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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ 

  

Εδώ και έναν περίπου χρόνο ο ΣΕΔΑ έχει σταθεί με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και 

επιμονή απέναντι στα προκύπτοντα θέματα που άπτονται της πανδημίας. Πριν καν εμφανιστεί το 

πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα και έως σήμερα, ο Σύλλογος έχει παρέμβει σε κάθε στάδιο εξέλιξης της 

πανδημίας, όπου θεωρούσε αυτό απαραίτητο και μάλιστα με συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες 

οδήγησαν σε απτά αποτελέσματα.  

Όπως γίνεται φανερό όμως, η χώρα εισέρχεται στο τρίτο κύμα έξαρσης του ιού, πιθανόν το 

μεγαλύτερο και πιο επιθετικό σύμφωνα με όσα έχουν προειδοποιήσει οι επιστήμονες. Το τρίτο αυτό 

κύμα, θα βρει εκ νέου τους εργαζόμενους στις επάλξεις και αντιμέτωπους με την διαφαινόμενη 

διασπορά. Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα και στον Δήμο Αθηναίων 

ειδικότερα έχουν σηκώσει ήδη ένα σημαντικό μέρος του φορτίου της μάχης της χώρας ενάντια 

στον κορωνοϊό, προσφέροντας καθημερινά μεγάλο εύρος υπηρεσιών και μάλιστα (στον Δήμο 

Αθηναίων) στην πιο επικίνδυνη περιοχή όσον αφορά τη διασπορά του ιού. Ταυτόχρονα όμως και 

εξαιτίας της φύσης της εργασίας τους, ανήκουν στις ομάδες εκείνες που είναι περισσότερο 

εκτεθειμένες στον ιό και άρα στις συνέπειές του. 

 Η υγεία, η προστασία και η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του 

Συλλόγου. Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε ότι με βάση και τα νέα δεδομένα, οι κατηγορίες 

εργαζομένων οι οποίες αποτελούν το δυναμικό των μετωπικών υπηρεσιών του Δήμου και στην 

συγκεκριμένη περίσταση, εξ’ ορισμού, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες και ποικίλες πιθανότητες 

έκθεσης στον κορωνοϊό, πρέπει να ενταχθούν στην προτεραιοποίηση του προγραμματισμού του 

Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Εμβολιασμών κατά του covid-19.  

Ξεκάθαρα δηλώνουμε ότι η διεκδίκησή μας αυτή δεν διακατέχεται από καμία συντεχνιακή 

αντίληψη και εν τοις πράγμασι αντιμετωπίζουμε με απόλυτο σεβασμό όλους τους πολίτες, καθώς 

και τις ευαίσθητες ηλικιακές και ευπαθείς ομάδες. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι ο πυλώνας της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένας από τους πλέον βασικούς παράγοντες αντιμετώπισης της 

πανδημίας και των συνεπειών της, θεωρούμε ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποστεί 

απώλειες και αποδεκατισμό, διότι τυχόν κατάρρευσή του θα έχει πολύ μεγάλες συνέπειες σε όλους 

τους πολίτες που με οποιοδήποτε τρόπο εξυπηρετούνται από τις διάφορες υπηρεσίες και δομές, 

αλλά και γενικότερα στο σύνολο της κοινωνίας.  

Ενόψει λοιπόν των συνθηκών έξαρσης όπως αυτές διαμορφώνονται στην Αττική και ιδιαίτερα 

στον Κεντρικό Τομέα, καλούμε: 

α) τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κ. Μπακογιάννη, να διεκδικήσουν 

την ένταξη των εργαζομένων των υπηρεσιών με τα συγκεκριμένα προαναφερθέντα 

χαρακτηριστικά, στο πρόγραμμα των εμβολιασμών και 

β) την ΚΕΔΕ, να αναλάβει τις απαραίτητες αντίστοιχες πρωτοβουλίες και να διεκδικήσει 

την ένταξη στο πρόγραμμα των εμβολιασμών για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών με τα 

συγκεκριμένα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά συνολικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
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