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Θέμα: Η θέση του Πανελλήνιου Συλλογου Εργοθεραπευτών στο θέμα 

του υποχρεωτικού εμβολιασμού, της αναστολής εργασίας και της 

ενδεχομενης απόλυσης των ανεμβολίαστων υγειονομικών. 

 

 

Μετά από σειρά ερωτημάτων μελών του ΠΣΕ αλλά και κοινού, σχετικά με τη θέση του 

ΠΣΕ στο θέμα των εμβολιασμών έναντι του Covid-19, το ΔΣ του ΠΣΕ επισημαίνει τα 

εξής: 

1. Από 5/8/2021 με ανακοίνωσή του, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΠΣΕ  κια 

ενημέρωση των μελών του, δημοσιοποίησε τη θέση του για τους 

εμβολιασμούς απέναντι στον Covid-19. 

2. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή και αφού αναφέρεται ενημέρωση σχετικά 

με τις Νομοθετικές υποχρεώσεις των Εργοθεραπευτών έναντι του 

προβλήματος, το ΔΣ παρουσιάζει την επίσημη θέση του: «Ο ΠΣΕ στηρίζει 

απόλυτα το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, παρακινώντας άπαντες τους 

Εργοθεραπευτές να σπεύσουν να εμβολιαστούν.» 

3. Στη συνέχεια της ανακοίνωσης μάλιστα επισημάνθηκε ο προβληματισμός για 

την επιβολή βαρύτατων κυρώσεων σε βάρος των μη εμβολιασμένων και η 

αντίθεση του στα επιλεγμένα μέτρα επιβολής της υποχρεωτικότητας. 

 
Σήμερα και μετά τη συνέχιση των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, το ΔΣ του 
ΠΣΕ αποφάσισε να επικαιροποιήσει την άποψή του περιλαμβάνοντας κάθε νέο 
δεδομένο. Έτσι: 
 

1. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την ανάγκη πλήρους εμβολιασμού όλων των 

πολιτών και ιδιαίτερα όσων ασχολούνται με τη υγεία των πολιτών από κάθε 

άποψη 

2. Παροτρύνουμε όλους τους Εργοθεραπευτές να εμβολιαστούν, τόσο αυτοί 

όσο και οι οικογένειές τους, αλλά και κάθε συνεργάτης τους σε επαγγελματικό 

επίπεδο. 



3. Έχουμε ήδη ενημερώσει όλους τους ιδιωτικούς χώρους εφαρμογής 

Εργοθεραπείας για τα νέα σχετικά μέτρα και την υποχρέωση εμβολιασμού, 

αλλά και ανάρτησης σχετικού σήματος στους χώρους εργασίας. 

4. Εκφράζουμε τον προβληματισμό και αντίθεσή μας για την επιλογή των 

τρόπων επιβολής της υποχρεωτικότητας που εφαρμόζεται σήμερα από το 

Υπουργείο Υγείας. Η αναστολή εργασίας στους Υγειονομικούς μόνο 

υπαλλήλους αποτελεί μέτρο ακραίας τιμωρίας σε ένα κλίμα ανισότητας με 

τους υπόλοιπους πολίτες και απαξίωσης της έως σήμερα προσφοράς τους στη 

δύσκολη αυτή περίοδο. 

5. Απόλυτη είναι η εναντίωσή μας  βέβαια στην ανακοινωθείσα απόφαση 

απόλυσης υπαλλήλων του ΕΣΥ που δεν θα  έχουν εμβολιαστεί έως 1/3/2022. 

Η απόφαση αυτή δεν συμφωνεί με τις συνταγματικές επιταγές και αποτελεί 

ακραία μορφή τιμωρίας άνισης με τις επιλεγείσες μορφές για όλο τον 

υπόλοιπο πληθυσμό. Δημιουργεί μεγάλα κοινωνικά προβλήματα και 

επιπλέον επιδεινώνει πολύ περισσότερο την ήδη πολύ δύσκολη κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται το ΕΣΥ της χώρας. 

6. Θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλές άλλες λύσεις στις οποίες μπορεί να 

καταλήξουν οι υπεύθυνοι μετά από θετική συζήτηση με τους 

ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες. 

7. Δηλώνουμε απόλυτα αλληλέγγυοι στις προσπάθειες και πρωτοβουλίες της 

ΠΟΕΔΗΝ, της ΑΔΕΔΥ και κάθε άλλου φορέα των εργαζομένων που εξαρχής 

έχουν ταχθεί υπέρ του εμβολιασμού αλλά κατά των μέτρων τιμωρητικής 

επιβολής ή επιλεκτικών οικονομικών κινήτρων και υπέρ της χρήσης θετικής 

πειθούς με σοβαρή, συνεχή ενημέρωση και υποστήριξη όλων. 

 

 

Η Πρόεδρος 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

Κυριακή  Κεραμιώτου Παναγιώτης Μπούρος 

 


