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ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ – ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ 

& ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ  

 

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. θεώρησε ότι μπορεί  να διαχειριστεί την πανδημία επενδύοντας 

στον κοινωνικό αυτοματισμό και την επικοινωνιακή τρομολαγνεία, χρυσοπληρώνοντας τα μέσα 

ενημέρωσης για να κρύβουν τις τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες της, την ίδια στιγμή που 

συστηματικά αποδομεί και εμπορευματοποιεί το δημόσιο σύστημα υγείας, που δεν λαμβάνει 

κανένα μέτρο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που εξακολουθεί να σαρδελοποιεί τους μαθητές 

στις τάξεις, που δεν λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα στους χώρους εργασίας. 

Σε αυτό το μίγμα πολιτικής όρισε ως πρωταγωνιστή την αστυνομοκρατία, τον περιορισμό 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και μετακύλισε την δική της πολιτική ευθύνη  στην ατομική ευθύνη 

των πολιτών. 

Μέσα από τα αντιφατικά μηνύματα που εξέπεμπε καθ΄ όλη την διάρκεια της πανδημίας 

οδήγησε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να είναι επιφυλακτικό σε όλα και σε όλους. Και η 

κυβερνητική απάντηση σε αυτό είναι η εξαγορά και οι απειλές. Από τα δωρεάν δεδομένα, στις 

δωροεπιταγές και στη συνέχεια χτύπημα στο δικαίωμα στην εργασία. 

Τα εμβόλια είναι η απάντηση της επιστήμης για την μείωση και την εξάλειψη λοιμωδών 

νοσημάτων και δεν μπορούν να αποτελούν προϊόν εξαγοράς ή εξαναγκασμού ή μέσο για να 

οδηγηθούν εργαζόμενοι στην εξαθλίωση. Η μαζικότητα των εμβολιασμών είναι κοινωνική 

ανάγκη είναι πράξη κοινωνικής ευθύνης και  αλληλεγγύης. 

Είναι απαίτηση όλων των εργαζομένων, η κυβέρνηση:  

 Να προωθήσει τον δημόσιο δωρεάν εμβολιασμό με όλα τα ασφαλή εμβόλια με 

πλήρη προληπτικό ιατρικό έλεγχο πριν τον εμβολιασμό. 

 Να προχωρήσει στην  ουσιαστική, στοχευμένη και προσωποποιημένη 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον εμβολιασμό που θα βασίζεται σε 

επιστημονικά στοιχεία και θα απαντά σε υπαρκτά ερωτήματα.  

 Να χορηγεί δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ (self test) σε όλους τους πολίτες 

εμβολιασμένους ή μη εμβολιασμένους. 

 Να εκτελούνται από δημόσιες δομές και δωρεάν, τα τεστ ανίχνευσης αντιγόνου 

του κορωνοϊού (Rapid test). 

 



Η κυβέρνηση της ΝΔ θα πρέπει να αντιληφθεί ότι οι εργαζόμενοι δεν θα την αφήσουν να 

μετατρέπει κάθε κρίση σε ευκαιρία για να εφαρμόσει τις αντιλαϊκές πολιτικές της απέναντι στους 

εργαζόμενους και να μπουκώνει στο χρήμα τους επιχειρηματικούς ομίλους. 

Οι εργαζόμενοι έχουμε πληρώσει πολλά δεν θα χρυσοπληρώσουμε και την υγειονομική 

κρίση. 

Απαιτούμε: 

 Να ανακαλέσει τις αναστολές εργασίας, τις απειλές για απολύσεις  και τα 

πρόστιμα  προς τους εργαζομένους 

 Να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας και να μην οδηγεί τους εργαζόμενους 

στις ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΗΝ 

«ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΤΑ ΕΞΗΣ: 

 

 Στη χορήγηση των προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας και στην 

τήρηση των όρων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων   

 Στην άμεση ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού με μαζικές 

προσλήψεις γιατρών όλων των ειδικοτήτων και με νοσηλευτικό προσωπικό 

στις δημόσιες δομές υγείας. 

 Στην επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας και προμήθεια όλων των 

αναγκαίων φαρμάκων και υλικών. 

 Στην ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης για τα αναγκαία μέτρα για την 

αντιμετώπιση του συγχρωτισμού στα ΜΜΜ, για το ασφαλές άνοιγμα όλων των 

βαθμίδων εκπαίδευσης, για τη διενέργεια μαζικών δωρεάν διαγνωστικών τεστ 

σε όλους τους εργαζόμενους – εμβολιασμένους & ανεμβολίαστους - και 

επιβολής μέτρων προστασίας σε όλους τους μεγάλους χώρους δουλειάς. 
 

 


