
4 Realnews www.real.gr

ΤΟ ΘΕΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενόψει φθινοπώρου η κυβέρνηση 
σχεδιάζει οι εσωτερικοί χώροι ψυχαγωγίας, δηλαδή μπαρ 
και κέντρα διασκέδασης, να υποδέχονται αποκλειστικά 
εμβολιασμένους ή όσους έχουν νοσήσει
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Μ
ε οδηγό την απόφαση για καθηγητές 
και δασκάλους, οι οποίοι για να μπο-
ρούν να εισέλθουν στις σχολικές αί-

θουσες από τον Σεπτέμβριο, θα πρέπει πλέον 
να διαθέτουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού 
ή νόσησης είτε αποτελέσματα εξέτασης, φαί-
νεται πως θα κινηθεί η κυβέρνηση και για όλες 
τις επαγγελματικές ομάδες που δραστηριοποι-
ούνται σε εσωτερικούς χώρους.

Στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζουν όλα τα 
σενάρια όσον αφορά τη λειτουργία των εσω-
τερικών χώρων ενόψει του φθινοπώρου, επι-
διώκοντας να απομονώσουν ενδεχόμενα ασυ-
μπτωματικά κρούσματα και, σε συνδυασμό με 
τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού, να κρα-
τήσουν ανοιχτή την κοινωνία και την οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, όλα δείχνουν πως από 
τον Σεπτέμβριο, για να μπορεί κάποιος να ερ-
γαστεί στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, 
ειδικά εκεί όπου υπάρχουν συναλλαγές με το 
κοινό, θα ζητείται είτε πιστοποιητικό εμβολια-
σμού ή νόσησης είτε εβδομαδιαίο αρνητικό 
τεστ μοριακού ελέγχου ή rapid test. Το κόστος 
των ελέγχων θα επιβαρύνει τους ίδιους τους 
εργαζομένους, ενώ τα εβδομαδιαία τεστ φέρ-
νουν και πρόσθετη ταλαιπωρία για όσους τε-
λικά δεν εμβολιαστούν και δεν έχουν νοσήσει. 
Ετσι, οι εργαζόμενοι θα έχουν την επιλογή εί-
τε να εμβολιαστούν, είτε να υποβάλλονται σε 
συνεχή τεστ για να μπορούν να εργαστούν.
Αυτό σημαίνει ότι το σχέδιο θα αφορά τους 
εργαζομένους: 

Το μέτρο εξετάζεται για 
να εφαρμοστεί από τον 
Σεπτέμβριο σε δημόσιο 

και ιδιωτικό τομέα. 
Η απόφαση που έλαβε 
η κυβέρνηση για τους 

εκπαιδευτικούς θα 
επεκταθεί και σε άλλους 

επαγγελματικούς 
κλάδους. Μόνο 

με πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή αρνητικό 

τεστ θα εισέρχεται το 
προσωπικό στους χώρους 

εργασίας 

f Σε όλες τις επιχειρήσεις και όλο το εμπόριο. Δηλαδή σε όλα 
τα καταστήματα, πολυκαταστήματα, ακόμα και κομμωτήρια.

f Στην εστίαση. Ολα τα καταστήματα υγειονομικού ενδια-
φέροντος, καφέ, εστιατόρια, μπαρ και κέντρα διασκέδασης.

f Στον δημόσιο τομέα. Αφορά όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.
Εν ολίγοις, αυτό το μέτρο θα επεκταθεί σε όλους τους ερ-

γαζομένους σε όλες τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες, ώστε 
οι χώροι εργασίας να είναι όσο γίνεται ασφαλείς και να προ-
στατεύονται και οι εργαζόμενοι, αλλά και εκείνοι που έρχο-
νται σε επαφή μαζί τους.

Εμβολιασμένοι στα κέντρα διασκέδασης 
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ενόψει φθινοπώρου η 
κυβέρνηση σχεδιάζει οι εσωτερικοί χώροι ψυχαγωγίας, δηλα-
δή μπαρ και κέντρα διασκέδασης, να υποδέχονται αποκλει-
στικά εμβολιασμένους ή όσους έχουν νοσήσει. Αυτό σημαί-
νει ότι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, ακόμα και αν έχουν αρ-
νητικό τεστ, δεν θα μπορούν να περάσουν την πόρτα των κέ-
ντρων διασκέδασης.

Οσον αφορά τον χώρο της εστίασης, πάντως, σήμερα οι ερ-
γαζόμενοι που δεν έχουν εμβολιαστεί είναι υποχρεωμένοι να 
κάνουν δύο τεστ την εβδομάδα, ένα self test και ένα rapid test.

