
 

 

 

     

 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Μετατροπή κρατητηρίων ΑΤ σε κέντρα νοσηλείας κρατουμένων ασθενών 

από κορονοϊό» 

 

Σε επιστολή – καταγγελία, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά αναφέρει πως, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2128/20/1777779 της από 21/08/2020 Διαταγής της Δ/νσης 

Αστυνομίας Πειραιά που εκδόθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 2000/20/1774064 από 20/08/2020 

Διαταγής της Γ.Α.Δ.Α., τα κρατητήρια του Α.Τ. Νίκαιας θα «χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για την παραμονή κρατουμένων που θα βρίσκονται θετικοί στο νέο 

κορονοϊό, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.», απόφαση που προβληματίζει και γεννά 

πολλά ερωτηματικά, με δεδομένο, μάλιστα, πως τις τελευταίες μέρες πολλοί αστυνομικοί 

έχουν νοσήσει από κορονοϊό.  

Σύμφωνα με την απόφαση είναι εύλογο να συμπεράνει κανείς πως οι κρατούμενοι που θα 

βρεθούν θετικοί στον COVID-19, αντί της μεταφοράς τους σε κάποιο Νοσοκομείο, όπου 

θα τους παρέχονται με κάθε ασφάλεια οι προβλεπόμενες ειδικές υπηρεσίες υγείας, θα 

παραμένουν στα κρατητήρια του ΑΤ, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την υγεία των 

αστυνομικών όσο και την ασφάλεια των πολιτών. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα της κατάστασης,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Με ποια κριτήρια, επιλέχθηκε μεταξύ άλλων, το συγκεκριμένο Αστυνομικό Τμήμα; 
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2. Ποιες προβλέψεις υπάρχουν για τους αστυνομικούς που υπηρετούν σε αυτό και 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή έχουν στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον 

άτομο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα; 

3. Οι πολίτες της περιοχής της περιφέρειας Β’ Πειραιά, θα νιώθουν ασφαλείς που το 

τοπικό Αστυνομικό Τμήμα θα μπει σε αυτή την τόσο επισφαλή διαδικασία;  

4. Θα είναι ασφαλές να επισκέπτονται το Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας και το Τμήμα 

Ασφαλείας που συστεγάζεται στο ίδιο κτίριο με το ΑΤ και να έρχονται σε επαφή με 

τους ίδιους αστυνομικούς που θα πρέπει να φροντίζουν κρατούμενους που είναι 

θετικοί στον κορονοϊο; 

5. Αν κριθεί πως δεν είναι ασφαλές, ποιο ΑΤ και ΤΑ θα εξυπηρετεί τη Νίκαια και θα 

φυλάσσει τους πολίτες της, όταν όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες τόσο της Β’ όσο 

και της Α’ Πειραιά είναι σε κάκιστη κατάσταση από άποψη επαρκούς στελέχωσης, 

υποδομών και εξοπλισμού; 

6. Τι ακριβώς σημαίνει η αναφορά στις «οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ» στη Διαταγή; 

7. Πώς μπορούν οι αστυνομικοί υπάλληλοι να κάνουν τους λοιμωξιολόγους και να 

εκτελούν αποφάσεις σε μια τόσο σοβαρή περίοδο και κατάσταση; 

8. Την στιγμή που το ΑΤ Νίκαιας στερείται ακόμη και βασικών υπηρεσιών 

καθαριότητας, με τους αστυνομικούς να αναλαμβάνουν, συχνά, κι αυτό το καθήκον, 

πώς θα μπορέσουν τα κρατητήρια του να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό; 

9. Κατά την παραμονή των κρατουμένων που θα διαπιστώνονται θετικοί στον COVID-

19, στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος, θα υπάρχει και κάποιο ειδικό 

υγειονομικό κλιμάκιο που θα εφαρμόζεται; Αν ναι ποιο θα είναι αυτό; 

10. Αν όχι, θα αναλάβουν την υποχρέωση αυτή οι αστυνομικοί που είναι άπειροι επί 

του θέματος αλλά κι επιφορτισμένοι με τα καθήκοντα τους εντός της υπηρεσίας; 

11. Στις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. αναφέρεται συνεχώς η «εκπαίδευση του αστυνομικού 

προσωπικού» για την προφύλαξη και τη διαχείριση του COVID-19. Έχουν 

εκπαιδευτεί αντιστοίχως οι αστυνομικοί του Α.Τ. Νίκαιας για να μπορέσουν να 



 

 

διαχειριστούν αυτήν την πρωτόγνωρη και ιδιαιτέρως επικίνδυνη κατάσταση; 

Υπάρχει πρόβλεψη να γίνει τέτοια εκπαίδευση, όχι μόνο στους υπηρετούντες στη 

Νίκαια, αλλά γενικότερα στους αστυνομικούς υπαλλήλους της χώρας; 

12. Προβλέπεται η ενίσχυση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του αστυνομικού 

προσωπικού, με ειδικές αδιάβροχες στολές, μάσκες και όλα τα απαραίτητα μέσα 

ατομικής προστασίας που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών; 

13. Υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο ενεργειών από την ΕΛ.ΑΣ. για τη φροντίδα ασθενών - 

κρατουμένων που είναι φορείς COVID-19; 

14. Ποιες πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει το Αρχηγείο και η Υγειονομική Υπηρεσία της 

ΕΛ.ΑΣ για την προφύλαξη της υγείας των αστυνομικών αλλά και επί τους θέματος; 

15. Υπάρχει πρόβλεψη να γενικευθεί αυτή η μετατροπή κρατητηρίων σε σανατόρια και 

σε άλλα ΑΤ ή/και ΤΑ της χώρας; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




