
 

     

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Καταγγελία Ένωσης Αστυνομικών για δεκάδες αστυνομικούς με κορωνοϊό 

στη Θεσσαλονίκη» 

 

Η Ένωση Αστυνομικών, με επιστολή της προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

προβαίνει σε καταγγελία για τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στα αστυνομικά 

τμήματα και τις άλλες αστυνομικές υπηρεσίες της πόλης καθώς δεν έχει ληφθεί, όπως 

αναφέρουν, καμιά μέριμνα για την προστασία των αστυνομικών. 

 

«Οι αστυνομικοί, ακόμα κι αν προέρχονται από υπηρεσίες που έχουν κρούσματα, συνεχίζουν 

να έρχονται καθημερινά σε επαφή με αμέτρητους συμπολίτες τους, ενώ παράλληλα πολλοί εξ 

αυτών απασχολούνται σε φυλάξεις κρατουμένων ασθενών σε νοσοκομεία και στις ειδικές 

πτέρυγες αυτών. Ο κίνδυνος που προκαλείται είναι διττός, ήτοι κάποιος υγιής συνάδελφός μας 

ανά πάσα στιγμή μπορεί να ασθενήσει, και κάποιος ασυμπτωματικός ασθενής αστυνομικός 

μπορεί εν αγνοία του να μεταδώσει τον ιό σε κάποιον άλλον” αναφέρεται χαρακτηριστικά. 

 

Τέλος, αναφέρονται και σε συγκεκριμένο περιστατικό όπου τρεις αστυνομικοί «που μετήγαγαν 

κρατούμενο που διαγνώστηκε θετικός στον ιό και ήρθαν σε άμεση επαφή μαζί του, αρχικά 

τέθηκαν σε καραντίνα, στη συνέχεια βγήκαν από αυτή, και εντέλει ξαναμπήκαν» σε μια 

προσπάθεια εύρυθμης λειτουργίας του Α.Τ. 

 

Κατόπιν των παραπάνω, 

  

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για τη συγκεκριμένη καταγγελία; 

2. Πόσοι αστυνομικοί έχουν μπει σε καραντίνα μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου; 

3. Πόσο διαρκεί η καραντίνα των αστυνομικών που έχουν έρθει σε επαφή με κρούσμα; 

4. Πόσοι αστυνομικοί έχουν βρεθεί με κορονοϊό μέχρι το τέλος Οκτωβρίου; 

5. Πόσο διάστημα παραμένουν εκτός υπηρεσίας οι αστυνομικοί με κορονοϊό; 
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6. Ποια η διαδικασία που ακολουθείται αν ένας αστυνομικός έρθει σε επαφή με κάποιο 

κρούσμα; 

7. Ισχύει πως αστυνομικοί από υπηρεσίες με κρούσματα έρχονται σε επαφή με 

πολίτες; 

8. Αν ναι, ποιος έχει την ευθύνη για την απόφαση αυτή που θέτει σε κίνδυνο τους 

συναδέλφους τους, αλλά και τους πολίτες;  

9. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν για την προστασία των αστυνομικών από τον 

κορονοϊό; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




