
 

     

 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

  

Θέμα: «Καταγγελίες των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηπείρου» 

 

Σε σοβαρότατες καταγγελίες προχώρησαν οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηπείρου 

καταδεικνύοντας τις τεράστιες ελλείψεις σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό το οποίο 

αποψιλώνεται με αποφάσεις της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ ενώ εκτεθειμένοι στον κορονοϊό 

αισθάνονται εξαιτίας των ελλιπών μέτρων που έχουν ληφθεί επί του θέματος.  

Όπως σημειώνουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι Ενώσεις: 

“Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι με την υπ αριθ.1507/20/1805674 από 

25/08/2020 Διαταγή του Αρχηγείου, διατάσσεται η στελέχωση 10μελους ΟΠΚΕ Ηπείρου 

προκειμένου να αποσπαστεί για ένα μήνα στη Λέσβο και μάλιστα η μετάβαση της να γίνει 

με δύο μόνο οχήματα. 

Εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού, θεωρείτε ακόμη ότι οι 

Αστυνομικοί έχουν ανοσία; 

1.Ενώ για όλη την επικράτεια προβλέπεται να επιβαίνουν 4 άτομα στα αυτοκίνητα, για 

ποιο λόγο εσείς διατάσσετε την επιβίβαση πέντε(5) συναδέλφων και μάλιστα από 

διαφορετικές Διευθύνσεις, τη στιγμή που βρίσκονται 21 Αστυνομικοί από υπηρεσίες της 

Ηπείρου σε καραντίνα; 

2. Γιατί ενώ πέρασαν μόλις δύο μήνες από την προηγούμενη απόσπαση των δυνάμεων 

ΟΠΚΕ Ηπείρου, επιλέγετε να ξαναστείλετε Αστυνομικούς από την Ήπειρο; 

3. Ποιες οι ενέργειες του Αρχηγείου σχετικά με τους συναδέλφους που επανέρχονται από 

τις αποσπάσεις στο πλαίσιο της αποτροπής μετάδοσης του κορονοϊού; 

4. Ποιες οι ενέργειες του Αρχηγείου σχετικά με την τοποθέτηση πλέξιγκλας στα γραφεία 
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που έρχονται σε επαφή με πολίτες, αλλά και στα υπηρεσιακά οχήματα που μεταφέρουν 

κρατούμενους;” 

Κατόπιν των παραπάνω,   

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Ποιες πρωτοβουλίες ενίσχυσης των Υπηρεσιών, ΑΤ και ΤΑ της Ηπείρου προτίθεται 

να λάβει αλλά και φραγμού της περαιτέρω αποψίλωσης των υπηρεσιών με 

μετακινήσεις του ήδη λιγοστού προσωπικού; 

2. Πόσες είναι οι οργανικές θέσεις στις αστυνομικές υπηρεσίες της Ηπείρου, πόσες 

είναι καλυμμένες και πόσες παραμένουν κενές; 

3. Τι ισχύει για αστυνομικούς που μετατίθενται σε άλλη υπηρεσία αναφορικά με το 

θέμα του κορονοϊού; Υποβάλλονται σε τεστ;  

4. Ποια μέτρα προφύλαξης και προστασίας έχουν ληφθεί σε οχήματα και γραφεία της 

ΕΛ.ΑΣ; 

5. Πόσα κρούσματα κορονοϊού έχουν σημειωθεί σε αστυνομικούς που υπηρετούν 

στην Ήπειρο και ποιος τρόπος διαχείρισης επελέγη;  

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




