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Κύριε Αρχηγέ,
Η κήρυξη πανδημίας του κορονοϊού από τον ΠΟΥ έχει σημάνει παγκόσμιο
συναγερμό και απαιτεί την απαρέγκλιτη εφαρμογή των μέτρων προστασίας. Μετά
την εξάπλωσή του στην χώρα μας, εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ 55Α/11-3-2020), η οποία προβλέπει κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισής του, όσο και για τον
περιορισμό των επιπτώσεων αυτού.
Ανάμεσα σ’αυτά αναφέρεται εκτενώς ο τρόπος χορήγησης της άδειας ειδικού
σκοπού δημοσίων υπαλλήλων. Το άρθρο 5 συμπεριλαμβάνει το ένστολο προσωπικό
στους δικαιούχους, πλην όμως προϋποθέτει αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
οργάνου της Υπηρεσίας. Η παράμετρος αυτή, αποτελεί σημαντικό περιορισμό και
θέτει εν αμφιβόλω την χορήγηση της άδειας στους Αστυνομικούς.
Δυστυχώς, η εξάπλωση του κορονοϊού συμπίπτει με μια κρίσιμη εθνική
συγκυρία. Όπως είναι γνωστό, πολλοί Αστυνομικοί έχουν αποσπαστεί στον Έβρο
και δίνουν καθημερινή μάχη στη συνοριογραμμή. Οι συνάδελφοί μας είναι και
επιβάλλεται να παραμείνουν στις επάλξεις για όσο χρειαστεί. Ωστόσο, οι σύζυγοί
τους που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία και βρίσκονται πίσω στην
οικογενειακή εστία, πρέπει με υπευθυνότητα να ανταπεξέλθουν τόσο στην εργασία
τους, όσο και στον περιορισμό των τέκνων στις οικίες τους λόγω της αναστολής
λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Για την προστασία του κοινωνικού συνόλου και την σωστή εφαρμογή των
νέων μέτρων, επιβάλλεται η στήριξη των οικογενειών που έχουν αποσπασμένους
Αστυνομικούς στον Έβρο, καθώς και των Αστυνομικών που στην οικογένειά τους
περιλαμβάνεται κάποιο μέλος που χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα.
Για τους λόγους αυτούς, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης προτείνει την χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού δημοσίων
υπαλλήλων, χωρίς έγκριση από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας:
- Σε κάθε εργαζόμενο της Ελληνικής Αστυνομίας, του οποίου ο σύζυγος είναι
αποσπασμένος στον Έβρο.

- Σε κάθε εργαζόμενο της Ελληνικής Αστυνομίας, του οποίου ο σύζυγος είναι
ιατρός ή ανήκει στο νοσηλευτικό προσωπικό και εργάζεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό
Νοσοκομείο. Οι εργαζόμενοι σε δομές Υγείας έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να
νοσήσουν ή να είναι φορείς κορονοϊού, κι αν δεν υπάρχει πρόληψη περιορισμού
της οικογένειάς τους μπορεί να μεταφερθεί ο ιός σε άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
- Σε κάθε εργαζόμενο της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει αποδεδειγμένα στην
οικογένειά του κάποιο μέλος με χρόνιο πρόβλημα υγείας ή υποβάλλεται σε
χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες, κοκ. Η αδιάλειπτη παρουσία του Αστυνομικού
στον χώρο εργασίας του μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο κάποιο μέλος της
οικογένειάς του που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου.
Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση των προαναφερόμενων, καθότι έχουμε
χρέος να προστατέψουμε τους ασθενέστερους και πιο ευάλωτους συνανθρώπους
μας. Η ενέργεια αυτή, επαγωγικά θα διασφαλίσει την δημόσια υγεία και θα
εξαλείψει την υγειονομική απειλή.

