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ΔΝΩΠΗΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ 

 Ή ΑΡΥΖ 

 

ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ – ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ  

 

Σεο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ  Δ.Κ.Α.Β 

(Π.Ο.Π.Δ.Κ.Α.Β.), πνπ εδξεύεη ζηε Θεζζαινλίθε, νδόο Πξνμέλνπ 

Κνξνκειά 51, όπσο εθπξνζσπείηαη ζύκθσλα κε ην λόκν, ΑΦΜ 

099907587. 

 

ΠΡΟ 

1. Σν Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΜΔΖ 

ΒΟΖΘΔΗΑ», πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, Σέξκα νδνύ Τγείαο, όπσο 

εθπξνζσπείηαη ζύκθσλα κε ην λόκν. 

2. θ. ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΗΑ, θ. ΒΑΗΛΖ ΚΗΚΗΛΗΑ, θάηνηθν Αζήλαο, 

νδόο Αξηζηνηέινπο 17. 

3. θ. ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ 

ΤΠΟΘΔΔΩΝ, θ. ΚΩΣΖ ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ, θάηνηθν Αζήλαο. 

4. θ. ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, θ. ΥΡΖΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ, 

θάηνηθν Αζήλαο, νδόο Νίθεο 5-7. 
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1.- Γπλάκεη ηεο από 9/08/2021  ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ Γ.. ηεο 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ Δ.Κ.Α.Β  

(Π.Ο.Π.Δ.Κ.Α.Β.),  πξνθεξύζζνπκε ΑΠΔΡΓΙΑΚΗ θηλεηνπνίεζε ηελ 

ΣΔΣΑΡΣΗ 25 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2021, κε ΑΙΣΗΜΑ:  

1) Σελ άκεζε θαηάξγεζε θάζε Νόκνπ, δηάηαμεο, εγθπθιίνπ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ππνρξεσηηθό εκβνιηαζκό ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ΔΚΑΒ 

ΚΑΙ 

2) Σελ άκεζε θαηάξγεζε θάζε θύξσζεο πνπ ζεζπίζηεθε ζε όζνπο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ΓΔΝ πξνβαίλνπλ ζε εκβνιηαζκό. 

 

2.- Δπηζεκαίλνπκε εθ λένπ ηα αθόινπζα: 

Οη ζεζπηδόκελεο δηαηάμεηο πεξί ππνρξεσηηθνύ εκβνιηαζκνύ θαη  

επαρζέζηαησλ ζπλεπεηώλ πεξί αλαζηνιήο εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, ρσξίο θαηαβνιή κηζζνύ θαη ρσξίο αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηζνδπλακεί κε βάλαπζε πξνζβνιή, ζηνλ ππξήλα ηνπο, 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ.  

 

Οισο ελδεηθηηθά κε ηηο επηβιεζείζεο δηαηάμεηο πξνζβάιινληαη ζηνλ 

ππξήλα ηνπο ην δηθαίσκα απηνδηάζεζεο ηνπ θάζε αλζξώπνπ, ην δηθαίσκα  

απηνπξνζδηνξηζκνύ, ην δηθαίσκα ειεύζεξεο αλάπηπμεο πξνζσπηθόηεηαο, 

ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, ηελ αμίσζε γηα θαηαβνιή κηζζνύ θαη 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ην δηθαίσκα ζηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε, κέζσ ηεο 

παξνρήο εξγαζίαο. 

Δπηδηώθεηαη, κέζσ ησλ επαρζέζηαησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξώζεσλ θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο εμαζιίσζεο πνπ επάγνληαη, λα “εθβηαζηνύλ”  άπαληεο νη 

ζπλάδειθνη λα εκβνιηαζηνύλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

επηβίσζή ηνπο. 
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3.-  Η ππνρξέσζε εκβνιηαζκνύ θαη νη επηβαιιόκελεο επαρζέζηαηεο 

θπξώζεηο ζε όζνπο “δελ ζπκκνξθσζνύλ” 

 Όρη κόλν ΓΔΝ ιύλεη θαλέλα πξόβιεκα, 

 ΟΥΗ κόλν δελ εμαζθαιίδεη παξνρή επείγνπζαο 

πξνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο θαη αζθαινύο δηαθνκηδήο 

αζζελώλ, 

 Αληίζεηα ε ηπρόλ εθαξκνγή ηεο ΘΔΣΔΗ Δ ΚΗΝΓΤΝΟ 

ΑΝΘΡΩΠΗΝΔ ΕΩΔ, δηόηη ζηεξεί ην ήδε ππνζηειερσκέλν 

ΔΚΑΒ από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. 