Να σημειωθεί ότι, όπως αποκάλυψε η Realnews από την πε-
ρασμένη Κυριακή, στο τραπέζι βρίσκεται και η πρόταση, από 
τον Σεπτέμβριο, ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού να απο-
τελεί βασική προϋπόθεση για την έκδοση πιστοποιητικού υγεί-
ας για να μπορεί κάποιος να εργαστεί σε κατάστημα υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος. Είναι κάτι που ζητούσαν εδώ και καιρό 
οι εκπρόσωποι  της εστίασης και είχε συζητηθεί στο υπουρ-
γείο Ανάπτυξης, με τον κλάδο να ακολουθεί το μοντέλο «εμ-
βόλιο, τεστ ή αναστολή εργασίας». 

Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης ήδη έχουν 
το δικαίωμα να γνωρίζουν ποιοι εργαζόμενοί τους έχουν κά-
νει τον εμβόλιο, κάτι που διευκολύνει ακόμα περισσότερο την 
όλη διαδικασία, ώστε να ζητούν το τεστ.

Οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων που δεν θα έχουν κάνει 
το εμβόλιο θα προσκομίζουν το τεστ και στη συνέχεια αυτό θα 
εγγράφεται κάθε εβδομάδα στο σύστημα «Εργάνη».

Συνέπειες 
Τι θα γίνει, όμως, εάν κάποιος εργαζόμενος δεν προσκομίσει τα 
απαραίτητα έγγραφα; Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται: 

f Στον ιδιωτικό τομέα, ο εργαζόμενος θα βγαίνει σε αναστο-
λή, χάνοντας τον μισθό του και τις ασφαλιστικές εισφορές για 
όσο διάστημα απουσιάζει. Στη θέση του, για το ίδιο διάστημα, 

ο επιχειρηματίας θα μπορεί να προσλάβει κά-
ποιον, με την προϋπόθεση, όμως, πως ο υπο-
ψήφιος εργαζόμενος θα είναι εμβολιασμένος 
ή θα έχει νοσήσει.

f Στον δημόσιο τομέα, ο υπάλληλος θα βγαί-
νει σε αναστολή, θα έχει περικοπή μισθού, ενώ 
το χρονικό διάστημα απουσίας του δεν θα λο-
γίζεται ως χρόνος πραγματικής προϋπηρεσίας. 
Παράλληλα, μπορεί να έχει και πειθαρχικές συ-
νέπειες, όπως -για παράδειγμα- να μην έχει για 
ένα εύλογο διάστημα βαθμολογική και μισθο-
λογική εξέλιξη (προαγωγές).

Στη θέση όσων δημοσίων υπαλλήλων αρ-
νούνται να προσκομίσουν τα έγγραφα που 
θα απαιτούνται θα προσλαμβάνονται συμβα-
σιούχοι που θα έχουν κάνει το εμβόλιο, αρχι-
κά για τρεις μήνες, με δικαίωμα επέκτασης της 
σύμβασης για άλλους τρεις μήνες. Μάλιστα, οι 
συμβασιούχοι αυτοί μπορεί να μοριοδοτηθούν 
για άλλους διαγωνισμούς ή για διαγωνισμούς 
στους οποίους ήδη συμμετέχουν.

Ενδεικτική είναι η απόφαση για τους εκπαι-
δευτικούς που δεν θα εμβολιάζονται ή δεν θα 
κάνουν το τεστ, η οποία πέρασε με τροπολογία 
στη Βουλή το απόγευμα της Πέμπτης.

f Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς επιβάλλεται 
το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθη-
κόντων. Ο χρόνος αυτός δεν λογίζεται ως χρό-
νος δημόσιας υπηρεσίας και για το διάστημα 
αυτό δεν καταβάλλονται αποδοχές.

Οσον αφορά τους προσωρινούς αναπληρω-
τές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι οποί-
οι κατά την ημέρα ανάληψης καθηκόντων δεν 
προσκομίσουν βεβαίωση εμβολιασμού ή πι-
στοποιητικό νόσησης, δεν θα γίνεται αποδε-
κτή η παρεχόμενη εκ μέρους τους εργασία και 
δεν θα καταβάλλονται αποδοχές, ενώ το αντί-
στοιχο χρονικό διάστημα δεν λογίζεται ως χρό-
νος πραγματικής προϋπηρεσίας.

Στον αντίποδα, όπου παρουσιάζονται κενά, 
θα προσλαμβάνεται προσωπικό με τρίμηνες 
συμβάσεις και δυνατότητα επέκτασης, προκει-
μένου να αναπληρώνονται τα κενά όσων εκπαι-
δευτικών δεν πληρούν καμία από τις υγειονο-
μικές προϋποθέσεις που τίθενται.

κόστος
Το κόστος των 
ελέγχων θα 
επιβαρύνει τους 
ίδιους τους 
εργαζομένους, ενώ 
τα εβδομαδιαία 
τεστ φέρνουν 
πρόσθετη 
ταλαιπωρία για 
όσους τελικά δεν 
εμβολιαστούν και 
δεν έχουν νοσήσει

Στην εργασία
μόνο με τεστ
ή με εμβόλιο


