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Αριθμ. Σχετ..: 8 /2012

ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

συνεχίζουμε …..για τους υγειονομικούς ελέγχους του αστυνομικού προσωπικού και την πρόληψη
τους. Το 2008 το Προεδρικό Διάταγμα, το 2012 η πρόσληψη του 1ου γιατρού !!!
Σχετικές :α) Δελτίο Τύπου Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. αρ. σχετ. 7/2012 από 4.4.2012
β) υπ’αριθμ 7017/4/14755 από 5.4.2012 Απάντηση σε ερώτημα βουλευτών / Γραφ.
Κοινοβουλευτικού ελέγχου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Όσο και αν η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. επιθυμεί να απέχει αυτή την περίοδο – προεκλογική –
από κάθε τοποθέτησή της σχετικά με ελλείψεις και παραλείψεις στο εργασιακό
τοπίο , τόσο το πολιτικό σύστημα δίνει κάθε φορά λαβή για να επιβεβαιώνουμε το
σαθρό σύστημα που μας περιβάλλει εδώ και χρόνια , αφού το ζήτημα της
λαθρομετανάστευσης και πάλι πρωταγωνιστεί προεκλογικά. Πρωταγωνιστεί και
ξεγυμνώνει κάθε αδυναμία του προκαλώντας και πάλι την αγανάκτησή μας.
Με το υπ’αριθμ 7/2012 Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας από 4.4.2012 που
προκλήθηκε από την απουσία τοποθετήσεων των αρμοδίων Υπουργών Προστασίας
του Πολίτη και Υγείας σχετικά με την υγειονομική βόμβα των παράνομων
μεταναστών, τοποθετηθήκαμε και δημοσιοποιήσαμε την ανυπαρξία της
υγειονομικής πρόληψης του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. παρόλο που με το ΠΔ 45/2008
αυτή ήταν απαραίτητη και επιβαλλόταν όχι μόνον τακτικά αλλά και εκτάκτως.
Σε ερώτηση βουλευτών την 13.3.2012 προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
σχετικά με αυτούς τους ελέγχους που επιβάλλονταν και επιβάλλονται με το Π.Δ.
45/2008 η απάντηση του Υπουργείου την 5.4.2012 περιορίζεται ουσιαστικά : «…στο
πλαίσιο αυτό , με την υπ’αριθμ. 6015/28/20-α από 24-11-2011 προκήρυξη του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνομίας, προκηρύχθηκε διαγωνισμός πρόσληψης ιατρού ειδικότητας Ιατρού
Εργασίας και με το από 14-2-2012 Π.Δ. (ΦΕΚ Γ’ 182/16-02-2012), πραγματοποιήθηκε ο διορισμός
του και αναμένεται η τοποθέτησή του. Ωστόσο, όπως ενημερωθήκαμε λόγω ελλείψεως προς το
παρόν ιατρού εργασίας η Διεύθυνση Υγειονομικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχει
γνώση όλων των αναφερόμενων πληροφοριακών στοιχείων στην ερώτηση του κ. Βουλευτή.
Πάντως, αποδίδουσα ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη των μεταδοτικών νοσημάτων η
συγκεκριμένη Υπηρεσία, έχει εκδόσει κατά καιρούς οδηγίες προς όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας, για μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνουν οι αστυνομικοί, για την αποτροπή

του κινδύνου μόλυνσης από λοιμώδη νοσήματα, τόσο σε ατομικό επίπεδο ( όπως εμβολιασμός κατά
της ηπατίτιδας Β κ.λ.π. χρήση γαντιών, συχνό πλύσιμο χεριών κ.λ.π.), όσο και σε χωροταξικό
επίπεδο…».

Ουσιαστικά, μετά την έκδοση του σχετικού Π.Δ. 45/2012 χρειάστηκαν να
περάσουν τέσσερα ολόκληρα χρόνια για να προκηρυχθεί διαγωνισμός για την
πρόληψη ενός Ιατρού εργασίας που έως σήμερα ακόμη εκκρεμεί η πρόσληψή του !!!.
Επίσης χρειάζονται άλλα τόσα ίσως για να λάβει η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία
του Αρχηγείου της Ελ.ΑΣ. γνώση των πληροφοριακών στοιχείων σχετικά δηλαδή με
την ερώτηση των Βουλευτών σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται οι έλεγχοι που
καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα!!!
Αφού λοιπόν δεν ήταν εφικτή κάθε εφαρμογή – έστω και στο κατ΄ ελάχιστο – του
Π.Δ. , η απάντηση του Υπουργείου περιορίζεται στις συστάσεις και τις οδηγίες της
Υγειονομικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. !!!
Τις περασμένες ημέρες παραθέσαμε τόσο με το σχετικό δελτίο τύπου όσο και με
αναφορές μας σε εκπομπές την παντελή απουσία της υγειονομικής πρόληψης του
αστυνομικού προσωπικού και αμφισβητηθήκαμε.
Σήμερα επανερχόμαστε δυστυχώς, για να επιβεβαιωθούμε και επίσημα με την
απάντηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που ομολογουμένως μας
εξέπληξε ιδιαίτερα.
Η παντελής απουσία πρόληψης για το προσωπικό που έρχεται σε πρώτη επαφή με
τους παράνομους μετανάστες είναι σίγουρο ότι επιφέρει κινδύνους για τους
αστυνομικούς και συνοριακούς φύλακες και κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου
που απειλεί την υγεία του προσωπικού και των οικογενειών τους.
Περιοριζόμαστε απλώς , στην απαίτηση εφαρμογής των σχετικών διατάξεων
για τα μέτρα υγιεινής του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας καθότι θα θέλαμε
να λάβουμε υπόψη μας την τοποθέτηση του Υπουργείου και παραθέτουμε προς
σχολιασμό την απάντηση του Υπουργείου : «…..Γιατί, θωρακίζοντας το ανθρώπινο
δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο σε επίπεδο θεσμικό και οικονομικό όσο και σε επίπεδο
υποδομών και μέσων, θωρακίζουμε, τελικά, την ασφάλεια και την καθημερινότητα του πολίτη…».

