
 

 

 

    

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

Θέμα: «Αεροδρόμιο Ηρακλείου: καταγγελία Ένωσης Αστυνομικών 

Υπαλλήλων για ελέγχους σε τουρίστες» 

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρηση η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 

Ηρακλείου ως προς τους ελέγχους που γίνονται στα αεροδρόμια της 

χώρας. 

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, με προφορική εντολή τα κλιμάκια 

της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ που πρέπει να βρίσκονται και 

στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αντικαταστάθηκαν, ενώ δεν προβλέπεται από τη 

σχετική Κ.Υ.Α., από αστυνομικούς που δεν έχουν καμία σχετική ιατρική 

γνώση ενώ δεν τους έχει χορηγηθεί ο κατάλληλος υγειονομικός 

εξοπλισμός. 

Οι αστυνομικοί κάνουν λόγο για άμεσο κίνδυνο της υγείας τους ενώ το 

θέμα το έχουν γνωστοποιήσει στους αρμόδιους υπουργούς με σχετική 

επιστολή. 

ΝΑ θυμίσουμε πως την 28 Ιουνίου 2020 εκδόθηκε η υπ’αριθ 

Δ1α/ΓΠ.ιοκ.40383 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Επιβολή του μέτρου του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 

περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς 

περιορισμό της διασποράς του COVID-19». Ειδικότερα στο άρθρο 1 παρ. 2 

αναφέρεται ρητά: «Τα πρόσωπα που εισέρχονται στην Χώρα με 

οποιονδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, 
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συμπεριλαμβανομένων και των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

υποχρεούνται όπως επιδεικνύουν έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της 

φόρμας της παρ.1 στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι 

επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.» 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, και με δεδομένο πως ήδη στην Κρήτη έχουν 

καταγραφεί τα πρώτα κρούσματα από τουρίστες 

    Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Είναι ενήμεροι για τις καταγγελίες; 

2. Για ποιο λόγο δόθηκε προφορική εντολή στους αστυνομικούς να 

κάνουν ελέγχους στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ενώ δεν προβλέπεται 

από την Κ.Υ.Α; 

3. Για ποιο λόγο πρέπει να κάνουν αστυνομικοί ελέγχους στα 

αεροδρόμια, χωρίς μάλιστα ειδική εκπαίδευση και εξειδικευμένο 

εξοπλισμό; 

4. Ποιος φέρει την ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος αστυνομικός 

νοσήσει; 

5. Ποιος έδωσε την εντολή να μεταβούν οι αστυνομικοί στο αεροδρόμιο 

Ηρακλείου για ελέγχους; 

6. Θα γίνει έρευνα και θα αποδοθούν ευθύνες σε όποιον έδωσε την 

εντολή σε παράβαση της ΚΥΑ; 

7. Τι μέτρα θα ληφθούν για την άμεση ανάκληση της προφορικής 

εντολής; 

8. Θα αποζημιωθούν οι αστυνομικοί που κλήθηκαν να διενεργήσουν 

ελέγχους σε αεροδρόμιο, μολονότι αυτό δεν είναι στα καθήκοντά 

τους; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 



 

 

  Φωτεινή Μπακαδήμα  




