
 

 ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ 

        Ε.ΑΣ.Υ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ 

       ΜΕΛΟΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ 

Έδρα: Ανθ/μου Καμπούρογλου Γεωργίου 3 Τ.Κ. 61100,Κιλκίς 

Fax:2341027418, Tηλ.Προέδρου:2343051214 κιν.6977075728 

Τηλ.Γεν. Γραμματέα:6974929852 

 Αριθ.Αποφ.:68/94 Έτος δρυσης:1994  

email:easynkilkis@gmail.com, www.easynkilkis.gr  

                                                     Kιλκίς , 01-11-2020            Αρ. Πρωτ. 39/2020                                                        

                                                  

 
Θέμα : «Κρούσματα κωρονοϊού στο Αστυνομικό προσωπικό της Δ.Α Κιλκίς ». 

 

Προς:  1)Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ. 

            2) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ. 

            3)Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη 

ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ. 

           4) Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας,Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο 

ΣΚΟΥΜΑ. 

           5)Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχο, κ. Ασημάκη 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ. 

           6)Διευθυντή Αστυνομίας Κιλκίς, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Δημήτριο ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ. 

           7) Π.Ο.ΑΣ.Υ 

         

 Κοιν : Υπηρεσίες Δ.Α. Κιλκίς  
         

           
    Μετά την συνεχή αύξηση των κρουσμάτων από τον COVID-19,η κοινωνία μας δοκιμάζεται όσο 

ποτέ άλλοτε. Οι εργαζόμενοι Αστυνομικοί για μια ακόμη φορά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και 

συνεχώς δίνονται νέες διαταγές για την εφαρμογή των κανόνων από τους πολίτες που θεσπίζονται από 

την Πολιτεία.  

 

    Εκτός από την αποστολή που έχει ανατεθεί στο Αστυνομικό προσωπικό για την τήρηση των 

κανόνων από τους πολίτες, το τελευταίο χρονικό διάστημα η Υπηρεσία έχει διατάξει να 

πραγματοποιηθεί εκπαίδευση των Αστυνομικών που υπηρετούν στην Δ.Α Κιλκίς. Ως είναι γνωστό η 

μετάδοση του κωρονοϊού θεωρείται ότι γίνεται κυρίως μέσω του αναπνευστικού από το φτέρνισμα, τον 

βήχα ή της εκπνοής και η Υπηρεσία διατάσει να εκπαιδεύεται σε σχεδόν διψήφιο αριθμό Αστυνομικοί 

κάθε φορά, από διαφορετικές Υπηρεσίες που λόγω της φύσης της, υπάρχει σωματική επαφή και  

αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης και διασποράς σχεδόν σε όλη την περιφέρεια του Κιλκίς από τους 

Αστυνομικούς.  

 

     Κατόπιν των τελευταίων κρουσμάτων σε Αστυνομικούς που έχουν βεβαιωθεί ως θετικοί στην 

λοίμωξη θα πρέπει η Υπηρεσία να πραγματοποιήσει προληπτικούς ελέγχους στο σύνολο του 

προσωπικό των Υπηρεσιών της Δ.Α Κιλκίς, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες που έχουν ανακοινωθεί ότι 
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θα πρέπει όλοι όσοι ήρθαν σε επαφή με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης να υποβληθούν σε 

εξετάσεις, διαφορετικά η εργασιακή ομάδα των Αστυνομικών θα είναι αυτή που θα μεταδώσει την 

λοίμωξη στην περιφέρεια του Κιλκίς.  

 

    Κατόπιν τούτων ζητάμε να σταματήσουν άμεσα οι εκπαιδεύσεις, να ληφθούν όλα τα μέτρα 

προστασίας που προβλέπονται ,τοποθέτηση προστατευτικών σε όλα τα γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών 

,τοποθέτηση προστατευτικών-διαχωριστικών σε όλα τα περιπολικά και να πραγματοποιηθούν 

προληπτικοί έλεγχοι στο Αστυνομικό προσωπικό για να είναι σε θέση προστατέψουν του πολίτες αλλά 

και τις οικογένειες τους.  

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

       
       

   
 

  


