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Αλεξανδρούπολη, 14 Νοεμβρίου 2020
Αριθ. πρωτ.: 100/2/1
ΠΡΟΣ: 1. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ
(μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
2. Πρόεδρο ΕΟΔΥ κ. ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑ Παναγιώτη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
Κοιν: 1. Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου ΕΒΡΟΥ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗ Ανδρέα
2. Βουλευτές Π.Ε. Έβρου
ΘΕΜΑ: Αίτημα διενέργειας τεστ covid 19
Κύριε Αρχηγέ, Κύριε Πρόεδρε
Η χώρα μας βρίσκεται στη δυσκολότερη φάση της πανδημίας με τα κρούσματα να
πολλαπλασιάζονται επικίνδυνα. Όπως είναι φυσικό ούτε ο οργανισμός της Ελληνικής
Αστυνομίας θα μπορούσε να μείνει αλώβητος. Ομοίως και η Διεύθυνση Αστυνομίας
Αλεξανδρούπολης τα τελευταία εικοσιτετράωρα μετρά πολλά κρούσματα στις τάξεις του
προσωπικού της, μια ακριτική Διεύθυνση με τεράστιο βάρος στις πλάτες της για την φύλαξη
των συνόρων της χώρας μας καθώς και την εφαρμογή των μέτρων υγειονομικής προστασίας
της κοινωνίας μας. Η εικοσιτετράωρη επαφή με πολίτες αλλά και με άτυπους μετανάστες που
προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα μας, είναι οι βασικές αιτίες που ένας μεγάλος αριθμός
συναδέλφων μας έχουν “παροπλιστεί”. Ως Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αλεξανδρούπολης, αντιλαμβανόμενοι τις μεγάλες ανησυχίες των Αστυνομικών-μελών της
Διεύθυνσης μας, για μια ραγδαία έξαρση που θα έχει άμεση επίπτωση στην επιχειρησιακή
ετοιμότητα της υπηρεσίας αλλά και στο οικογενειακό περιβάλλον, παρακαλούμε όπως άμεσα
αποστείλετε κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ. ώστε να διενεργηθούν μαζικά τεστ στους εργαζόμενους
αστυνομικούς της Διεύθυνσης μας προκειμένου να βάλουμε φρένο σε αυτή την επικίνδυνη
κατάσταση που ελλοχεύει.
Ελπίζουμε στην κατανόηση των ανησυχιών μας και να πράξετε άμεσα τα δέοντα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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