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Προς: Τοσς Βοσλεστές τοσ Νομού Θεσσαλονίκης 
 

θ.θ. Βνπιεπηέο, 

Η δηάζηαζε κεηαμύ ησλ πξνεθινγηθώλ ππνζρέζεσλ θαη κεηεθινγηθώλ πξάμεσλ 
ηεο Κπβέξλεζεο ζηνλ ρώξν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο είλαη θαηαθαλέζηαηε θαη 

νδήγεζε ζηελ πεξαηηέξσ ππνηίκεζε ηνπ αζηπλνκηθνύ έξγνπ. 

Οθηώ κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο παλδεκίαο, ν Έιιελαο Αζηπλνκηθόο ζπλερίδεη 
λα είλαη θαζεκεξηλά ζηελ πξώηε γξακκή ηεο κάρεο θαηά ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνύ. Παξά ηηο ζπλερείο εμαγγειίεο γηα απνζπκθόξεζε ησλ ρώξσλ εξγαζίαο 
θαη πηνζέηεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο, αθόκα δελ έρνπλ παξαζρεζεί νύηε ηα απαξαίηεηα 

κέζα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπ αζηπλνκηθνύ πξνζσπηθνύ. 

Πξσηίζησο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ν αξηζκόο ησλ θξνπζκάησλ ζηνπο 
εξγαδόκελνπο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο απμάλεηαη εθζεηηθά. Αλ δελ βξεζεί ηξόπνο 

λα αλαθνπεί απηό ην θύκα, ζύληνκα νξηζκέλεο Υπεξεζίεο ηεο ΓΑΓΘ δελ ζα κπνξνύλ 
λα ιεηηνπξγήζνπλ. 

Μέρξη ζήκεξα, νη παξαιείςεηο ησλ αξκνδίσλ είλαη πνιπάξηζκεο θαη κε ην 
πέξαζκα ησλ εκεξώλ πξνθαινύλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξα ππεξεζηαθά πξνβιήκαηα.  

Σπγθεθξηκέλα: 

-  Οη πεξηζζόηεξεο Υπεξεζίεο πνπ εμππεξεηνύλ ην θνηλό δελ έρνπλ δηαρσξηζηηθνύο 
αθξπιηθνύο παινπίλαθεο (plexiglass) θαη νη εξγαδόκελνη έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε 

ηνπο πνιίηεο. 

-  Γελ έρεη ζεζπηζηεί εηδηθό λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθά 
δηακνξθσκέλσλ δηαρσξηζηηθώλ ζηα ππεξεζηαθά νρήκαηα, κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία 

ησλ Αζηπλνκηθώλ θαη ησλ θξαηνύκελσλ πνπ εηζέξρνληαη ζε απηά. 

-  Πνιινί Αζηπλνκηθνί από όιεο ηηο Υπεξεζίεο ηεο ΓΑΓΘ, εθηεινύλ ππεξεζία 
θύιαμεο ζε πηέξπγεο Covid-19 θαη ζε Ννζνθνκεία, ρσξίο ηα απαξαίηεηα κέηξα 

πξνζηαζίαο. Παξάιιεια, ζεκαληηθόο αξηζκόο Αζηπλνκηθώλ απαζρνινύληαη ζηε 
θύιαμε αλήιηθσλ αζπλόδεπησλ, βξεθώλ ή λεπίσλ, ζηα Ννζνθνκεία. 

-  Ο ΔΟΓΥ είλαη θπξηνιεθηηθά «άθαληνο» θαη δελ κεηαβαίλεη ζε Υπεξεζίεο πνπ έρνπλ 
θξνύζκαηα, γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηεζη ζην πξνζσπηθό. 

-  Η απνπζία ηνπ ΔΟΓΥ από ηηο θπιαθέο, εμαλαγθάδεη ηελ Αζηπλνκία λα νξγαλώλεη 

νιόθιεξεο επηρεηξήζεηο γηα ηε κεηαθνξά θπιαθηζκέλσλ, αζζελώλ ή ύπνπησλ 
θξνπζκάησλ, ζηα Ννζνθνκεία ηεο Θεζζαινλίθεο. 

-  Παξόηη ε θύζε ηεο εξγαζίαο καο είλαη ηδηαίηεξε θαη επηβάιιεη ηελ ζέζπηζε εηδηθνύ 

πξσηνθόιινπ δηαρείξηζεο θξνπζκάησλ, ζην αζηπλνκηθό πξνζσπηθό εθαξκόδεηαη ην 
γεληθό πξσηόθνιιν, ην νπνίν αλά πάζα ζηηγκή ηξνπνπνηείηαη θαηά ην δνθνύλ. 



-  Γελ έρεη πξνβιεθζεί ν θαηάιιεινο ηξόπνο εκθάληζεο ζηα Τκήκαηα Αζθαιείαο, 
αηόκσλ, ηα νπνία είλαη ππνρξεσκέλα ζε ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο, λα παξνπζηάδνληαη 

ζε απηά, θαηόπηλ αλαθξηηηθώλ θπξίσο δηαηάμεσλ θαη όρη κόλν. Σηε Θεζζαινλίθε, ν 
αξηζκόο απηόο αγγίδεη ηα 500 άηνκα ζε ζπγθεθξηκέλα ΤΑ θαη ζα πξνθαιέζεη ηεξάζηην 

ζπγρξσηηζκό ζηα Τκήκαηα. 

Σπλ ηνηο άιινηο, ε δεδνκέλε ζπγθπξία ζα αθήζεη ην απνηύπσκά ηεο θαη ζηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Αζηπλνκηθώλ, νη νπνίνη δελ ζα πιεξσζνύλ ηηο λπρηεξηλέο 
ώξεο εξγαζίαο ηνπο γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην-Γεθέκβξην, ιόγσ ηεο ππέξβαζεο ηνπ 

αλώηαηνπ νξίνπ σξώλ. Απηό νθείιεηαη ζηελ αλαζηνιή αδεηώλ θαη ζηελ  ππεξεξγαζία 

ησλ ζπλαδέιθσλ καο. 

Γπζηπρώο, ε ππεξπξνζπάζεηα ηνπ αζηπλνκηθνύ πξνζσπηθνύ δελ εθηηκάηαη ζην 

ειάρηζην θαη απηό καο ην απέδεημε θαη ε δηθή ζαο αδηάθνξε ζηάζε. Δλώ, ζαο έρνπκε 
απνζηείιεη 2 επηζηνιέο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην Σώκα θαη ηελ αζπλέπεηα 

ιόγσλ θαη έξγσλ ηεο Κπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε εθηάθηνπ επηδόκαηνο, 
απηό πνπ εηζπξάμακε είλαη λεύκαηα ζπκπάζεηαο θαη κπόιηθα «ΘΑ».  

Με ιύπε καο, πξέπεη λα ζαο επαλαθέξνπκε ζηελ σκή πξαγκαηηθόηεηα. 

Πξνεθινγηθά επαγγειηδόζαζηαλ όηη ε Διιεληθή Αζηπλνκία είλαη ςειά ζηελ αηδέληα 
ζαο αιιά… πηάζακε πάην! 

  

Αν ο Έλληνας Αζησνομικός δεν ζηηριτθεί ηώρα, πόηε; 

   

 

 


