Ορεστιάδα, 18-03-2020
Αριθ.Πρωτ.:33/2020

Θέμα: «Ανακύπτοντα προβλήματα-Προτάσεις προστασίας των συναδέλφων μας από τον
κορωνοϊό SARS-CoV-2 ».
Το τελευταίο χρονικό διάστημα η χώρα μας βρίσκεται απέναντι με δύο πρωτόγνωρες
καταστάσεις. Από την μία είμαστε αντιμέτωποι με τον υβριδικό πόλεμο που έχει
εξαπολύσει η γειτονική χώρα και από την άλλη θα πρέπει να ανταπεξέλθουμε σε μία
πρωτοφανή πανδημία, για τα παγκόσμια δεδομένα, που έχει προκαλέσει ο κορωνοϊός
SARS-CoV-2, η οποία έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στον πληθυσμούς των
χωρών και στην παγκόσμια οικονομία.
κ. Υπουργέ κ. Αρχηγέ
Από την πρώτη στιγμή η πολιτεία με συνεχή διαγγέλματα από τον ίδιο τον
Πρωθυπουργό της Χώρας έχει εξαγγείλει μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας με
βασική κατεύθυνση και οδηγία α) Να μένουμε σπίτι β) Να τηρούνται αυστηρά μέτρα
υγιεινής και καθαρισμού των χεριών. Παρόλο που οι συστάσεις είναι καθημερινές και
συνεχείς, στην Ελληνική Αστυνομία και ειδικότερα στις Υπηρεσίες της Δ.Α Ορεστιάδας
παρατηρούνται φαινόμενα που δεν συμβαδίζουν με τις κατευθυντήριες οδηγίες του
Κράτους.
Πιο συγκεκριμένα, τις προηγούμενες μέρες έχουν πραγματοποιηθεί μεταγωγές
παράνομων μεταναστών, προς το ΠΡΟΚΕΚΑ και ΚΥΤ Ορεστιάδας είτε από το λιμενικό
είτε από άλλα κέντρα κράτησης χωρίς να έχει προηγηθεί ο απαιτούμενος ιατρικός έλεγχος,
ενώ σε μία εκ των περιπτώσεων υπήρχε κρατούμενος σε εμπύρετη κατάσταση, με ότι
αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την δημόσια υγεία. Παράλληλα στα κρατητήρια του Α.Τ
Ορεστιάδας τις τελευταίες ημέρες κρατήθηκαν συλληφθέντες διάφορων εθνικοτήτων οι
οποίοι εισήλθαν παράνομα από τη Τουρκία χωρίς επίσης να ελεγχθούν ιατρικά. Επίσης θα
πρέπει να τονισθεί ότι καμία από τις δύο υπηρεσίες δεν έχει χώρο για απομόνωση σε
περίπτωση εντοπισμού θετικού κρούσματος.
κ. Υπουργέ κ. Αρχηγέ
Η κατάσταση στην περιοχή μας είναι πιο δύσκολη από ποτέ γι’ αυτό απαιτείται να
παρθούν άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπισή της και για το λόγω αυτό η
Ένωσή μας προτείνει :
α)Άμεση χορήγηση ολόσωμων στολών, για τις υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με
διαχείριση και φύλαξη κρατουμένων και προμήθεια μασκών, γαντιών και αντισηπτικών σε
όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, καθώς και έκδοση συγκεκριμένων οδηγιών για το πώς
και πότε θα γίνεται χρήση αυτών με σωστό τρόπο.

