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πολιτικη Αποφάσεις τον Σεπτέμβριο
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τις προϋποθέσεις που ορίζει το Σύνταγμα για 
τις όποιες ρυθμίσεις απαιτηθούν.

Πάντως, υπήρξε και η σκέψη η υποχρεω-
τικότητα σε πρώτη φάση να αφορά μάχιμες 
και ειδικές μονάδες όλων των Σωμάτων, αλ-
λά και ένστολους που υπηρετούν για -παρά-
δειγμα- σε πλοία και υποβρύχια ή πετούν με 
πολεμικά αεροσκάφη.

Επέκταση
Παράλληλα, πέρα από τους ένστολους, συζή-
τηση γίνεται και για τους εργαζομένους σε κρί-
σιμες υποδομές του κράτους. Σε αυτό το εν-
δεχόμενο, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός μπο-
ρεί να αφορά -μεταξύ άλλων- όσους απασχο-
λούνται στην ενέργεια, στην ύδρευση, στις 
τηλεπικοινωνίες, στα αεροδρόμια, στα λιμά-
νια, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Σε αυτές τις επαγγελματικές ομάδες, ανάλο-
γα και με τη θέση που καλύπτει κάθε εργαζό-
μενος, θα μπορεί να ακολουθηθεί το μοντέ-
λο της αναστολής εργασίας, άρα και περικο-
πή μισθού και αναπλήρωση των μη εμβολια-
σμένων με νέες προσλήψεις για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα από υποψηφίους που θα 
είναι εμβολιασμένοι, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένας συνδυασμός 
κυρώσεων εντός υπηρεσίας.

Είναι ξεκάθαρο πως, ανάλογα με την πο-
ρεία των εμβολιασμών, η κυβέρνηση επε-
ξεργάζεται εναλλακτικά σχέδια, με την επέ-

κταση της υποχρεωτικότητας να είναι με-
ταξύ αυτών, προκειμένου να αυξηθούν 
οι εμβολιασμοί και να χτιστεί όσο το δυ-
νατόν πιο γρήγορα το τείχος ανοσίας. 

Οι τελικές αποφάσεις όσον αφο-
ρά τον υποχρεωτικό εμβολια-

σμό και τις ομάδες που θα 
αφορά αναμένεται να λη-

φθούν ακόμα και μέ-
σα στον Σεπτέμβριο, 
αφού πρώτα αξιο-
λογηθούν τα δεδο-
μένα και κυρίως το 
πόσοι έχουν εμ-
βολιαστεί ή του-
λάχιστον έχουν 
κλείσει ραντε-
βού για την πρώ-

τη δόση.
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Τ
ην επέκταση του υποχρεωτικού εμβολι-
ασμού κατά του κορωνοϊού και σε άλ-
λες επαγγελματικές ομάδες εξετάζει η 

κυβέρνηση, με τους ένστολους και τους ερ-
γαζομένους σε κρίσιμες υποδομές του κρά-
τους να είναι στο μικροσκόπιο.

Μετά τους εργαζομένους στις μονάδες φρο-
ντίδας ηλικιωμένων και τους γιατρούς, τους 
νοσηλευτές και τους εργαζομένους στα δημό-
σια και στα ιδιωτικά νοσοκομεία, ο υποχρεω-
τικός εμβολιασμός επεκτάθηκε και στους ιδι-
ώτες γιατρούς και στους φαρμακοποιούς, με 
τη ρύθμιση μάλιστα να προβλέπει τσουχτερά 
πρόστιμα για όσους δεν κάνουν το εμβόλιο.

Τοπικές παρεμβάσεις
Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση, ενόψει του φθι-
νοπώρου, θα προχωρήσει σε όσα μέτρα χρει-
αστεί, αφού ο βασικός στόχος, πέρα από την 
προστασία της δημόσιας υγείας, είναι να μην 
υπάρξει ένα νέο γενικό lockdown. Αυτό, βέ-
βαια, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν το-
πικές παρεμβάσεις και μέτρα όπου απαι-
τείται, ανάλογα με τα υγειονομικά 
δεδομένα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η επόμε-
νη ομάδα για την οποία εξετά-
ζεται το ενδεχόμενο να κατα-
στεί υποχρεωτικός ο εμβολια-
σμός είναι οι ένστολοι. Δηλαδή, 
πέρα από τις Ενοπλες Δυνάμεις, η Αστυ-
νομία, το Λιμενικό και η Πυροσβεστική.

Εδώ βέβαια η κατάσταση είναι λίγο 
πιο σύνθετη, καθώς, ειδικά στις Ενο-
πλες Δυνάμεις, υπάρχουν επίλεκτα τμή-
ματα που δεν μπορούν να αντικαταστα-
θούν απευθείας.

Ετσι, και στα τρία Σώματα των Ενό-
πλων Δυνάμεων, Στρατό Ξηράς, Αε-
ροπορία και Ναυτικό, πέρα από περι-
κοπή μισθού, φαίνεται πως θα υπάρ-
χει ένα πλέγμα αποφάσεων για τους 
ανεμβολίαστους που θα δυσκολεύ-
ει την επαγγελματική πορεία τους. 
Ουσιαστικά θα προβλέπονται υπη-
ρεσιακές κυρώσεις και όχι αναστολή 
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εργασίας για όσους δεν εμβολιαστούν. Για πα-
ράδειγμα, θα μπορεί να καθυστερεί η βαθ-
μολογική τους εξέλιξη, άρα και η μισθολογική 
ανέλιξη, ή να απαιτούνται περισσότερα χρό-
νια για μια μετάθεση σε άλλη περιοχή ή για 
μετακίνηση σε άλλη υπηρεσία. 

Στον αντίποδα, όσοι εμβολιάζονται θα μπο-
ρούν να έχουν πιο γρήγορη εξέλιξη και πιο 
εύκολες μετακινήσεις. 

Το ίδιο πλαίσιο αναμένεται να ακολουθη-
θεί και στην Αστυνομία, στο Λιμενικό και στην 
Πυροσβεστική, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 
μπορεί να υπάρξουν και μετακινήσεις.

Πρόκειται για προτάσεις (κυρώσεις και μπό-
νους επιβράβευσης) που συζητούνται στο εν-
δεχόμενο που αποφασιστεί να γίνει υποχρε-
ωτικός ο εμβολιασμός για τους ένστολους και 
σε κάθε περίπτωση θα εξεταστούν όλες οι νο-
μικές προεκτάσεις. 

Αλλωστε, ο υπουργός Επικρατείας Γιώρ-
γος Γεραπετρίτης, στενός συνεργάτης 
του πρωθυπουργού, είναι καθηγητής Συ-
νταγματικού Δικαίου και γνωρίζει άριστα 


