
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ  ΣΤΗΝ  ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ από ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟ  δικηγορο

Ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα που δεν εμβολιάζεται μπορεί νόμιμα να απολύεται για 
σπουδαίο λογο χωρίς αποζημίωση επειδή η παραμονή του βλάπτει την επιχείρηση

.Η απόφαση του Συμβ.Ευρωπης του 1/2021 που το απαγορεύει ρητά και η κυβέρνηση την 
υπέγραψε δεν μπορούσε να προνοήσει τις επιπτώσεις του Covit στο μέλλον

 Η ανοησία της ανοσίας με την μηδενικη θνησιμότητα στην μετάλλαξη Δ   0,1% ειναι ο κίνδυνος για 
κάθε επιχείρηση.Και η οκτώ φορές μεγαλύτερη μεταδοτικότητα του ιού από τους εμβολιασμενους 
σε σχέση με τους ανεμβολιαστους όπως μελέτες απέδειξαν δεν έχει καμμία επίπτωση.

Ο παραλογισμός παντρεμένος με την απατη και τον εκβιασμο εγκλωβίστηκε στο κεφάλι του για να 
πείσει όσους ακόμα αφελείς μέχρι βλακείας υπάρχουν για να εμβολιασθουν. Γι αυτό φίλοι 
ανεμβολιαστοι θα προτείνω αυτό που χθες ομάδα ανακοίνωσε.

Οποιος εργαζόμενος σε ιδιωτικό η και δημόσιο τομέα εκβιασθει από εργοδότη η προϊστάμενο να 
εμβολιασθεί να μη αρνηθεί, αλλά να ζητήσει έγγραφο που να αποδεικνύει το αίτημα για να 
κλείσει ραντεβού μέσω ΕΟΔΥ για τον εμβολιασμο του.

Οταν θα πάει θα συνοδεύεται από Δικηγόρο και θα ζητήσει εγγραφη διαβεβαίωση από τον γιατρό 
η τον προϊστάμενο του εμβολιαστικου κέντρου για τι παρενεργειες  μπορεί να του προκαλέσει το 
συγκεκριμένο εμβόλιο και ποιος θα είναι ο υπεύθυνος για να ζητήσει αν χρειασθεί μέχρι και 
αποζημίωση. 

Η γνώση των παρενεργειών είναι απαραίτητη να υπάρχει για κάθε εμβόλιο όπως και για καθε 
φάρμακο και αυτό πριν λίγες μέρες  επίσημα  το ανακοίνωσε ο  Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων και τις ανέφερε  συγκεκριμενα

 Επειδη κανένας  γιατρός η προισταμενος του κέντρου δεν θα χορηγήσει τέτοιο έγγραφο τότε ο 
εργαζόμενος  θα το ζητήσει αυτό  εγγράφως  αφού κάνει σχετικο αίτημα.  Επειδη και αυτό δεν θα 
του δοθεί τότε έχει το δικαίωμα με τα στοιχεία αυτά και με την μαρτυρία του Δικηγόρου να 
δικαιολογήσει στον εργοδότη του την άρνηση αυτή του ΕΟΔΥ και να  στραφεί ποινικα κατά όλων 
των υπευθύνων και Κυβέρνησης σε πρώτη φάση για εκβίαση και απάτη της υποχρεωτικοτητας του 
εμβολιασμού του με μη νόμιμη ανήθικη και εκβιαστικη διαδικασία.

Εγω από Θεσσαλονίκη όπου ζω προσφερομαι να συνοδεύω κάθε μέρα όποιον συμπολίτη 
αποφασίσει να κάνει αυτή την διαδικασία για να μπορεί να δικαιολογήσει νόμιμα και νομικα την 
άρνηση του εμβολιασμού του ώστε σε περίπτωση απόλυσης να έχει όλα τα αναγκαία στοιχεία 
για την ακύρωση της δικαστικα.

Σωτήριος Γκεκοπουλος δικηγορος


