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Αριθ. Πρωτ.: 140
Προς:
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο
Υφυπουργό Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Λευτέρη Οικονόμου
Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, κα Σοφία Νικολάου
Γενικό Δ/ντη Καταστημάτων Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων
Γενικό Δ/ντη Σωφ/κης και Αντ/κής Πολιτικής
Κοιν/ση: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη Ο.Σ.Υ.Ε
Θέμα: «Άρση αναστολών εργασίας»
Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες,
Όπως γνωρίζετε παραμένουν σε ισχύ οι αναστολές εργασίας συναδέλφων μας διαφόρων
κλάδων στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων
Κορυδαλλού και στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Θήβας.
Οι αναστολές εργασίας έχουν προκύψει από την εφαρμογή του μέτρου της
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού του προσωπικού σε δημόσιες υγειονομικές δομές.
Ωστόσο, σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες και Υπουργεία, ακόμα και στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη έχουν φροντίσει από τον Σεπτέμβριο να μεταθέσουν ή να
αποσπάσουν ή να μετακινήσουν το υπόχρεο μη εμβολιασμένο προσωπικό σε άλλες
υπηρεσίες οι οποίες δεν υπάγονται στο μέτρο της υποχρεωτικότητας.
Υπενθυμίζουμε δε, ότι λόγω των αναστολών εργασίας στο ΕΚΥΚΚ μετακινήθηκε
υποχρεωτικά προσωπικό από το ΚΚ Κορίνθου, με αποτέλεσμα την απόδραση και την
τραγικά άδικη προφυλάκιση τριών συναδέλφων μας. Χαρακτηριστικό δείγμα της
προχειρότητας με την οποία αντιμετωπίζεται το ελάχιστο προσωπικό των Φυλακών είναι η
επιστροφή στο κατάστημα κράτησης Κορίνθου του υπαλλήλου που μόλις λίγες μέρες πριν
είχε αποσπαστεί στο ΕΚΥΚΚ για υπηρεσιακές ανάγκες!!
Σας καλούμε για μία ακόμη φορά να προχωρήσετε στην άρση αναστολών εργασίας των
υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε αναστολή και την μετακίνησή τους σε όμορα καταστήματα,
καθώς και την μετακίνηση των υπαλλήλων που πρόκειται να τεθούν σε αναστολή στο ΨΚΚ,
ΕΚΥΚΚ και ΚΑΤΚ.

Ακόμη και αν δεν θέλετε να το πράξετε για ανθρωπιστικούς λόγους, μιας και οι
συνάδελφοί μας αυτοί στερούνται ολόκληρου του μισθού τους και αντιμετωπίζουν πλέον
προβλήματα επιβίωσης, τότε να το πράξετε για υπηρεσιακούς λόγους καθώς η έλλειψη
προσωπικού στα καταστήματα αυτά είναι τραγική.