β) Άμεση απολύμανση όλων των Αστυνομικών Υπηρεσιών και έλεγχος όλων των
εισερχόμενων κρατουμένων από γιατρό. Άμεση ενίσχυση του ΠΡΟΚΕΚΑ και ΚΥΤ με
ιατρικό προσωπικό.
γ) Η Ένωσή μας διαφωνεί με την ανάκληση των αδειών καθώς με αυτό τον τρόπο
βρίσκεται όλο το προσωπικό στην υπηρεσία και σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος θα
αναγκαστεί να τεθεί σε καραντίνα ολόκληρη η υπηρεσία. Η Ένωσή μας προτείνει να
λειτουργήσουν οι υπηρεσίες με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό για να αποκλείσουμε στο
ελάχιστο το φαινόμενο της διασποράς, η δε εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών με
μεικτές περιπολίες (π.χ .Α.Τ και ΤΤ) είναι επιβεβλημένη ώστε να εξοικονομηθεί
προσωπικό και να μένει στο σπίτι αλλά να δίδεται και η δυνατότητα για ξεκούραση του
προσωπικού που θα εργάζεται.
δ)Υπάλληλοι των κατά τόπους τμημάτων υγείας να επισκεφτούν την κάθε
υπηρεσία ξεχωριστά και να δοθούν οδηγίες στους διοικούντες σχετικά με τον αριθμό
των συναδέλφων που δύναται να εργάζονται σε συγκεκριμένους χώρους και την υγιεινή
των χωρών προκειμένου ληφθούν μέτρα που θα μειώσουν το κίνδυνο εξάπλωσης του
φονικού ιού οι όποιες θα πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα.
ε)Σε ότι αφορά τις άδειες ειδικού σκοπού, στενοκέφαλα επιχειρήματα όπως το
προσωπικό πρέπει να δουλεύει τα Σαββατοκύριακα γιατί ούτως η άλλως τα σχολεία ήταν
κλειστά ή ότι δεν την δικαιούνται συνάδελφοι που τα παιδιά τους βρίσκονται στην βρεφική
ηλικία και δεν πήγαιναν ούτως η άλλως σχολείο, αποκλίνουν από τον σκοπό για τον
όποιο αυτή δίνεται. Σκοπός της είναι η αποφυγή του συνωστισμού των παιδιών, από το
σχολείο, από τους συγγενείς (γιαγιάδες κλπ) και τις νταντάδες. Άρα ο ένας γονιός πρέπει
να βρίσκεται σπίτι, ειδάλλως δημιουργείται φαύλος κύκλος.
στ)Αναφορικά με τις δυνάμεις που επιχειρούν στον Έβρο, προτείνουμε,
αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που αυτό ενέχει, οι δυνάμεις να μην αντικαθίστανται
τόσο τακτικά όσο ισχύει τώρα, αλλά να παραμένουν στην περιοχή για πολύ μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα για να μειωθούν στο ελάχιστο τα φαινόμενα διασποράς του ιού από και
προς τα εδώ.
ζ)Τέλος θα πρέπει να υπάρξει προσχεδιασμός σχετικά με την συνέχιση της
λειτουργιάς των υπηρεσιών σε περίπτωση που τεθούν σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων στο
προσωπικό.

Προς: 1)ΠΟΑΣΥ 2) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ(μέσω
ΠΟΑΣΥ)
3) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ(μέσω
ΠΟΑΣΥ)
Κοιν.:
1) Μέλη μας 2)Μ.Μ.Ε
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ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Εκτελεστικής Γραμματείας Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόριο
ΘΕΜΑ: Μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού - άρση περιοριστικών όρων εμφάνισης στα
τμήματα ασφαλείας
Κύριε Πρόεδρε,
Όπως είναι γνωστό το τελευταίο χρονικό διάστημα λαμβάνονται δεκάδες μέτρα για την αποφυγή διάδοσης
του κορονοϊού απο την κυβέρνηση και κατόπιν από την υπηρεσία, ουτως ώστε να αποφεύγεται η συχνή
επαφή των συναδέρφων μας με τους πολίτες τουλάχιστον για ήσσονος σημασίας ζητήματα!
Είναι επίσης γνωστό πως τα τμήματα ασφαλείας σε όλη τη Χώρα, δέχονται κάθε μήνα δεκάδες και σε
αρκετές περιπτώσεις εκατοντάδες εισροές πολιτών στην Υπηρεσία για την τήρηση του μέτρου
περιοριστικών όρων ( παρών) από πολίτες με δικαστικές εκκρεμότητες! Η συγκεκριμένη εφαρμογή του
μέτρου αυτού απαιτεί δια ζώσης επαφή του αστυνομικού με τον πολίτη, πράξη που ελλοχεύει μεγάλους
κινδύνους για την διασπορά του Covid 19!
Επειδή για την συγκεκριμένη μεγάλη και μη επείγουσα εισροή πολιτών προς τις αστυνομικές υπηρεσίες,
μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε καμία μέριμνα απ τους αρμόδιους φορείς, παρακαλούμε όπως προβείτε σε κάθε
ενέργεια που κρίνετε απαραίτητη για την άρση του μέτρου του περιοριστικού όρου εμφάνισης στα
Τμήματα Ασφαλείας της Χώρας, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα της κυβέρνησης για την
αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού!