 

Αμηνζεκείσηα είλαη ηα αθόινπζα: 

 Σν Φζηλόπσξν ηνπ 2019  όηαλ μέζπαζε ε παλδεκία νη 

Αλεκβνιίαζηνη «Ηξσεο» ηεο πξώηεο γξακκήο ήηαλ εθεί 

ΠΡΩΣΟΙ ΣΗΝ ΜΑΥΗ; 

 Σν Φζηλόπσξν ηνπ 2020  πνπ δελ ππήξραλ ηα εκβόιηα  νη 

Αλεκβνιίαζηνη «Ηξσεο» ηεο πξώηεο Γξακκήο ήηαλ εθεί 

ΠΡΩΣΟΙ ΣΗΝ ΜΑΥΗ; 

 Αληί λα επηβξαβεύεηε ην εμεηδηθεπκέλν απηό πξνζσπηθό, ηνπο 

νδεγείηε ζε νηθνλνκηθή εμαζιίσζε, κέζσ ηεο αλαζηνιήο ησλ 

εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη ηεο κε θαηαβνιήο ηνπ κηζζνύ ηνπο; 

 

 

Ωο δεπηεξνβάζκην ζπλδηθαιηζηηθό όξγαλν, πξναζπηδόκελνη ηόζν  ηε 

δεκόζηα πγεία, ηελ νπνία θαη ππεξεηνύκε αγόγγπζηα,  όζν θαη ηα 

δηθαηώκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ καο, πνπ θαηέβαιαλ θαη θαηαβάινπλ 

ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο, παξά ηελ ππάξρνπζα ππνζηειέρσζε, 

ΑΡΝΟΤΜΑΣΔ λα γίλνπκε ζπλεξγνί ζηε βάλαπζε πξνζβνιή 

ζπληαγκαηηθώλ δηθαησκάησλ ζπλαδέιθσλ καο. 
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ΑΡΝΟΤΜΑΣΔ λα γίλνπκε ζπλεξγνί ζηε δηαθηλδύλεπζε ή ζηελ 

απώιεηα αλζξώπηλσλ δσώλ από ηελ νινζρεξή απνδπλάκσζε πνπ ζα 

επηθέξεη αλαζηνιή πιείζησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ, πνπ ςεθίζηεθε 

θαη επίθεηηαη λα επηβιεζεί. 

 

ΡΖΣΑ ΔΠΗΖΜΑΗΝΔΣΑΗ ΟΣΗ θαηά ηελ εκέξα ηεο απεξγηαθήο 

θηλεηνπνίεζεο, ΠΟΟΣΟ ΑΦΑΛΔΙΑ νξίδεηαη ην 33% ηνπ 

πξνζσπηθνύ. 

 

 

 

Με ηην επιθύλαξη πανηόρ νομίμος δικαιώμαηόρ μαρ, απμόδιορ δικαζηικόρ 

επιμεληηήρ παπαγγέλλεηαι να επιδώζει ηην παπούζα ππορ οςρ απεςθύνεηαι, 

ππορ γνώζη, ζςμμόπθωζη και για ηιρ νόμιμερ ζςνέπειερ, ηο δε δικαζηικό 

επιμεληηή καλούμενο να ανηιγπάψει ολόκληπη ηην εξώδικη δήλωζη ζηην 

έκθεζη επίδοζηρ πος θα ζςνηάξει. 

Θεζζαινλίθε, 20/08/2021 

Η ΠΛΗΡΔΞΟΤΙΑ ΓΙΚΗΓΟΡΟ 

 

ΟΛΓΑ ΒΛΟΝΤΖΟΥ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

Α.Κ.ΓΘ 5469 

ΘΑΙΑΠΟΘΑΘΖ 10 

ΘΔΑΙΟΛΗΘΖ 

ΣΖΙ: 2310-25.25.91 

ΘΗΛ: 6974.88.40.68 

ΑΦΚ: 047554177 

Δ-mail: vlontzoulawoffice@yahoo.gr 
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