
 

 

 

Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον υπουργό Υγείας 

Θέμα: Επικίνδυνη η οικονομική αφαίμαξη των μη-εμβολιασμένων για την κοινωνική 

συνοχή 

 

Η πανδημία του κορωνοϊού εξακολουθεί να απειλεί – όχι μόνο τη Δημόσια Υγεία, αλλά και 

το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων. Δυστυχώς οι χειρισμοί της κυβέρνησης για την 

αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας απειλής δεν έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Η covid-19 δεν πλήττει μόνο την υγεία του πληθυσμού, αλλά έχει επιφέρει τεράστιο 

πλήγμα και στην διαβίωση των πολιτών. Αναρίθμητες επιχειρήσεις έχουν κλείσει ή 

πρόκειται να κλείσουν πανελλαδικώς, αφήνοντας χιλιάδες εργαζομένους χωρίς δουλειά. 

Επιπλέον, στην ατυχή προσπάθειά της να «πείσει» τους πολίτες να εμβολιαστούν, η 

κυβέρνηση καταφεύγει σε απειλές, εκβιασμούς και ποινές. Εσχάτως μάλιστα, η κεντρική 

εξουσία επιβάλλει ένα είδος «κεφαλικού φόρου» στους ανεμβολίαστους, υποχρεώνοντας 

τους εργαζόμενους να πληρώνουν από την τσέπη τους τα rapid tests εάν θέλουν να 

κρατήσουν τη δουλειά τους. Η αφαίμαξη του πενιχρού εισοδήματος των εργαζομένων 

μάλιστα, γίνεται παραβλέποντας επιδεικτικά τον Ν.3850/2010, δηλαδή τον Κώδικα 

Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. 

Όπως πληροφορούμαστε από Συλλόγους και Σωματεία εργαζομένων, ένας εργαζόμενος ή 

φοιτητής θα είναι υποχρεωμένος να πληρώνει έως και 80 ευρώ το μήνα για να πάει στα 

μαθήματά του ή στη δουλειά του. Τα διαγνωστικά τεστ δεν γίνονται σε δημόσιους φορείς 

παροχής υγείας, αλλά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Οι λαϊκές οικογένειες παρατηρούν 

σημαντική συρρίκνωση των ούτως ή άλλως ισχνών εισοδημάτων τους. 

Η τιμωρητική αντιμετώπιση των μη-εμβολιασμένων, αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση είναι 

ανίκανη να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την υγειονομική βόμβα του κορωνοϊού, και για 

αυτό καταφεύγει στον αυταρχισμό. 

Κρίνουμε απαραίτητο να συνεχιστεί η χορήγηση από τα φαρμακεία δωρεάν self tests 

εβδομαδιαίως, και να καλυφθούν κατά 100% οι εργαστηριακοί έλεγχοι από τα ασφαλιστικά 

ταμεία των εργαζομένων. Να εφαρμοστούν από τους εργοδότες οι προβλέψεις του 

Ν.3850/2020, που αναφέρει ρητά ότι τα μέτρα για την ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή 
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κατά την εργασία σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των 

εργαζομένων. 

Επίσης, κρίνουμε απαράδεκτο το σκεπτικό της κυβέρνησης που εκφράζεται με την 

προκλητική δήλωση του  αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών κ. Πέτσα: «Το να πληρώνει 

κανείς το rapid test από την τσέπη του είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να κάνει το εμβόλιο». 

Θεωρούμε πολύ επικίνδυνη για την κοινωνική συνοχή αυτή την τακτική ποινικοποίησης της 

ελεύθερης βούλησης των πολιτών. 

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω,  

 

Ερωτάται ο Υπουργός 

 

 Τι προτίθεστε να κάνετε για να πείσετε με δημοκρατικό τρόπο όλους τους πολίτες 

να εμβολιαστούν; 

 Γιατί δεν παρέχετε τη δυνατότητα στους μη-εμβολιασμένους συμπολίτες μας να 

κάνουν τα αξιόπιστα διαγνωστικά τεστ σε δημόσια νοσοκομεία, μέσω του ΕΦΚΑ και 

των άλλων ασφαλιστικών ταμείων; 

 Γιατί δεν εφαρμόζεται ο Ν.3850/2020, που ψηφίστηκε από την κυβέρνησή σας 

αλλά τον αγνοείτε επιδεικτικά; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής, 

 

Μαρία Απατζίδη 

Βουλευτής Α Ανατολικής Αττικής  

ΜεΡΑ25 

 

 




