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ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με αφορμή τα κρούσματα στο κρατητήριο του Τμήματος
Μεταγωγών Ηρακλείου (2 αστυνομικοί και 21 κρατούμενοι ) στείλαμε
την από 06-05-2021 καταγγελία μας στην οποία αναφέραμε:
<< Από την αρχή της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020 είχαμε
επισημάνει τον κίνδυνο για την διασπορά του ιού στα κρατητήρια των
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, δίχως οι αρμόδιοι να δείξουν
την δέουσα προσοχή και δίχως να υπάρχει υγειονομικό πρωτόκολλο για
την περίπτωση που κάποιος κρατούμενος βρεθεί θετικός ή για τον
έλεγχο όσων εισέρχονται σε αυτά.
Την 28-04-2021 (ίσως επειδή προβλέψαμε τι πρόκειται να
συμβεί τις επόμενες ημέρες) αποστείλαμε επιστολή-πρόταση προς την
πολιτική και φυσική ηγεσία με την οποία ζητήσαμε όλες οι υπηρεσίες
της ΕΛ.ΑΣ. που διαθέτουν χώρους κράτησης ή προσαγωγής να
εφοδιαστούν με ικανό αριθμό self tests προκειμένου οι ίδιοι οι
κρατούμενοι να ελέγχονται πριν εισαχθούν σε αυτούς καθώς πουθενά
δεν υπήρξε κάποια πρόβλεψη για όσους κρατούνται ή προσάγονται σε
αστυνομικές υπηρεσίες και δεν έχει καμία ουσία να ελέγχεται το

σύνολο των υπηρετούντων στο Σώμα όταν σε αστυνομικές υπηρεσίες
κρατούνται και καθημερινά μετακινούνται εκατοντάδες άτομα χωρίς
κανέναν έλεγχο με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των
συναδέλφων μας αλλά και την διασπορά του ιού. Πρόταση η οποία
όπως όλοι καταλάβαμε εκ του αποτελέσματος κατέληξε στο καλάθι
των αχρήστων.
Την 01-05-2021 μετά από έλεγχο βρέθηκαν θετικοί δύο
συνάδελφοί μας και δύο κρατούμενοι στα κρατητήρια του Τμήματος
Μεταγωγών Ηρακλείου. Παρά το ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες
ενημερώθηκαν αμέσως και την 04-05-2021 προχωρήσαμε σε επίσημη
καταγγελία για την κωλυσιεργία στη διαδικασία του προβλεπόμενου
ελέγχου , ΜΟΛΙΣ ΣΗΜΕΡΑ 06-05-2021 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ αρμόδιο κλιμάκιο
του ΕΟΔΥ αφού διενήργησε rapid tests στο σύνολο των κρατουμένων
βρέθηκαν άλλοι 17 θετικοί σε σύνολο περίπου 40.
Στο σύνολο των συναδέλφων μας γεννούνται ερωτήματα στα οποία οι
αρμόδιοι οφείλουν άμεση απάντηση:
- Για ποιο λόγο ενώ ήταν γνωστά τα κρούσματα ο έλεγχος έγινε
ΠΕΝΤΕ ημέρες μετά, με αποτέλεσμα η διασπορά να φτάσει στο
50% περίπου του συνόλου των κρατουμένων;

- Για ποιο λόγο έναν χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας δεν
υπάρχει υγειονομικό πρωτόκολλο για περιπτώσεις που θετικά
κρούσματα εντοπιστούν σε χώρους κράτησης;
- Τι θα γίνει με τους θετικούς κρατούμενους οι οποίοι

-

-

συνεχίζουν να κρατούνται μαζί με τους υγιείς με άμεσο
κίνδυνο να μεταδοθεί στο 100% αλλά και στους συναδέλφους
μας, αφού ειδικοί χώροι καραντίνας, με ατομικές τουαλέτες
κλπ ,δεν υπάρχουν;
Ακόμα και τις αργίες ο Έλληνας Αστυνομικός κάνει στο
ακέραιο το καθήκον του. Δυστυχώς επειδή τα κρούσματα
εντοπίστηκαν Μεγάλο Σάββατο με μεγάλη μας λύπη
διαπιστώσαμε ότι αυτό δεν ισχύει για όλες τις υπηρεσίες εκτός
ΕΛ.ΑΣ.
Θα λογοδοτήσει κανένας για αυτή την απίστευτη ολιγωρία;

Η παρούσα κοινοποιείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου για
τις δικές της ενέργειες. >>
Παρόλα αυτά όμως, στο διάστημα από 06-05-2021 έως και σήμερα 10-052021 όπου κλιμάκιο του ΕΟΔΥ διενήργησε ξανά rapid tests (στους αρνητικούς
μόνο κρατουμένους και στους συναδέλφους που υπηρετούν στην Υπηρεσία
αυτή), οι συνάδελφοί μας συνεχίζουν με αυταπάρνηση να εκτελούν με κίνδυνο
τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους τα καθήκοντα φρούρησης ,
έχοντας δημιουργήσει συνθήκες μιας υποτυπώδους καραντίνας μέσα σε
κλειστό χώρο που δεν πληροί τις προδιαγραφές, ερχόμενοι καθημερινά σε
άμεση επαφή με τους 17 θετικούς κρατούμενους στον ίδιο χώρο, με
αποτέλεσμα σήμερα 10-05-2021 ακόμα δύο (2) συνάδελφοί μας να
διαγνωστούν θετικοί.
Κύριε Υπουργέ,

Η μέριμνά της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας για τους ανθρώπους
αυτούς ποια είναι;
Περιμένουμε να νοσήσουν όλοι οι συνάδελφοί μας και οι οικογένειές
τους και να παρακαλάμε όλοι μαζί να μην αρρωστήσει κάποιος σοβαρά
στα σπίτια τους;

Γιατί δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα ώστε οι θετικοί κρατούμενοι να
μεταφερθούν σε χώρο όπου θα έχουν και την κατάλληλη υγειονομική
παρακολούθηση και παραμένουν στο ίδιο χώρο με τα αποτελέσματα
αυτά;
Για ποιο λόγο δεν άδειασαν τα κρατητήρια ως ότου είναι απόλυτα
ασφαλής η κράτηση και η φύλαξη των κρατουμένων;
Η νόμιμη οδός μετά από την αδιαφορία τόσων ημερών, η οποία έχει
ξεπεράσει και τα όρια της υπομονής όλων , όπως φαίνεται είναι
μονόδρομος και η Ένωσή μας θα στηρίξει όλα τα μέλη μας που θα
αποφασίσουν να την ακολουθήσουν.
Mε εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Yπαλλήλων N. Ηρακλείου.

