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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α

  
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΑΝΑΤΟΡΙΑ»

Πλέον,  η  όλη  κατάσταση  με  την  πανδημία  του  «COVID-19»»  δείχνει  να  επιδεινώνεται
άρδην και η Χώρα μας καθημερινά να βαδίζει σε όλο πιο δύσβατα και πρωτόγνωρα μονοπάτια, με
ανεξέλεγκτες και επικίνδυνες διαστάσεις.

Από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα, όλοι εμείς οι αστυνομικοί εξακολουθούμε
να τηρούμε κατά γράμμα τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και του Υπουργείου Υγείας, εφαρμόζοντας
πιστά τα μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας αλλά και της ατομικής μας υγείας, ευρισκόμενοι
διαρκώς σε αυξημένη επαγρύπνηση στην πρώτη γραμμή διενεργώντας συνεχείς ελέγχους για τα
μέτρα  πρόληψης  και  προστασίας  από  τους  συμπολίτες  μας,  ενώ  βεβαίως  για  όλα  αυτά
συμβουλευόμαστε και τηρούμε πάντοτε τη γνώμη των ειδικών επιστημόνων. 

Δυστυχώς όμως, με μεγάλη μας λύπη, χθες γίναμε γνώστες της υπ’ αριθμ. 2128/20/1777779
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., με τα οποία έγγραφα ενημερωνόμαστε
ότι  τα κρατητήρια του Α.Τ.  Νίκαιας θα  «χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά για την παραμονή
κρατουμένων  που  θα  βρίσκονται  θετικοί  στο  νέο  κορωνοϊό,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του
Ε.Ο.Δ.Υ.», ενώ αναφύονται καίρια και εύλογα ερωτήματα από πλευράς μας, τα οποία επιζητούν
από τους αρμόδιους άμεσες απαντήσεις και πρωτίστως λύσεις.

Οι κρατούμενοι που είναι  θετικοί στον   COVID-19, αντί της μεταφοράς τους σε κάποιο
Νοσοκομείο ή κάποιον άλλο ειδικό χώρο υγείας, όπου θα τους παρέχονται με κάθε ασφάλεια
οι  προβλεπόμενες  ειδικές  υπηρεσίες  υγείας,  αυτοί  θα  παραμένουν  στα  κρατητήρια των
Αστυνομικών Υπηρεσιών; Από πότε λοιπόν, οι αστυνομικοί έγιναν γιατροί ή ειδικοί στο χώρο
της  υγείας  για  να  γίνονται  αρωγοί  και  «εκτελεστές  αποφάσεων»  σε  μία  τόσο  ιδιαίτερη
συνθήκη;

 Τι  ακριβώς  εννοείτε,  όταν  αναφέρεστε  όλως  γενικώς  και  αορίστως  στις  «οδηγίες  του
Ε.Ο.Δ.Υ»; Εμείς διαβάσαμε εναγωνίως τις οδηγίες  των «Χώρων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
που  έχουν  εκτεθεί  στον  ιό  SARS-CoV-2»  (https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-katharismo-
perivallontos-choron-parochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/?
print=print) , αναρωτώμενοι βεβαίως εάν το έχει διαβάσει κάποιους από τους αρμόδιους, όπου
στην  παρ.  3  γίνεται  αναφορά στον  συστηματικό  καθαρισμό  και  στη  διαχείριση  των
απορριμμάτων  των  νοσούντων από  τον  COVID-19  κρατουμένων.  Εύλογα  διερωτόμαστε
λοιπόν, ποιός θα το επιτελέσει αυτό στο Α.Τ. Νικαίας, όπου το τελευταίο χρονικό διάστημα
στερείται ακόμη και των βασικών υπηρεσιών καθαριότητας;;; Επίσης, στην παράγραφο
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4.7  γίνεται  μνεία  ότι  τα  απορρίμματα  αυτά,  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίζονται  «ως
μολυσματικά νοσοκομειακά απόβλητα». Υπάρχει κάποια ειδική μέριμνα για την όλη αυτή
διαχείριση;

Κατά την  παραμονή των κρατουμένων που θα διαπιστώνονται θετικοί στον COVID-19,
στα  κρατητήρια  του  Αστυνομικού  Τμήματος,  θα  υπάρχει  και  κάποιο  ειδικό  υγειονομικό
κλιμάκιο; Θα υπάρχει κάποιο με μέριμνα της ΕΛ.ΑΣ., ή του Ε.Ο.Δ.Υ. που θα αναλάβει την
φροντίδα τους; Θα υπάρχει δηλαδή κάποιο ειδικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας για
να τους φροντίζει ή θα το κάνουν αυτό από μόνοι τους οι άπειροι και επιφορτισμένοι με
τα υπηρεσιακά καθήκοντά τους, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος της Νίκαιας;

Στις  οδηγίες  του  Ε.Ο.Δ.Υ.  αναφέρεται  συνεχώς  η  «εκπαίδευση  του  αστυνομικού
προσωπικού»  για  την  προφύλαξη  και  τη  διαχείριση  του  COVID-19,  ενώ  όλοι  εμείς
διερωτόμαστε εάν έχουν εκπαιδευτεί  αντιστοίχως οι  αστυνομικοί  του Α.Τ.  Νίκαιας για να
μπορέσουν να διαχειριστούν αυτήν την πρωτόγνωρη και ιδιαιτέρως επικίνδυνη για την υγεία
τους κατάσταση. Ή έστω εάν έχει προβλεφθεί από τους αρμόδιους να υπάρξει εκπαίδευσή
τους στο μέλλον;

