
 

 

Αριθμ. Πρωτ. 56/2021 

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2021 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Λίστα αποδεκτών 

 

 

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση ΕΕΠΙ&ΜΑ για το ζήτημα του καθολικού εμβολιασμού 

 

Το ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής Απεικόνισης 

(ΕΕΠΙΜΑ), αναλογιζόμενο την ιδιαίτερα κρίσιμη υγειονομική κατάσταση στην 

οποία κινδυνεύει να βρεθεί για 4η φορά η Χώρα, λόγω της πανδημίας COVID και 

των συνεχών μεταλλάξεων του ιού, αλλά και την αυξημένη ευθύνη που βαρύνει 

τους λειτουργούς υγείας, αποφάσισε την ανάληψη πρωτοβουλίας για τον άμεσο 

και κατά το δυνατόν καθολικό εμβολιασμό του πληθυσμού. 

Θεωρούμε δραματικές τις επιπτώσεις της «πανδημίας» στον τομέα της υγείας, 

λαμβάνοντας υπόψιν τις χιλιάδες θυμάτων από τον κορωνοϊό, αλλά και τις 

επιπτώσεις στην υγειονομική κάλυψη των ασθενών με άλλες σοβαρές παθήσεις, 

π.χ. νεοπλασματικές, καρδιολογικές, κ.ο.κ., καθώς και τις βαρύτατες ψυχολογικές 

επιπτώσεις σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. 

Παράλληλα, μείζονος σημασίας είναι και οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, 

εκπαιδευτικές και πολιτιστικές επιπτώσεις της «πανδημίας», καθιστώντας 

επιτακτική την  ανάγκη αποφυγής ενός 4ου «πανδημικού κύματος». 

Η εμπειρία από την έως σήμερα χρήση των διαθέσιμων εμβολίων, αποδεικνύει την 

ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους, καθιστώντας τον μαζικό εμβολιασμό 

ως την κύρια (αν όχι μοναδική) λύση απέναντι στις βαρύτατες επιπτώσεις της 

«πανδημίας»! 

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ΔΣ της ΕΕΠΙΜΑ καλεί: 

1) Όλα τα μέλη της, που για οιοδήποτε λόγο δεν έχουν εμβολιαστεί έως σήμερα 

να το πράξουν άμεσα (με μοναδική πιθανή εξαίρεση την σπανιότατη περίπτωση 

πάθησης που καθιστά επικίνδυνο τον εμβολιασμό, σύμφωνα πάντα με 

τεκμηριωμένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού). 

 



 

 

2) Αντιστοίχως, όλους τους εργαζόμενους σε δομές υγείας (Δημόσια και Ιδιωτικά 

Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Διαγνωστικά Κέντρα, Ιατρεία, κτλ) να εμβολιαστούν 

άμεσα, αναλογιζόμενοι την αυξημένη ευθύνη απέναντι στους ασθενείς, τους 

οικείους τους, αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό! 

3) Όλα τα «προβεβλημένα» μέλη της Πολιτικής, Πολιτιστικής, Ακαδημαϊκής και 

Θρησκευτικής ζωής του Τόπου να συνδράμουν με κάθε τρόπο στην ευρύτατη 

διάδοση της εμβολιαστικής ιδέας, παρακινώντας τους συμπολίτες μας με το 

προσωπικό τους παράδειγμα (εμβολιασμό), αλλά και την εν γένει στάση  τους. 

4) Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας να προβάλλουν τουλάχιστον «ισορροπημένα» 

τις απειροελάχιστες περιπτώσεις επιπλοκών που μπορεί να προκληθούν από την 

χορήγηση των εμβολίων (όπως και από κάθε φάρμακο -  ακόμη και από όσα 

ευρύτατα και συχνά αλόγιστα καταναλώνονται από όλους μας). Εκφράζουμε την 

βαθύτατη θλίψη μας για τους ελάχιστους συνανθρώπους μας που υπέστησαν 

κάποια βαριά επιπλοκή κατά τον εμβολιασμό τους, αλλά παράλληλα θα πρέπει να 

αναλογιζόμαστε τα χιλιάδες επιπλέον θύματα που θα είχαμε αν δεν είχαν 

εμβολιαστεί τα εκατομμύρια συμπολιτών μας! 

Εν κατακλείδι, το ΔΣ της ΕΕΠΙΜΑ προτρέπει όλες τις Επιστημονικές Ιατρικές 

Εταιρείες, τον Πανελλήνιο Ιατρικό, Οδοντιατρικό και Φαρμακευτικό Σύλλογο, τους 

αντίστοιχους Τοπικούς Συλλόγους, αλλά και κάθε Κοινωνικό, Πολιτικό και 

Οικονομικό φορέα, να συμβάλλει στην διάδοση του εμβολιασμού. 

Σε κάθε περίπτωση, ουδείς πολίτης μπορεί να επικαλείται σήμερα «άγνοια» 

σχετικά με τις τραγικές επιπτώσεις της «πανδημίας» στην ζωή όλων μας, αλλά και 

στο μέλλον των παιδιών μας! 

Η πολιτεία, έχοντας την ευθύνη διαφύλαξης της υγείας, αλλά και της οικονομικής, 

κοινωνικής, εκπαιδευτικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής της Χώρας, οφείλει να 

λαμβάνει μέτρα ελαχιστοποίησης της πιθανότητας διασποράς του κορωνοϊού από 

τους μη-εμβολιασμένους πολίτες και να προβεί χωρίς καθυστέρηση στο έσχατο 

μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού (με μοναδική εξαίρεση την ύπαρξη 

πιστοποιημένης αντένδειξης), όσων εκ της επαγγελματικής και κοινωνικής τους 

δραστηριότητας (επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε χώρους 

υγειονομικού ενδιαφέροντος και πολυκαταστήματα, ιερείς, κτλ) έχουν υψηλό 

βαθμό συγχρωτισμού και ως εκ τούτου πιθανότητας διάδοσης του κορωνοϊού, σε 

περίπτωση μόλυνσής τους. 

 



 

 

Με εκτίμηση, 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Πρόεδρος ΕΕΠΙ&ΜΑ  Γεν. Γραμματέας ΕΕΠΙ&ΜΑ 

Ιωάννης Θ. Κούτσικος  Σοφία Κουκουράκη 

 

 

 
 


