
 

     

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Καταγγελία του προέδρου της ΠΟΑΣΥ για θετικούς στον κοροναϊό 

αστυνομικούς που τους έβαζαν υπηρεσία» 

 

Σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία προέβη σήμερα, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο πρόεδρος 

της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) κ Γρηγόρης Γερακάρος  

για τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών εν μέσω πανδημίας. 

Ο κ Γερακάρος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open για τον τρίτο συνάδελφό του που 

έχασε τη μάχη με τον κορωνοϊό, ανέφερε «Είχαμε καταγγελίες ότι έβρισκαν αστυνομικούς 

θετικούς και έβαζαν σε υπηρεσία τους γύρω τους. Είχαμε καταγγελίες ότι έβρισκαν θετικούς 

αστυνομικούς και τους έβαζαν υπηρεσία, για να βγει η υπηρεσία», συμπληρώνοντας ότι 

«αστυνομικοί πληρώνουν τεστ από την τσέπη τους. Η υπηρεσία κάνει δειγματοληπτικά τεστ, 

όχι για όλους». 

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Γερακάρο «ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ που είχε θετικό 

κρούσμα στο σπίτι του πήγαινε κανονικά στην υπηρεσία του», ενώ κατέληξε λέγοντας« 

Υπάρχουν δεκάδες δραστηριότητες που είμαστε σε απευθείας επαφή με τους πολίτες. Παρ’ 

όλα αυτά δεν υπάρχει ο μηχανισμός να ελέγχονται οι συνάδελφοι με τεστ». 

Κατόπιν των παραπάνω πολύ σοβαρών καταγγελιών και με δεδομένου πως υπάρχουν 500 

συνολικά, όπως ανέφερε ο κ Γερακάκος, αστυνομικοί θετικοί στον κορονοϊό,  

  

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για την παραπάνω καταγγελία; 

2. Ισχύει πως αστυνομικοί θετικοί στον κορονοϊό μπαίνουν σε υπηρεσία; 

3. Ισχύει πως αστυνομικοί που έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα 

μπαίνουν κανονικά σε υπηρεσία; 

4. Αν ναι, για ποιο λόγο επιλέγεται η διακινδύνευση της δημόσιας υγείας και της υγείας 

του νοσούντος; 
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5. Ποιος παίρνει την απόφαση κάποιος με κορονοϊό ή έχοντας έρθει σε επαφή με 

επιβεβαιωμένο κρούσμα να μπει κανονικά σε υπηρεσία; 

6. Τι υγειονομικό πρωτόκολλο ισχύει για τους αστυνομικούς; 

7. Η 14ήμερη καραντίνα δεν ισχύει για τους αστυνομικούς; 

8. Με τι συχνότητα εξετάζονται οι αστυνομικοί για κορονοϊό;  

9. Ποιος καθορίζει τη συχνότητα εξέτασης και πότε αυτή λαμβάνει χώρα; 

10. Η εξέταση είναι δειγματοληπτική ή αφορά στο σύνολο του σώματος; 

11. Ισχύει πως οι αστυνομικοί πληρώνουν τα τεστ από την τσέπη τους; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




