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Αρ. Πρωτ.:
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Προς:
- Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ (Δια μέσω
Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
Κοιν.:
1) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
2) Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας,Αντιστράτηγο κ.ΣΚΟΥΜΑ
Κωνσταντίνο
(Δια μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
3) Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου
(Δια μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
4) Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου
(Δια μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
5) Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ
Εν μέσω της πανδημίας του “Covid-19” και ενώ τα μέτρα πρόληψης κατά της
μετάδοσης του θανατηφόρου ιού, δικαίως αυξάνονται συνεχώς, η Φυσική Ηγεσία της
Δ.Α. Λέσβου έχει προφανώς διαφορετική άποψη από αυτή της Κυβέρνησης για την
απόλυτη αναγκαιότητα αυστηρής συμμόρφωσης με την σχετική νομοθεσία, και τις
οδηγίες της ειδικώς συσταθείσας επιτροπής, με αποτέλεσμα να μας εκπλήσσει δυσάρεστα
με μία επικίνδυνη προφορική της Διαταγή που δυστυχώς μπορεί εύκολα να ερμηνευτεί
από τον καθένα, μόνο ως κρεσέντο έλλειψης της εκ του θεσμικού της ρόλου οφειλόμενης
ατομικής της ευθύνης, τόσο απέναντι στο αστυνομικό προσωπικό που διοικεί, όσο και
προς τους πολίτες αυτού του τόπου που οφείλει να προστατεύει.
Την 01-04-2020 βάσει της 8487/20/663325 από 30/03/2020 Δ/γής της Δ. Α. Σάμου,
πραγματοποιήθηκε με το επιβατηγό πλοίο ''BLUE STAR MYKONOS''(μεταγωγή δέκα
(10) παράνομων μεταναστών από τη Σάμο στο ΠΡΟ. ΚΕ.Κ.Α. Λέσβου, το οποίο
βρίσκεται εντός του ΚΥΤ Μόριας.
Οι υπηρετούντες εκεί συνάδελφοι, κατά τη διαδικασία παραλαβής των κρατουμένων
διαπίστωσαν ότι στα συνοδευτικά τους έγγραφα δεν υπήρχαν τα προβλεπόμενα και
οριζόμενα με την παραπάνω Διαταγή έγγραφα,(ήτοι κάρτες υγείας και βεβαίωση από
Δημόσιο Νοσοκομείο ότι αυτοί δεν πάσχουν από κάποιο μεταδοτικό νόσημα) και
πράττοντας σωστά το καθήκον τους, ενημέρωσαν ιεραρχικά την Υπηρεσία για την

έλλειψη των συγκεκριμένων εγγράφων και τους κινδύνους που θα εγκυμονούσε η
παραλαβή και ο εγκλεισμός τους στον ίδιο χώρο με τους ήδη έγκλειστους και υγειονομικά
ελεγμένους κρατουμένους του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Λέσβου.
Η ηγεσία της Δ.Α. Λέσβου αφού ενημερώθηκε, αντί να φροντίσει έστω για τη
μεταγενέστερη μεταγωγή των κρατουμένων πριν από τον εγκλεισμό τους προς
υγειονομική εξέταση, διέταξε την παραλαβή τους και τον άμεσο εγκλεισμό τους στους
χώρους του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ., θέτοντας έτσι σε κίνδυνο υγείας και ζωής, τους αστυνομικούς,
ρισκάροντας να τινάξει στον αέρα την έως τώρα επιτυχημένη προσπάθεια μείωσης του
κινδύνου ύπαρξης κρούσματος κοροναϊού και τυχόν διασποράς αυτού σε 22.000
μετανάστες που διαμένουν στη Μόρια και κινούνται στην πόλη της Μυτιλήνης και τα
περίχωρα .
Η ενέργεια αυτή καταδεικνύει ότι, εκ μέρους της Διοίκησης της Δ Α Λέσβου υπάρχει,
είτε αδυναμία αντίληψης της κρισιμότητας της κατάστασης, είτε παντελής αδιαφορία για
την δημόσια υγεία και φυσικά για την υγεία - ζωή του αστυνομικού προσωπικού.
Το Δ. Σ. της Ένωσής μας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συναδέλφους που
εκπροσωπούμε, αλλά και απέναντι στους συμπολίτες μας που ως αστυνομικοί
υπηρετούμε, δηλώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν ανέχεται σε καμία
περίπτωση την οποιαδήποτε ανευθυνότητα των κατεχόντων θέσεις ευθύνης στην ιεραρχία
της Ελληνικής Αστυνομίας, πόσο μάλλον όταν με ενέργειες ή παραλείψεις τους θέτουν σε
κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των μελών μας.
Με τη νομιμοποίηση που μας δίδεται από το καταστατικό μας, καταγγέλλουμε τη
συγκεκριμένη προφορική διαταγή του Διευθυντή της Δ/νσης Αστυνομίας Λέσβου, ως
επικίνδυνη και παραβιάζουσα τη νομοθεσία που αφορά το δικαίωμα των αστυνομικών
στην ασφάλεια κατά την εργασία «έκθεση σε κίνδυνο», των μέτρων πρόληψης μετάδοσης
του ιού Covid-19 αλλά και τη νομοθεσία που αφορά μεταγωγές κρατουμένων παράνομων
μεταναστών.
Αξιώνοντας σεβασμό στο δικαίωμα των συναδέλφων μας στην ασφάλεια κατά την
εργασία , ζητούμε την διερεύνηση της καταγγελίας μας και την απόδοση των ευθυνών σε
αυτούς που η Πολιτεία όρισε υπεύθυνους να μας προστατεύουν, αλλά αυτοί δυστυχώς δεν
το πράττουν.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
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