
[1] 
 

             ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

  

 ΕΡΜΟΥ 51   Τ. Κ.: 20100 – ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

ΤΗΛ.: 2741077258 –  FAX: 2741025602 – P.O.L.: 7210333 
 

eaykorinthias@gmail.com 

  ΤΗΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 6976114437 - ΤΗΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.: 6937268307  
 

 Κόρινθος 17 Δεκεμβρίου 2016 

Αριθμ. Πρωτ.: 301/5/12-κγ  
 

ΠΡΟΣ: 1. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 

Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ   (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.). 

2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων. 

ΚΟΙΝ.: 1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου. 

2. κ.κ. Βουλευτές Κορινθίας. 

3. Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος 

Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ   (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ. ). 

4. Γ.Π.Α.Δ. Πελοποννήσου.    5. Δ.Α. Κορινθίας. 

6. Δ/ΣΕΙΣ ΑΞ/ΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ.    7. ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ. 
 

ΘΕΜΑ: « Προβλήματα στην λειτουργία του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου, υποστελέχωση – 

έκπτωση στην ασφάλεια και υγιεινή των συναδέλφων μας ». 
  

    

    Μετά από τέσσερα (4) χρόνια, (Αύγουστος του 2012) από την ίδρυση και λειτουργία του 

ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου παρατηρούνται ακόμη βασικά προβλήματα στην λειτουργία της εν λόγω 

Υπηρεσίας. 

  Στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου δυναμικότητας 1.536 ατόμων, κρατούνται  

περισσότεροι από επτακόσοι (700) αλλοδαποί, σε τέσσερα (4) κτίρια, για διαχείριση, 

επανεισδοχή και επαναπατρισμό στις χώρες τους και η φύλαξη και λειτουργία πραγματοποιείται 

αποκλειστικά από Αστυνομικό Προσωπικό. 

  Στο χρονικό διάστημα της λειτουργίας του, λόγω δύστροπων κρατουμένων, ψυχασθενών, που 

στη πλειοψηφία τους κρατούνται, προερχόμενοι κυρίως από άλλες υπηρεσίες όπου 

δημιουργούσαν προβλήματα, έχει γίνει μια ομαδική απόδραση, αρκετές απόπειρες αποδράσεων, 

εμπρησμών, αυτοτραυματισμών επιθέσεων σε Αστυνομικούς κ.λ.π.. 

  Πρόσφατα: Την 06-10-2016 και ώρα 19:30 κατά τη διάρκεια εγκλεισμού στους θαλάμους μετά 

από προαυλισμό τους, κρατούμενοι, ενώ εισήλθαν στο θάλαμό τους, αρνιόντουσαν το κλείσιμο της 

πόρτας αυτού, φωνάζοντας, εξυβρίζοντας και απειλώντας τους Αστυνομικούς, ενώ εκδήλωσαν 

επίθεση με ξυράφι και γροθιές, τραυματίζοντας έναν εκ των Αστυνομικών ελαφρά στο πρόσωπο.  

  Την 14-10-2016 και ώρα 17:00 στο Β κτίριο όπου κρατούνται κυρίως υπήκοοι Magreb, υπό το 

καθεστώς επανεισδοχής 20 με 25 αλλοδαποί υπήκοοι Αλγερίας - Μαρόκου βγήκαν από τους 

θαλάμους τους κρατώντας κλινοσκεπάσματα και ρίχνοντάς τα στο αγκαθωτό συρματόπλεγμα της 

περίφραξης, προσπάθησαν να αποδράσουν από σημείο που δεν ήταν επανδρωμένη η σκοπιά. 

  Την 27-10-2016 και ώρα 13:05 στο Δ κτίριο όπου κρατούνται κυρίως υπήκοοι Magreb, υπό το 

καθεστώς επανεισδοχής 8 με 10 αλλοδαποί υπήκοοι Αλγερίας - Μαρόκου προαυλιζόμενοι, 
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αποπειράθηκαν να αναρριχηθούν και να αποδράσουν από σημείο που δεν ήταν επανδρωμένη η 

σκοπιά. 

