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Αριθ. Πρωτ.: 103
Προς:

κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Υφυπουργό Αντεγκληματικής Πολιτικής
κα. Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής
Κοιν/ση: Γενικό Δ/ντη Καταστημάτων Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων
Γενικό Δ/ντη Σωφ/κης και Αντεγκληματικής Πολιτικής
Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη Ο.Σ.Υ.Ε
Θέμα: «Διαμαρτυρία για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς προσωπικού»
Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες,
Όπως πληροφορηθήκαμε από συναδέλφους μας και από διαμαρτυρίες των
Πρωτοβάθμιων Σωματείων μας, την περασμένη Πέμπτη 5/8/2021 εστάλη ηλεκτρονικό
μήνυμα (E-mail) από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, το οποίο μάλιστα
είναι ανυπόγραφο και απευθυνόμενο στους κ.κ. Δ/ντες και Δ/ντριες του ΨΚΚ, του ΝΚΚ, του
ΚΑΤΚ και του ΙΑΑΒ αναφέρει την «απαρέγκλιτη» εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4820/2021
περί του υποχρεωτικού εμβολιασμού.
Ωστόσο, το άρθρο 206 του εν λόγω Νόμου με τίτλο «υποχρεωτικότητα εμβολιασμού»
ΔΕΝ αναφέρεται ρητά και ΔΕΝ περιλαμβάνει το προσωπικό των Καταστημάτων Κράτησης
και του ΙΑΑΒ, παρά το γεγονός ότι τα ανωτέρω θεραπευτικά Καταστήματα (πλην του
Ιδρύματος) αποτελούν ταυτόχρονα και υγειονομικές δομές. Και είναι τουλάχιστον περίεργο
ότι τώρα μετά από (2) σχεδόν χρόνια πανδημίας μας θυμήθηκαν ότι τα (3) αυτά
Καταστήματα είναι και υγειονομικές δομές.
Αποτέλεσμα αυτών είναι οι σχετικές Δ/νσεις των Καταστημάτων και του ΙΑΑΒ να έχουν
προβεί στην έκδοση ΗΔΚ και να ζητούν εκτός των άλλων την προσκόμιση Πιστοποιητικών
εμβολιασμού, νόσησης κοκ.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε η Ομοσπονδία μας και η συντριπτική πλειοψηφία των
συναδέλφων έχει ταχθεί εξ αρχής και εξαιρετικά έγκαιρα υπέρ του εθελοντικού και
προαιρετικού εμβολιασμού εργαζομένων και κρατουμένων.
Ποτέ όμως υπέρ της υποχρεωτικής εφαρμογής του μέτρου, το οποίο θεωρούμε εκτός
των όσων έχουν ειπωθεί στον δημόσιο διάλογο και εντελώς ανεφάρμοστο, ιδίως στην
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περίπτωσή μας, καθώς ελλοχεύει ένας ακόμα κίνδυνος, αυτός της περαιτέρω έλλειψης
προσωπικού που θα αγγίξει πλέον τα όρια της διάλυσης. Άραγε με ποιο προσωπικό θα
αντικατασταθεί το προσωπικό που δεν θα προσκομίσει πιστοποιητικά εμβολιασμού;
Μόνο με διάλογο, με πειθώ, με σχέδιο, με ουσιαστική άμεση επικοινωνία και
έμπρακτη στήριξη υπέρ του προαιρετικού εμβολιασμού στις Φυλακές και το Ίδρυμα μπορεί
να εφαρμοστεί ο εμβολιασμός στο προσωπικό και φυσικά στους κρατούμενους.
ΌΧΙ με αναστολές εκτέλεσης καθηκόντων, ΟΧΙ με αργίες, ΟΧΙ με διαθεσιμότητες, ΟΧΙ
με περικοπές μισθού, ΟΧΙ με στέρηση των βιοποριστικών μέσων των ιδίων των
εργαζομένων και των οικογενειών μας, ΟΧΙ με αυταρχισμό και βία. Σε αυτή την περίπτωση
είναι σίγουρο ότι θα έχετε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά πιστεύετε.
Συνεπώς, σας καλούμε να σταματήσετε άμεσα την αυταρχική αυτή πολιτική που
ασκείται σε πλήθος εργαζομένων και να ορίσετε άμεσα συνάντηση μαζί μας προκειμένου
μαζί με τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε να βρούμε λύσεις που σίγουρα
υπάρχουν.
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