
  

     

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Αιτωλοακαρνανία: Ένας στους 5 αστυνομικούς θετικός στον κορονοϊό» 

 

Σε συνέχεια των από 19/11/2020 ερωτήσεων «Καταγγελία Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 

Αθηνών για διαταγή μαζικής επιφυλακής στις Αστυνομικές Υπηρεσίες εν μέσω λονκντάουν» 

(Α.Π.1917) και «Καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά για την 

καταστρατήγηση των κατοχυρωμένων εργασιακών δικαιωμάτων των αστυνομικών» 

(Α.Π.1910), η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλοακαρνανίας καταγγέλλει πως 33 

αστυνομικοί στην Αιτωλοακαρνανία βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό μετά από τουλάχιστον 

150 τεστ που διενήργησε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ το σαββατοκύριακο 20-21 Νοεμβρίου 2020 σε 

αστυνομικούς. 

Με δηλώσεις του στην HuffPost, ο κ Δημήτρης Ραυτογιάννης από την Ένωση Αστυνομικών 

Υπαλλήλων Αιτωλοακαρνανίας αποδίδει την έξαρση των κρουσμάτων στα μέτρα που 

ελήφθησαν για την επέτειο του Πολυτεχνείου. 

Ειδικότερα αναφέρει «Εκτιμώ ότι η έξαρση αποδίδεται στα μέτρα που ελήφθησαν για την 

επέτειο του Πολυτεχνείου. Και στο νομό μας οι αστυνομικοί κλήθηκαν να είναι σε επιφυλακή 

στις υπηρεσίες τους. Συγχρωτίστηκαν για πολλές ώρες και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε 

τώρα. Πρέπει να τονιστεί ότι οι αστυνομικοί όχι μόνο δεν ελάττωσαν την εργασία τους κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας αλλά την αύξησαν, με συνεχείς ελέγχους για την τήρηση των μέτρων. 

Εμείς ζητάμε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τοποθέτηση ειδικών διαχωριστικών στα οχήματα για να 

μην έρχονται οι αστυνομικοί σε επαφή με τα άτομα που μεταφέρουν, όπως και περισσότερα 

τεστ. Πρέπει η πολιτική ηγεσία να καταλάβει ότι ο αστυνομικός δεν είναι επαίτης επιδομάτων. 

Μόνη της η κυβέρνηση θα έπρεπε να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στους 

ένστολους, με στόχο την ηθική ανύψωση του προσωπικού», 

Κατόπιν των παραπάνω, 

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για τα θετικά κρούσματα στην Αιτωλοακαρνανία; 
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2. Είναι ενήμερος για τις δηλώσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 

Αιτωλοακαρνανίας; 

3. Πόσοι αστυνομικοί από την Αιτωλοακαρνανία είχαν τεθεί σε επιφυλακή στις 17 

Νοεμβρίου;  

4. Ποιο το υγειονομικό πρωτόκολλο για τους αστυνομικούς που κάνουν ελέγχους για 

την τήρηση των μέτρων; 

5. Ποιο το υγειονομικό πρωτόκολλο για τους αστυνομικούς που τέθηκαν σε επιφυλακή; 

6. Πότε είχαν κάνει τελευταία φορά τεστ οι αστυνομικοί πριν την επιφυλακή στις 17/11 

και πόσοι είχαν βρεθεί θετικοί σε σχέση με τους εξετασθέντες; 

7. Πόσο τακτικά υποβάλλονται σε τεστ οι αστυνομικοί; 

8. Υπάρχει πρόβλεψη για παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού, μεταξύ αυτών, ειδικά 

διαχωριστικά στα οχήματα, για την προστασία των αστυνομικών κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων σας; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