  Την 27-10-2016 απογευματινές  ώρες ομάδα κρατουμένων έβαλαν φωτιά εντός του κτιρίου και 

ενώ ήταν κλεισμένοι εντός των θαλάμων, πλην όμως με την χρήση πυροσβεστήρων από τα 

παράθυρα αστυνομικοί έσβησαν τη φωτιά προτού να επεκταθεί και υπάρξουν θύματα. 

  Την 28-10-2016 και ώρα 16:45 κρατούμενοι του θαλάμου 2 του κτιρίου Δ υπηκοότητας 

MAGREB, έθραυσαν τα τζάμια από τα παράθυρα και έβαλαν φωτιά σε κουβέρτες, ενώ ήταν 

έγκλειστοι εντός των θαλάμων, η οποία πήρε μεγάλη έκταση προκαλώντας φθορές αξίας άνω 

των σαράντα χιλιάδων (40.000) Ευρώ και χάρη στην άμεση επέμβαση και αυτοθυσία των 

Αστυνομικών δεν υπήρξαν θύματα. 

  Την 13-11-2016 και ώρα 12:00 στο θάλαμο 7 του κτηρίου Β όπου κρατούνται Αλγερινοί 

αλλοδαπός επιτέθηκε και έσπρωξε Αστυνομικό κατά την διάρκεια ελέγχου, με αποτέλεσμα τον 

τραυματισμό του Αστυνομικού στο κεφάλι ενώ προσπάθησε να επιτεθεί με σίδερο στους 

υπόλοιπους Αστυνομικούς. 

  Την 21-11-2016 και ώρα 12:50 απείθεια και αντίσταση υπηκόου Αλγερίας κατά Αστυνομικών 

σκίζοντάς τους τις στολές, ευτυχώς δίχως τραυματισμό. 

  Την 22-11-2016 και ώρα 13:30 συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών και αφαίρεση με τη βία από 

αλλοδαπούς υπηκόου Αλγερίας, χρηματικού ποσού από υπήκοο Λιβάνου. 

  Την 04-12-2016 και ώρα 12:10 στο κτήριο Β απόπειρα απόδρασης υπηκόου Αλγερίας. 

  Την 05-12-2016 άρνηση λήψης φαγητού από 46 αλλοδαπούς Μάγκρεμπ (Αλγερίας, Μαρόκου, 

Τυνησίας) διαμαρτυρόμενοι για την κράτησή τους, πέραν των έξι (6) μηνών. 

  Την 11-12-2016 στο κτήριο Δ, άρνηση λήψης φαγητού από 123 αλλοδαπούς Μάγκρεμπ 

διαμαρτυρόμενοι για τον χρόνο κράτησή τους, αποκλεισμό με μεταλλικά κρεβάτια τις εισόδους 

τριών (3) πτερύγων του κτηρίου. 

  Την 14-12-2016 και ώρα 20:15, στο κτήριο Δ, αλλοδαποί έβαλαν φωτιά σε πλαστικό τραπέζι, 

στρώματα, χαρτόκουτα και χάρη στην άμεση παρέμβαση των αστυνομικών αυτή έσβησε προτού 

να επεκταθεί και υπάρξουν θύματα.   

  Επιπλέον των ανωτέρω σχεδόν σε καθημερινή βάση οι υπηρετούντες Αστυνομικοί στο 

ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. αντιμετωπίζουν συμπεριφορές όπως λεκτικές επιθέσεις, έργω εξυβρίσεις, 

μικροεπεισόδια και γενικότερα καταστάσεις οι οποίες εντείνουν τόσο τη σωματική όσο και την 

ψυχολογική κατάσταση και φέρουν στα όρια τις αντοχές των συναδέλφων. 

