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Προς: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
Κοιν: 1)Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
2) Υπαρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
3) Επιτελάρχη Ελληνικής Αστυνομίας (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
4) Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης
5) Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων
6) Υπηρεσίες – Μέλη μας
Θέμα: «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID – 19 σε υπαλλήλους του
Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο
εργασίας».
Σχετ: Υπ’ αρίθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26390 από 24-04-2021.
Κύριε Υπουργέ λάβαμε γνώση της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α., την οποία
συνυπογράψατε και περιλαμβάνει το ένστολο και πολιτικό προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Συγκεκριμένα το άρθρο 2 προβλέπει ότι «ο διαγνωστικός έλεγχος
νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά (1) φορά την εβδομάδα, πριν από
την προσέλευση του εργαζόμενου/ης προς παροχή εργασίας με
φυσική παρουσία και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα
διενέργειάς του».
Κύριε Υπουργέ ποιο είναι αυτό το rapid test το οποίο εξασφαλίζει
εβδομαδιαία κάλυψη όσον αφορά τη διάγνωση του COVID – 19; Αν
κάποιος συμπολίτης μας έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα
οφείλει να πραγματοποιήσει μοριακό τεστ ακριβώς την 6η ημέρα από την
επαφή έτσι ώστε να είναι αξιόπιστο το αποτέλεσμα του και ένα απλό
rapid test θα προσφέρει εβδομαδιαία κάλυψη διάγνωσης; Παράλληλα οι
συνάδελφοί μας είναι εκτεθειμένοι εδώ και έναν χρόνο στον COVID-19,
δίχως να έχουν λάβει την παραμικρή υλική επιβράβευση και τώρα το
Υπουργείο θυμήθηκε την ασφάλειά τους; Κύριε Υπουργέ μήπως είναι
λίγο αργά;
Κύριε Υπουργέ μετά μεγάλης μας λύπης διαβάσαμε στο άρθρο 5
παράγρ. 1 και 2, ότι οι συνάδελφοί μας οι οποίοι δεν θα πραγματοποιούν
τα συγκεκριμένα test θα διώκονται πειθαρχικά ενώ παράλληλα θα
πραγματοποιείται περικοπή των αποδοχών τους.

Κύριε Υπουργέ ρωτάμε οι περικοπές των αποδοχών τους θα γίνουν με
βάση τις ανεφάρμοστες δικαστικές αποφάσεις επαναφοράς των μισθών
μας στα επίπεδα του 2012; Ή μήπως με βάση τους τωρινούς τους μισθούς
από τους οποίους πληρώνουν την στολή τους, τα υποδήματά τους καθώς
και τον ατομικό επιχειρησιακό εξοπλισμό;
Κύριε Υπουργέ βλέπουμε μια «ευκολία» στην επιβολή πειθαρχικού
ελέγχου προς τους συναδέλφους μας αλλά και μία νέα μόδα αυτήν της
περικοπής των αποδοχών τους. Δε βλέπουμε όμως την ίδια «ευαισθησία»
σε φλέγοντα ζητήματα όπως την επαναφορά των μισθών μας στα επίπεδα
του 2012 αγνοώντας έτσι η Κυβέρνησή σας, όπως και η προηγούμενη, τις
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
Κύριε Υπουργέ δεν βλέπουμε καμία διάθεση για αναγνώριση του
επαγγέλματος μας ως επικίνδυνου παρά τις συνεχείς μας
οχλήσεις.
Γνωρίζουμε ότι δεν εξαρτάται μόνο από εσάς, πλην όμως περιμένουμε τη
στήριξη του πολιτικού μας προϊσταμένου, όπως πράττει ο κάθε
Υπουργός για τους υφισταμένους του. Γύρω - γύρω μοιράζονται
αναγνωρίσεις επικινδύνων επαγγελμάτων και η Αστυνομία πουθενά.
Αναμένουμε την άμεση παρέμβασή σας και θα σας παρακαλούσαμε να
μην αρκεστείτε εκ νέου σε ευχαριστήρια sms…Άλλωστε τα «ευχαριστώ»
που μας συγκινούν περισσότερο είναι αυτά του απλού πολίτη έξω στο
πεζοδρόμιο…τον οποίο πολίτη η Κυβέρνησή σας, μας έφερε απέναντι
του καθώς μας άφησε στην ουσία μόνους υπεύθυνους για την εφαρμογή
των μέτρων κατά της εξάπλωσης COVID-19. Ήταν και άλλες Υπηρεσίες
αρμόδιες…κάποιες από αυτές πλέον χαρακτηρίστηκαν ως επικίνδυνες.
Δεν είναι τωρινό αυτό το φαινόμενο, το ίδιο έπραξε και η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ, η οποία χρησιμοποίησε την Ελληνική Αστυνομία για να
«περιφρουρήσει» την κατά τ’ άλλα «συμφέρουσα» για τις ελληνικές
θέσεις Συμφωνία των Πρεσπών.
Μετά Τιμής
Για το Δ.Σ.
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