρφωση	ενός	υπαλλήλου	επιφέρει	ως	συνέπεια	την	κύρωση	
της	αναστολής	άσκησης	των	καθηκόντων	με	ταυτόχρονη	περικοπή	των	αποδοχών.	
		
	 Εμείς	 οι	 νοσηλευτές	 από	 την	 πρώτη	 στιγμή	 κυκλοφορίας	 των	 εμβολίων	
ταχθήκαμε	 ανεπιφύλακτα	 υπέρ	 του	 καθολικού	 εμβολιασμού	 όχι	 μόνον	 των	
υγειονομικών,	αλλά	του	συνόλου	του	γενικού	πληθυσμού.	Μαχόμενοι	στην	πρώτη	
γραμμή	κατά	του	κορωνοϊού,	ήδη	από	το	πρώτο	«κύμα»	της	πανδημίας	στην	χώρα	
μας,	 αντιληφθήκαμε	 την	 επικινδυνότητα	 της	 συγκεκριμένης	 νόσου	 και	
αγωνιστήκαμε	 με	 αυταπάρνηση	 για	 την	 διαφύλαξη	 του	 αγαθού	 της	 δημόσιας	
υγείας.	 Τηρήσαμε	 και	 εξακολουθούμε	 να	 τηρούμε	 ευλαβικά	 όλα	 τα	 μέτρα	
αυτοπροστασίας	 και	 προστασίας	 των	 νοσηλευομένων	 ασθενών	 μας,	 θέτοντας,	
όπως	πάντα,	στο	επίκεντρο	τον	άνθρωπο	–	ασθενή.	
	
	 Επιπλέον,	 σε	 συντριπτική	 πλειοψηφία,	 σπεύσαμε	 να	 εμβολιαστούμε	 κατά	
προτεραιότητα	 με	 κριτήριο	 τις	 επιστημονικές	 μας	 γνώσεις,	 την	 κλινική	 εμπειρία	
μας,	 τα	 διδάγματα	 της	 ιατρικής	 επιστήμης	 και	 τους	 κανόνες	 αλληλεγγύης	 μεταξύ	
του	κοινωνικού	συνόλου.		
	
	 Παρ’	όλα	αυτά	στοχοποιηθήκαμε	από	ακραίες	και	παραληρηματικές	φωνές,	
προερχόμενες	 κυρίως	 από	 τον	 ιατρικό	 κόσμο,	 που	 επιδίωξαν	 να	 ακυρώσουν	 την	
δική	μας	τιτάνια	προσπάθεια,	να	αμαυρώσουν	την	εικόνα	μας	στην	κοινωνία	και,	
τελικά,	να	ευτελίσουν	το	νοσηλευτικό	επάγγελμα.	
	
	 Δυστυχώς	 οι	 φωνές	 αυτές	 βρήκαν	 ευήκοα	 ώτα	 και	 έφτασαν	 μέχρι	 του	
σημείου	 να	 μετουσιωθούν	 σε	 νομοθετικές	 διατάξεις,	 που	 επιβάλλουν	 σε	 μας	
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συγκεκριμένη	συμπεριφορά.	Στο	σημείο,	λοιπόν,	αυτό	η	φωνή	μας	πρέπει	να	είναι	
ενιαία,	 σταθερή	 και	 ισχυρή	 :	 Λέμε	 ΟΧΙ	 στην	 εφαρμογή	 οποιασδήποτε	 ρύθμισης,	
που	μας	αντιμετωπίζει	ως	υγειονομικό	–	κοινωνικό	πρόβλημα.	Διαχρονικά	έχουμε	
αποδείξει,	 ότι	 αποτελούμε	 την	 λύση	 των	 υγειονομικών	 προβλημάτων	 και	 όχι	 την	
αιτία	της	δημιουργίας	 τους.	Διαχρονικά	στηρίζουμε	το	Ε.Σ.Υ.	με	όλες	 τις	δυνάμεις	
μας,	ενώ	η	προσφορά	μας	είναι	ανεπίδεκτη	αμφισβήτησης	και	αναντικατάστατη.	
	
	 Ως	 εκ	 τούτου	 θα	 εξαντλήσουμε	 κάθε	 δυνατή	 οδό,	 προκειμένου	 να	
διασφαλίσουμε	 υπέρ	 όλων	 των	 νοσηλευτών	 την	 πλήρη	 απόλαυση	 των	
συνταγματικών	 μας	 δικαιωμάτων	 και	 τον	 πλήρη	 σεβασμό	 των	 ελευθεριών	 μας,	
όπως	αυτές	 κατοχυρώνονται	από	κείμενα	 του	εθνικού	και	υπερεθνικού	δικαιϊκού	
συστήματος.	
	
	 Παράλληλα,	 συνεχίζουμε	 την	 εκστρατεία	 πειθούς	 υπέρ	 του	 εμβολιασμού,	
συναισθανόμενοι	 την	 αναγκαιότητά	 του,	 κινούμενοι,	 ωστόσο,	 μακριά	 από	 την	
αντίληψη	 της	 επιβολής	 και	 των	 δυσανάλογων	 κυρώσεων	 αμφιβόλου	
συνταγματικότητας.					

	
Για	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Ε.Ν.Ε.	
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