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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
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ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΘΕΜΑ: «έκτακτα μέτρα κατά των ανεμβολίαστων άνω των 60 ετών και των 
ανεμβολίαστων υγειονομικών»

Λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχή εφαρμογή:

Αποφασίζουμε:
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των υποχρεωτικών Lockdown, της μετακίνησης με SMS, της απαγόρευσης των διαδηλώσεων
της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας ακόμα και σε ανοιχτούς χώρους
του υποχρεωτικού εκτοπισμού ή/και απομόνωσης: μειονοτήτων, έγκλειστων σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, φυλακισμένων, άστεγων, ατόμων εξαρτημένων από παράνομες ουσίες, νοσηλευομένων 
σε ψυχιατρικές κλινικές κοκ
των υποχρεωτικών rapid test για μετάβαση στην εργασία με έξοδα των εργαζομένων
της υποχρεωτικής τηλεργασίας, τηλεκπαίδευσης κοκ
του υποχρεωτικού εκτοπισμού των νεκρών από Covid-19 σε ειδικές πτέρυγες των νεκροταφείων
της υποχρεωτικής ασυλίας στη βιομηχανία, και κυρίως στην τουριστική
της άνευ όρων παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
των υποχρεωτικών εμβολιασμών και προστίμων σε ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών
των υποχρεωτικών εμβολιασμών και αναστολών σε ανεμβολίαστους υγειονομικούς
της μετατροπής των Κέντρων Υγείας και κάποιων Νοσοκομείων σχεδόν εξ ολοκλήρου σε Εμβολιαστικά Κέντρα
της μετατροπής των Νοσοκομείων του ΕΣΥ σε κέντρα μίας νόσου (Covid-19) και την επιτυχή προστασία 
των ιδιωτικών Νοσοκομείων 
του σχεδίου διάλυσης του ΕΣΥ και περαιτέρω ιδιωτικοποίησης της περίθαλψης
την χωρίς ουσιαστική αντίσταση εφαρμογή της υποχρεωτικής εγγραφής στον Προσωπικό γιατρό
την επιτυχή εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων από άλλα υπουργεία (push backs κατά των μεταναστών, 
πανεπιστημιακή αστυνομία, κατασολή στεκιών-καταλήψεων, καταπατήσεις δασών και αιγιαλού κοκ)
τις δικαστικές αποφάσεις: α) στήριξης των ως άνω αποφάσεων στο όνομα της Δημόσιας Υγείας και 
β) κατά συρροή κήρυξης παράνομων απεργιών και διαδηλώσεων…

α)

β)

Την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υποχρεωτική παρουσία κάθε 1η και 15 του μήνα στα 
αστυνομικά τμήματα, όλων των ανεμβολίαστων άνω των 60 ετών καθώς και των ανεμβολίαστων 
υγειονομικών ανεξαρτήτου ηλικίας.

Την ενημέρωση λοιπών Υπουργών για την άμεση επέκταση της υποχρεωτικότητας σε κάθε πεδίο, 
δεδομένης της υπόρρητης συναίνεσης των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της απουσίας δυναμικών 
εργατικών και κοινωνικών αντιστάσεων
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