Πάτρα, 19 Μαρτίου 2020
Αρ. Πρώτ.: 25/2020
Προς: α. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδη Μιχαήλ
β. Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Τσιάρα Κωνσταντίνο
γ. Υπουργό Υγείας, κ. Κικίλια Βασίλειο
(μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων)
Κοίν.: α. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Καραμαλάκη Μιχαήλ
β. Γεν. Περ. Αστυνομικό Διευθυντή Δυτ. Ελλάδας, Ταξίαρχο Μαρτζάκλη Απόστολο
γ. Διευθυντή Αστυνομίας Αχαΐας, Ταξίαρχο Μιχαλόπουλο Γεώργιο
δ. Υπηρεσίες Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας
ε. Εθνικό Οργανισμό Υγείας
στ. Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
(μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας & αλληλογραφίας PoL)

Θέμα: Εξέταση ύποπτων κρουσμάτων κορονοϊού σε κρατουμένους
καταστημάτων κράτησης
Κύριοι Υπουργοί,
Η Ελληνική Αστυνομία στην περιοχή της Αχαΐας είναι ακόμα επιφορτισμένη με την
διακομιδή τακτικών και έκτακτων περιστατικών ασθενών κρατουμένων από το Κατάστημα
Κράτησης Πάτρας προς τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της περιοχής. Χθές 18.3.2020 μετά από
διακομιδή ασθενούς, Αστυνομικοί Υπάλληλοι τέθηκαν σε καραντίνα λόγω της επαφής
τους με το εν λόγω περιστατικό.
Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της έκθεσης Αστυνομικών κατά την διακομιδή και
την φύλαξη εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος σε κίνδυνο, προτείνουμε σε περιπτώσεις
εμφάνισης ήπιων συμπτωμάτων υγείας σε κρατουμένους του Καταστήματος Κράτησης
της Πάτρας, αυτοί να εξετάζονται σε απομονωμένο χώρο εντός του Καταστήματος από
υγειονομικό προσωπικό που θα μεταβαίνει στο σημείο, ενώ και ο έλεγχος για την
προσβολή ή μη του ασθενή από κορονοϊό να πραγματοποιείται και πάλι στον ίδιο χώρο
από ειδικούς οι οποίοι θα μεταβαίνουν και πάλι στο Κατάστημα Κράτησης. Με αυτό τον
τρόπο θα αποφευχθεί και η πιθανότητα της μεταφοράς της ασθένειας εντός του
σωφρονιστικού ιδρύματος, κατά την επιστροφή των ασθενών από τα νοσηλευτικά
ιδρύματα της Πάτρας, τα οποία σημειωτέον αμφότερα τυγχάνουν νοσοκομεία αναφοράς
του κορονοϊού.
Το Κατάστημα Κράτησης αποτελεί έναν ιδιαίτερο χώρο και το συντομότερο δυνατόν
πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες ώστε να τροποποιηθούν οι διαδικασίες αντιμετώπισης
των ασθενών κρατουμένων, πάντα σύμφωνα με τις εντολές των ειδικών της δημόσιας
υγείας.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Έγγραφο για λήψη μέτρων στους χώρους κράτησης των
Αστυνομικών Υπηρεσιών και των Προαναχωρησιακών Κέντρων
Κράτησης Αλλοδαπών
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Αρ. Πρωτ : 71/2020
Ξάνθη, 19 Μαρτίου 2020
ΠΡΟΣ:
1) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Μιχαήλ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
2) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
(μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
2) Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κων/νο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
3) Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α. Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ
(μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
4). Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος
Αντιστράτηγο κ. Κων/νο ΣΚΟΥΜΑ (μέσω ΠΟΑΣΥ)

