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ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ
Κύριε Πρόεδρε,
Στο πλαίσιο εξέλιξης του σφοδρού τρίτου κύματος της πανδημίας, ο
εμβολιασμός έναντι του κορωνοϊού (COVID-19), αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα
διαθέσιμα όπλα Δημόσιας Υγείας για την αναχαίτισή της.
Είναι σε όλους γνωστό ότι οι Ο.Τ.Α., από την έναρξη της πανδημίας έως και
σήμερα, έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της
πρωτόγνωρης αυτής υγειονομικής κρίσης. Το προσωπικό των Δήμων βρίσκεται
καθημερινά στην πρώτη γραμμή - και σε συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας προφέροντας ζωτικές υπηρεσίες για την ομαλή λειτουργία των πόλεων, την
εξυπηρέτηση των πολιτών, και συμβάλλοντας έμπρακτα στην προστασία της Δημόσιας
Υγείας.
Η κατά προτεραιότητα διενέργειας εμβολιασμού όλου αυτού του μάχιμου
προσωπικού, αναδεικνύεται εκ των πραγμάτων μείζονος σημασίας ζήτημα
Δημόσιας Υγείας και Επαγγελματικής Υγείας και Ασφαλείας, όπως αναδείχθηκε
πρόσφατα και σε σχετική επιστημονική ημερίδα (28-1-2021) που διοργάνωσε η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., με την συμμετοχή έγκριτων ειδικών επιστημόνων και εκπροσώπων
επιστημονικών φορέων. Βάσει των συμπερασμάτων αυτής της ειδικής ημερίδας - που
αφορούσε στη προστασία και προφύλαξη των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. από τον
SARS-COV-2 - και βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας και ανάλογων διεθνών ορθών
πρακτικών, προτείνουμε την κατά προτεραιότητα διενέργειας εμβολιασμού στο
προσωπικό των Ο.Τ.Α. το οποίο εργάζεται:
•

•
•
•

Στις Κοινωνικές Υπηρεσίες και σε Δομές Υγείας των Δήμων, π.χ. Κοινωνικοί
Λειτουργοί, επαγγελματίες υγείας και Δημόσιας Υγείας, Πρόγραμμα «Βοήθεια
στο Σπίτι», κ.λπ. Κοινωνικά Προγράμματα.
Στη Δημοτική Αστυνομία.
Στις Δημοτικές Συγκοινωνίες.
Στους εργαζόμενους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

•
•

•

Στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς (Παιδαγωγικό.
Βοηθητικό και Διοικητικό Προσωπικό).
Σε όλους τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,
στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και τους Σταθμούς
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.).
Σε εργαζόμενους που συμπεριλαμβάνονται στις ευπαθείς ομάδες και την
κατηγορία Α.Μ.Ε.Α.

Η πρόνοια αυτή θα πρέπει να επεκταθεί σταδιακά και σε όλο το προσωπικό
των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού που εξυπηρετεί κοινό αλλά και σε όλους και όλες που
εργάζονται σε αντίστοιχες θέσεις των Ο.Τ.Α. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
Η επικαιροποιημένη αυτή πρόταση μας, έχει τεθεί υπ’ όψη με από 8-2-2021
σχετικό «Αναλυτικό Υπόμνημα Αιτημάτων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.» στον αρμόδιο
Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη, χωρίς καμία επίσημη ανταπόκριση μέχρι
στιγμής.
Επειδή το θέμα της προφύλαξης και προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας
των εργαζομένων των Ο.Τ.Α., πέραν από τη σοβαρή κοινωνική και υγειονομική
διάσταση του, αποτελεί και θεσμική υποχρέωση των Δημάρχων και των Δημοτικών
Αρχών, σας ζητούμε όπως μεριμνήσετε άμεσα για την υλοποίηση, του επιβεβλημένου
εκ των πραγμάτων, αιτήματος της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., για την κατά προτεραιότητα
διενέργειας εμβολιασμών στο προσωπικό των Δήμων και σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Ο Πρόεδρος
Νίκος Τράκας

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Γεν. Γραμματέας
Βασίλης Πετρόπουλος

