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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Τ
ην άμεση αντικατάσταση των υγειονο-
μικών που θα παραμείνουν ανεμβολί-
αστοι και μετά την 31η Μαρτίου 2022 

επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Τόσο στο Μέγα-
ρο Μαξίμου όσο και στο υπουργείο Υγείας 
επιμένουν ότι οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί 
θα τεθούν εκτός συστήματος Υγείας και αυτό 
γιατί η επικρατούσα σκέψη είναι η μονιμοποί-
ηση του μέτρου υποχρεωτικού εμβολιασμού 
για τους υγειονομικούς. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, 
εδώ και λίγες ημέρες τα υπουργεία Υγείας και 
Εσωτερικών -στο ανώτατο επίπεδο- προετοιμά-
ζουν τη λύση, η οποία θα δώσει άμεση ανά-
σα στο σύστημα από την επομένη κιόλας της 
εκπνοής της σχετικής προθεσμίας. Οι ίδιες πη-
γές υποστηρίζουν ότι το σενάριο που προκρί-
νεται είναι η άμεση προκήρυξη των θέσεων 
όσων υγειονομικών θα τεθούν εκτός συστή-
ματος Υγείας. Το υπουργείο Υγείας έλαβε τη 
διαβεβαίωση από το Εσωτερικών ότι η σχετι-
κή προκήρυξη μπορεί να εκδοθεί άμεσα και 

Η ελλΗνικΗ κοινωνια έχει περάσει από τρεις φά-
σεις όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η 
πρώτη ήταν την άνοιξη του 2020, όταν ο τρόμος του 
αγνώστου ακινητοποίησε τη νοοτροπία του «αντί». Η 
δεύτερη φάση ήταν η χαλαρότητα της α) αλαζονείας 
του άτρωτου των Ελλήνων και β) η ημιμάθεια που κά-
νει όλους σε αυτή τη χώρα ξερόλες. Η τρίτη φάση εί-
ναι, δυστυχώς, η μακροβιότερη, όπου μέσα στο «κα-
ζάνι» της δεύτερης φάσης έπεσε και η άκρατη καχυ-
ποψία απέναντι στα εμβόλια, όπου κάποιοι τα παίρ-
νουν, θέλουν να μας ελέγχουν και να μας χαλάσουν 
το «μονάκριβο DNA».

Παρ’ όλα αυτά, αρχίζει να δημιουργείται μια βολι-
κή εικόνα για την κυβέρνηση για να προχωρήσει πε-
ρισσότερο αποφασιστικά στην υποχρεωτικότητα του 

εμβολιασμού. Τον Ιούνιο του 2021 τα τρία δομικά πο-
σοστά περί τον εμβολιασμό ήταν: Υποχρεωτικός για 
όλους (27%), υποχρεωτικός για ειδικές κατηγορίες 
(29%) και για κανέναν υποχρεωτικός (42%). Τα αντί-
στοιχα ποσοστά τον Δεκέμβριο του 2021 είναι 38% - 
27% και 33%. Η υποχρεωτικότητα για όλους ανέβη-
κε κατά 11%, κάτι που αποτελεί τεράστιο άλμα μέσα 
σε έξι μήνες. 

Το ενδιαφέρον είναι ότι και οι πολιτικοί χώροι που 
εξ ορισμού είναι φανατικά υπέρ του «δικαιώματος της 
αυτοδιάθεσης» αύξησαν τα ποσοστά υπέρ του υπο-
χρεωτικού εμβολιασμού από τον Ιούνιο του 2021 ως 
εξής: ΣΥΡΙΖΑ 19,3%  32,5%, ΚΚΕ 28,6%  29,1% 
και αναποφάσιστοι 13,6%  25,5%. Συνεπώς, τώρα 
μένει η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης.
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Τι προβλέπει το σχέδιο που ετοιμάζουν 
οι υπουργοί Υγείας και Εσωτερικών 
ώστε να δοθεί ανάσα στο σύστημα Yγείας

-με βάση τον κανόνα μία πρόσληψη για μία αποχώρηση- τα κενά των ανεμ-
βολίαστων υγειονομικών να καλυφθούν πλήρως και το συντομότερο δυνα-
τόν. Στο ίδιο πλαίσιο, προκειμένου να υπάρξουν τα λιγότερα δυνατά κενά, το 
υπουργείο Εσωτερικών πρότεινε και τη μετατροπή των συμβάσεων του προ-
σωπικού που έχει προσληφθεί εκτάκτως με τρίμηνες συμβάσεις σε συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών. 

