
 

 

 

     

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

  

Θέμα: «Καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής για μεταφορά 

ύποπτου κρούσματος κορονοϊού με υπηρεσιακό όχημα» 

Σύμφωνα με ανακοίνωση-καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής 

Αττικής πριν λίγες μέρες έγινε μεταφορά ενός δόκιμου υπαστυνόμου στο 401 στρατιωτικό 

νοσοκομείο. Ο δόκιμος υπαστυνόμος μεταφέρθηκε από τη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ 

με συμπτώματα κορονοϊού με υπηρεσιακό όχημα κι όχι με ασθενοφόρο, 

καταστρατηγώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα διαχείρισης όπως αυτά έχουν 

οριστεί από την Πολιτική Προστασία, το Υπουργείο Υγείας κι από τους ειδικούς 

επιστήμονες. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω και με δεδομένο πως αν πράγματι τα όσα αναφέρονται 

στην ανακοίνωση-καταγγελία είναι αληθή πρόκειται για περίπτωση εγκληματικής αμέλειας 

που έθεσε σε κίνδυνο την υγεία πολλών πολιτών, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Έχουν ενημερωθεί οι ιθύνοντες των Αστυνομικών Σχολών για τον τρόπο 

διακομιδής κρουσμάτων στα νοσηλευτικά ιδρύματα ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο 

και για το τι προβλέπεται αναφορικά με τη διαχείριση κάποιου που παρουσιάζει 

συμπτώματα υψηλού πυρετού κι όχι μόνο; 

2. Υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο για τη μεταφορά ασθενών στη Σχολή Αξιωματικών; 

3. Αν ναι γιατί, σύμφωνα με την ανακοίνωση η μεταφορά έγινε με υπηρεσιακό όχημα; 

4. Ποιος έλαβε την απόφαση για αυτό τον τρόπο μεταφοράς θέτοντας σε κίνδυνο την 

υγεία όσων συμμετείχαν στη διακομιδή; 

5. Πως είχε διαπιστωθεί αν το ύποπτο κρούσμα ήταν ή όχι φορέας COVID-19; 

6. Ενημερώθηκε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ για το περιστατικό; 
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7. Αν ναι πως μεταφέρθηκε από τους ιθύνοντες της Σχολής Αξιωματικών στο 

Αρχηγείο; 

8. Αν όχι ποιος έλαβε την απόφαση για μη ενημέρωση της ηγεσίας; 

9. Ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ σχετικά; 

10. Τι ορίζουν τα σχετικά πρωτόκολλα διαχείρισης σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος 

στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας; 

11. Για ποιο λόγο δεν εφαρμόστηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση του δόκιμου 

υπαστυνόμου; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

              Φωτεινή Μπακαδήμα 




