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Αριθ. Πρωτ.: 106/2021
Προς:
1) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας (μέσω ΠΟΑΣΥ)
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
2) Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης
Υποστράτηγο κ. Λάζαρο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
Κοιν.: Αστυνομικούς Διευθυντές ΓΑΔΘ
Θέμα: «Διαχωρισμός των Αστυνομικών κατά την εκτέλεση υπηρεσίας με
μοναδικό κριτήριο τον εμβολιασμό ή όχι αυτών»
Κύριε Αρχηγέ,
Κύριε Γενικέ,
Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,
ενημερωθήκαμε ότι η επιλογή του αστυνομικού προσωπικού που θα απασχοληθεί
εντός των χώρων της, θα αποτελείται αποκλειστικά από εμβολιασμένους
συναδέλφους.
Στο βαθμό που γνωρίζουμε, ο προαναφερόμενος διαχωρισμός δεν προβλέπεται
από την κείμενη νομοθεσία και δεν υπάρχει κάποια εσωτερική διαταγή που να τον
υπαγορεύει. Σε κάθε περίπτωση, επειδή η απόφαση αυτή προκαλεί προστριβές στο
προσωπικό, παρακαλούμε να παρέμβετε ώστε να ερευνηθεί από που προκύπτει η
άνωθεν εντολή, βάσει ποιας νομοθεσίας, κι εν συνεχεία να δοθούν οι κατάλληλες
κατευθυντήριες στους διοικούντες για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο
μέλλον.
Ωστόσο, το προαναφερόμενο γεγονός δεν είναι μεμονωμένο. Όπως έχουμε
ενημερωθεί, το τελευταίο διάστημα, αρκετοί Διοικητές Υπηρεσιών της ΓΑΔΘ
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και διαθέτουν συναδέλφους σε συγκεκριμένες
υπηρεσίες με μοναδικό κριτήριο, αν είναι εμβολιασμένοι ή όχι.
Για να σκιαγραφήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, θα σας απαριθμήσουμε τα
σημαντικότερα υπηρεσιακά παράδοξα που γνωστοποιήθηκαν στην Ένωσή μας:
1) Χωρίς καμία εγγραφή διαταγή, συνάδελφοι ερωτούνται αν είναι
εμβολιασμένοι ή όχι, και σε θετική απόκριση, επιλέγονται να πραγματοποιήσουν
μεταγωγές κρατουμένων, και δη νοσούντων από τον κορονοϊό.
2) Σε διμοιρίες της ΔΑΕΘ όπου ανεμβολίαστοι συνάδελφοι νόσησαν από
κορονοϊό και τέθηκαν σε καραντίνα, η αναπλήρωσή τους έγινε αποκλειστικά από
εμβολιασμένους συναδέλφους άλλων διμοιριών.
3) Σε αρκετές περιπτώσεις, συνάδελφοι που εκτελούσαν υπηρεσία από κοινού
και ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά από
την Υπηρεσία. Οι μεν ανεμβολίαστοι ενημερώθηκαν για την ύπαρξη κρούσματος και

υποβλήθηκαν σε μοριακό ή rapid test, οι δε εμβολιασμένοι, για ανεξήγητο λόγο,
ουδέποτε ενημερώθηκαν και συνέχισαν να προσέρχονται στην υπηρεσία χωρίς κανένα
έλεγχο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ορισμένοι εξ αυτών να προσβληθούν από τον ιό και
να το αντιληφθούν καθυστερημένα. Καθόσον, η ιατρική κοινότητα διαμηνύει ότι και οι
εμβολιασμένοι προσβάλλονται και νοσούν από τον ιό, με ποια λογική δεν υπάρχει η
ανάλογη μέριμνα γι’ αυτούς;
4) Πολλοί Αστυνομικοί Διευθυντές που ορίζονται ως επικεφαλής σε μέτρα τάξης
σε γήπεδα, τοποθετούν εντός του αγωνιστικού χώρου αποκλειστικά τους
εμβολιασμένους συναδέλφους.
Επειδή η υγεία των συναδέλφων μας δεν επιδέχεται πειραματισμούς, πρέπει
άμεσα να πάψει ο διαχωρισμός τους και η μονόπλευρη ευαισθησία της Υπηρεσίας στη
διαχείριση των κρουσμάτων. Είτε κάποιος συνάδελφος έχει εμβολιαστεί είτε όχι, η
Υπηρεσία οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας όλων
των Αστυνομικών και την αποφυγή νέων κρουσμάτων.
Επιπλέον, η επιλεκτική μεταχείριση του προσωπικού και οι διχαστικές αποφάσεις
ορισμένων Διοικητών, θα μετατρέψουν τις Υπηρεσίες σε πεδία μάχης, καθώς ήδη
προκαλούνται εντάσεις και δυσαρέσκεια μεταξύ των συναδέλφων.
Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας ώστε να
αποτυπωθεί εγγράφως η ανάγκη ίσης αντιμετώπισης των συναδέλφων,
εμβολιασμένων και μη, τόσο για την προστασία της υγείας τους, όσο και για την
εκτέλεση κάθε υπηρεσιακής αρμοδιότητας από όλους τους Αστυνομικούς ανεξαιρέτως.
Μόνο έτσι, θα διατηρήσουμε την ενότητα εντός του Σώματος, και θα θωρακίσουμε
την Υπηρεσία και την κοινωνία από την περαιτέρω διασπορά του κορονοϊού.