 Υπάρχει  κάποια  μέριμνα  για  την  ενίσχυση  του  υλικοτεχνικού  εξοπλισμού  του
αστυνομικού προσωπικού,  με ειδικές αδιάβροχες στολές, μάσκες και όλα τα υπόλοιπα
ήδη που αναφέρει ο Ε.Ο.Δ.Υ στην επίμαχη οδηγία;

 Με ποιά ακριβώς κριτήρια,  επιλέχθηκε μεταξύ άλλων,  το συγκεκριμένο Αστυνομικό
Τμήμα, όπου υπηρετούν άνθρωποι που ανήκουν στις λεγόμενες «ευπαθείς ομάδες»; Τί
πρόβλεψη υπάρχει, εάν βεβαίως υπάρχει, για την υγεία και την ασφάλεια των συγκεκριμένων
αστυνομικών, δεδομένου ότι εκεί υπηρετούν αστυνομικοί που το στενό τους οικογενειακό
περιβάλλον, περιλαμβάνεται στις ευπαθείς αυτές ομάδες προστασίας; Πώς λοιπόν αυτοί
οι αστυνομικοί θα εκτελούν τα καθήκοντά τους ενώ θα αποτελούν μόνιμη εστία κινδύνου
για τους οικείους τους;

 Υπάρχει  κάποιο πρωτόκολλο ενεργειών  από την ΕΛ.ΑΣ.  για την φροντίδα ασθενών-
κρατουμένων  που  είναι  φορείς  στο  COVID  ή  οι  αστυνομικοί  θα  λειτουργούν  σαν
«λοιμωξιολόγοι» και θα αυτοσχεδιάζουν;  Το Αρχηγείο και η Υγειονομική Υπηρεσία της
ΕΛ.ΑΣ τί  πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει για την προστασία όλων ημών των αστυνομικών;
Συμφωνούν με το περιεχόμενο των παραπάνω διαταγών; Το κρίνουν νόμιμο και σωστό;

 Οι πολίτες της περιοχής της περιφέρειας Β’ Πειραιά, θα νιώθουν ασφαλείς που το τοπικό
τους  Αστυνομικό  Τμήμα  θα  μπει  σε  αυτή  την  τόσο  επισφαλή  διαδικασία;  Θα  υπάρχει
ασφάλεια  να  επισκέπτονται  το Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας  και  το  Τμήμα Ασφαλείας
στον πάνω όροφο, να έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους αστυνομικούς που θα έχουν
άμεση και συνεχή επαφή με τους θετικά διαγνωσμένους κρατούμενους στον COVID-19;
Τί άποψη έχει γι’ αυτό η Διοίκηση του Ε.Ο.Δ.Υ.;

Ο Δήμαρχος και οι λοιποί τοπικοί φορείς αυτό το γνωρίζουν; Αν ναι, τότε έχουν αποδεχτεί
αυτή την ανεξέλεγκτη κατάσταση;  Οι Βουλευτές της περιφέρειας Β’ Πειραιά βλέπουν με
θετικό μάτι τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες των Αξιωματούχων της ΕΛ.ΑΣ;

Οι εποχές, όπου η ηγεσία, πολιτική και φυσική, έπαιζε με τις ζωές των αστυνομικών
έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Η υπηρεσιακή ζωή του αστυνομικού, σαφώς διέπεται από νόμους και
κανόνες ενώ όλοι εμείς απαιτούμε άμεσα το αυτονόητο για την υγεία μας ώστε να καλυφτούν τα
οφθαλμοφανή κενά του νόμου που υπάρχουν, ώστε οι ενέργειες όλων ημών των αστυνομικών να
είναι σύννομες και όχι εκτός νόμου.

Οι Έλληνες αστυνομικοί είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και δεν
αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία πολιτών.  Διαμένουμε στην ίδιες γειτονιές με τους υπόλοιπους
Έλληνες, τα παιδιά μας πηγαίνουν στα ίδια σχολεία, έχουν τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια όνειρα.
Είναι ανεπίτρεπτο τα παιδιά μας να είναι δακτυλοδεικτούμενα και είναι αδικαιολόγητοι αυτοί που
καθιστούν τους αστυνομικούς, μια εργασιακή ομάδα «φιλική προς τη μετάδοση του COVID-



19». Είναι απαράδεκτο κάποιοι ιθύνοντες, με τις παράλογες Διαταγές τους, να θέτουν σε άμεσο
και σοβαρότατο κίνδυνο την αρμονική συμβίωση των κοινωνικών και εργασιακών ομάδων
μέσα στην ελληνική κοινωνία.

Εάν λοιπόν υπάρχει σήμερα Κράτος Δικαίου, εάν υπάρχει ειδική Πρόνοια για την υγεία
όλων  ημών  και  για  τη  διασφάλιση  της  αρμονικής  κοινωνικής  συνοχής,  όλοι  εμείς  οι
αστυνομικοί  ζητάμε  και  απαιτούμε  τα  αυτονόητα,  άμεσα  και  αποτελεσματικά
αντανακλαστικά του κράτους , προκειμένου οι αρμόδιοι να ανασκευάσουν τα επισφαλή για
εμάς αλλά και για όλη την ελληνική κοινωνία, προδιατασσόμενά τους.
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