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του υπουργείου Υγείας να μην οπισθοχω-
ρήσει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι δεδομένη. Η επέλαση της παραλ-
λαγής «Ομικρον» δείχνει ότι, ακόμα και αν η νόσος μετατραπεί σε ενδημική, 
έχει έρθει για να μείνει, με συνέπεια τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για 
την προστασία της δημόσιας υγείας, αρχής γενομένης από το εσωτερικό των 
νοσοκομείων. Τα σενάρια που μελετώνται όσον αφορά τη μονιμοποίηση του 
μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού των υγειονομικών είναι δύο. Είτε να 
καταστεί ο εμβολιασμός προαπαιτούμενο διορισμού, συμπαρασύροντας έτσι 
και όσους ήδη βρίσκονται εντός συστήματος Υγείας, είτε να μετατραπεί ο μη 
εμβολιασμός σε πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο θα επισύρει ποινή απόλυ-
σης από το Δημόσιο.

Ενισχυτικά προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί και το γεγονός ότι από 
τους περίπου 6.000 υγειονομικούς που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας λό-
γω μη εμβολιασμού, ελάχιστοι προχώρησαν σε άρση της αναστολής τους με 
εμβολιασμό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το υπουρ-
γείο Υγείας, η αναστολή εργασίας έχει αρθεί για περίπου 1.500 εργαζομένους, 
ωστόσο η συντριπτική πλειονότητα αφορά άρσεις εργαζομένων που νόση-
σαν και επέστρεψαν με πιστοποιητικό νόσησης και όχι επειδή εμβολιάστηκαν. 

Σύμφωνα με την τροπολογία που έχει ήδη ψηφιστεί, την 31η Μαρτίου το μέ-
τρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού θα πρέπει να επανεξεταστεί, όλα, ωστό-

σο, δείχνουν ότι οι σχετικές αποφάσεις θα λη-
φθούν νωρίτερα, ώστε από την 1η Απριλίου 
να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την 
αντικατάσταση των υγειονομικών που θα πα-
ραμείνουν ανεμβολίαστοι. Πηγές του υπουρ-
γείου Εσωτερικών σημείωναν, μάλιστα, με νό-
ημα ότι ήδη βρίσκεται σε επεξεργασία η προ-
κήρυξη για την πρόσληψη 4.000 μόνιμων νο-
σηλευτών, στην οποία θα μπορούσε να προ-
στεθεί και ο ανάλογος αριθμός εκείνων που θα 
αντικαταστήσουν όσους τεθούν εκτός συστή-
ματος, ώστε η διαδικασία να περατωθεί το συ-
ντομότερο δυνατόν.

Αποχώρησε ο Πλεύρης 
από τη συνεδρίαση 
Η επέλαση της «Ομικρον» δοκιμάζει τα νεύρα 
πολλών και σίγουρα της ηγεσίας του υπουργεί-
ου Υγείας, αλλά και της επιτροπής των ειδικών. 
Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι 
ένα μικρής έκτασης επεισόδιο που διαδραματί-
στηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής των ειδι-
κών την περασμένη Τετάρτη ανάμεσα σε μέλος 
της επιτροπής και τον υπουργό Υγείας, Θάνο 
Πλεύρη. Ολα συνέβησαν όταν μέλος της επι-
τροπής απευθύνθηκε στον υπουργό Υγείας, ο 
οποίος παρακολουθούσε τη συνεδρίαση, ερω-
τώντας τον αν έχει αντιληφθεί την πίεση που 
δέχεται το σύστημα Υγείας. Ο κ. Πλεύρης, θε-
ωρώντας ότι η ερώτηση υποκρύπτει πολιτική 
σκοπιμότητα, απάντησε με έντονο τρόπο, πα-
ρουσιάζοντας σε real time την κατάσταση στα 
νοσοκομεία όλης της χώρας και λέγοντας ότι ο 
ρόλος της επιτροπής είναι να εισηγείται προς την 
κυβέρνηση, η οποία λαμβάνει τις αποφάσεις. 

Απευθυνόμενος σε προσωπικό τόνο στο μέ-
λος της επιτροπής, ο κ. Πλεύρης είπε ότι σα-
φώς ο υπουργός έχει καλύτερη εικόνα από 
έναν επιστήμονα που εργάζεται σε ένα νοσο-
κομείο το οποίο δεν έχει φιλοξενήσει ούτε ένα 
περιστατικό COVID. Μάλιστα, σύμφωνα με 
πληροφορίες της «R», o κ. Πλεύρης αποχώρη-
σε από τη συνεδρίαση , ζητώντας από τη νέα 
γενική γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Ειρήνη 
Αγαπηδάκη, να συντομεύσει η επιτροπή, κα-
θώς η κυβέρνηση έπρεπε να λάβει τις αποφά-
σεις της για τα σχολεία. 