5). Γενικό Περιφερειακό Αστυν. Δ.ντή Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Ταξίαρχο κ. Πασχάλη ΣΥΡΙΤΟΥΔΗ
6). Διευθυντή Δ/νσης Αστυν. Ξάνθης Αστυν. Διευθυντή κ. Πασχάλη ΓΙΩΡΗ

Θέμα: “Λήψη άμεσων μέτρων για τη διασφάλιση της υγείας τόσο των
αστυνομικών υπαλλήλων φρούρησης όσο και των κρατουμένων στους
χώρους κράτησης των Αστυνομικών Υπηρεσιών και των
Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών”
Σήμερα 19-03, μας έγινε γνωστό ότι κρατούμενος του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Ξάνθης, είναι εμπύρετος με
βήχα και ενοχλήσεις στο λαιμό και πως από τον Ε.Ο.Δ.Υ. δόθηκαν συστάσεις για 14ημερη
απομόνωση και 4ημερη παρακολούθηση του πυρετού.
Αναφορικά λοιπόν με εν θέματι αντικείμενο και τη συνέχιση της λειτουργίας του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.
Ξάνθης, το Σωματείο μας, ως εκ του θεσμικού του ρόλου, υποβάλει παρόν υπόμνημα προς την
ηγεσία, με τις κάτωθι προτάσεις:
1. Αναστολή όλων των μεταγωγών από και προς τα Κέντρα Κράτησης.
2. Απαγόρευση επισκεπτηρίων και εισόδου από πολίτες φαγητών και ειδών ρουχισμού.
3. Παράδοση φαγητού στους κρατούμενους από υπαλλήλους εταιρειών catering μόνο εάν
έχουν ληφθεί μέτρα ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής (χειρουργικές μάσκες
και γάντια).
4. Δημιουργία χώρων απομόνωσης για ύποπτα κρούσματα. Καθόσον στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.
Ξάνθης, ως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, αυτό είναι μη εφικτό, παρακαλούμε να
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για εξεύρεση λύσης.
5. Καθημερινή θερμομέτρηση κρατουμένων και αστυνομικών φρούρησης.
6. Καθημερινή απολύμανση χώρων κράτησης, προς αποτροπή της εξάπλωσης του
κορωναϊού αλλά και των χώρων εργασίας των Αστυνομικών Υπηρεσιών. Προς τούτο
παρακαλούμε όπως δοθούν εντολές στις Δ/νσεις Αστυνομίας Χώρας προκειμένου
προβούν σε διαδικασίες άμεσης ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και
απολύμανσης των κτηρίων αρμοδιότητάς τους, ως ρητά προβλέπεται στο αρθ. 26 της
από 14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/2020) «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού». Ειδικά,
όπως ενημερώσαμε με προηγούμενο έγγραφό μας (υπ’ αριθ. 66 από 14-03-2020) το
ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Ξάνθης στερείται καθαριότητας από την αρχή του τρέχοντος έτους με
επιβλαβείς συνέπειες για όλους τους εργαζόμενους εκεί αλλά και τους κρατούμενους.
7. Ότι άλλο ήθελε προκύψει από τις συστάσεις – προτάσεις των ειδικών επιστημόνων και
των Αξιωματικών της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Σώματος.
8. Αναπροσαρμογή δράσεων – μέτρων προληπτικού χαρακτήρα ανάλογα με τις ανάγκες
που προκύπτουν.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΡΟΣΙΔΗΣ Παναγιώτης