  Με αφορμή όλων αυτών, την αύξηση των κρατουμένων αλλοδαπών, την γενικότερη κατάσταση 

που επικρατεί σε όλη την Χώρα, την έντονη ανησυχία, αντιδραστικότητα και επιθετικότητα των 

αλλοδαπών στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου και προκειμένου διασφαλίσουμε τόσο την ασφάλεια των 

Συναδέλφων όσο και των κρατουμένων, παρακαλούμε άμεσα αποκατασταθούν οι όποιες 

ελλείψεις παρατηρούνται στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. όπως:   

 Ενίσχυση του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. με προσωπικό η έλλειψη του οποίου, δημιουργεί μεταξύ άλλων και 

προβλήματα στην ομαλή έκδοση της υπηρεσίας, στην χορήγηση ημερήσιων αναπαύσεων του 

προσωπικού κ.λ.π.. 

 Η ενίσχυση του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. με Διμοιρία Υποστήριξης καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο από 

Διμοιρία της Αττικής και όχι από τις ελλιπέστατα επανδρωμένες Διμοιρίες Υποστήριξης της 

Γ.Π.Α.Δ. Πελοποννήσου, οι οποίες στελεχώνονται από προσωπικό των Υφιστάμενων 

Υπηρεσιών, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα και σε αυτές, λόγω της έλλειψης προσωπικού.  
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 Ενίσχυση της ομάδας διαχείρισης, η οποία κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας επιφορτίζεται και 

με άλλα καθήκοντα όπως μεταγωγές κρατουμένων, κ.τ.λ., με αποτέλεσμα πολλές φορές ακόμα 

και τρείς (3) Αστυνομικοί να εισέρχονται εντός του χώρου κράτησης, όπου κρατούνται συνήθως 

48 άτομα, με όποιους κινδύνους αυτό εγκυμονεί.  Κατά την νυχτερινή βάρδια απαρτίζεται 

συνήθως από δυο άτομα.   

 Την επάνδρωση όλων των περιμετρικών σκοπιών, οι οποίες προφορικά καταργήθηκαν, με 

αποτέλεσμα την ελλιπή περιμετρική φύλαξη. 

 Την επάνδρωση καθ’ όλες τις βάρδιες του control room, το οποίο δεν επανδρώνεται.   

 Την παρουσία μονίμου ιατρικού προσωπικού σε καθημερινή βάση, ώστε να μην απασχολείται 

αστυνομικό προσωπικό για την μεταφορά κρατουμένων στα νοσηλευτικά ιδρύματα και τους 

κινδύνους που αυτό ελλοχεύει, όπως αποδράσεις.  

 Την χορήγηση οχημάτων για τις ανάγκες του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α., διότι τα υπάρχοντα είναι σε 

τραγική κατάσταση. 

 Την άμεση εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας εντός των κτιρίων, για την αποφυγή 

επικίνδυνων καταστάσεων όπως τελευταία. 

 Την άμεση απομάκρυνση των κινητών τηλεφώνων από τους αλλοδαπούς οι οποίοι προσπαθούν 

να δημιουργήσουν επεισόδια καταγράφοντας επιλεγμένα στιγμιότυπα ώστε να εκθέσουν τους 

Αστυνομικούς.  Υπάρχει κλειστό κύκλωμα καμερών με καταγραφή. 

 Επίσης προτείνεται η τοποθέτηση ηλεκτρομαγνητικών κλειδαριών για το άμεσο άνοιγμα των 

θυρών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως π.χ. εκδήλωση πυρκαγιάς. 

   Το ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου με την υπάρχουσα δύναμη και υλικοτεχνική υποστήριξη δεν 

μπορεί να υποδεχθεί ούτε έναν επιπλέον κρατούμενο, αντίθετα χρήζει άμεσης ενίσχυσης για την 

διαχείριση των υπαρχόντων. 

  Δυστυχώς όμως άμεσης ενίσχυσης χρήζουν και λοιπές Υπηρεσίες της Δ.Α. Κορινθίας, οι 

οποίες εξ αρχής έχουν στελεχώσει και εξακολουθούν να συνεισφέρουν σε αυτό, παρόλο τη 

μεγάλη έλλειψη προσωπικού σε σημείο που να μην μπορούν να επανδρώσουν εποχούμενες 

περιπολίες την στιγμή που ο Νομός μας βρίσκεται από τους πρώτους σε εγκληματικότητα. 
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