
 

 

 

 

 

                                                                                              Ζάκυνθος 26-01-2017  
                                                                                         Αριθ.Πρωτ.:  203-α /2017  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Προς:1. Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ.              

(Διαμέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.). 
2. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο 

ΤΣΟΥΒΑΛΑ.    (Διαμέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.). 
Κοιν.:1.Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ιονίων Νήσων,  
Υποστράτηγο  κ. Γεώργιο  ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ .       
          2. Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου, Αστυνομικό Διευθυντή              

κ. Τριαντάφυλλο ΠΑΝΩΡΙΟ. 
                        3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων. 

            
Σχετ:    Υπ’αριθ.  192 /2016 από 10-06-2016 έγγραφό μας. 
 
ΘΕΜΑ: Μη εφαρμογή του Π.Δ. 45/2008 « Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας 

ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας», και στην 
καθαριότητα των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου. 

 
Κ. Υπουργέ,  
Κ. Αρχηγέ, 
 
      Ύστερα  και από  το  ανωτέρω  σχετικό  έγγραφο  μας  με  το  οποίο   είχαμε  

επισημάνει στην τοπική Ηγεσία την κατάσταση που επικρατεί στις Υπηρεσίες  της  

Δ.Α. Ζακύνθου σχετικά με την καθαριότητα, βρισκόμαστε  στην  δυσάρεστη  θέση  

να  επανέλθουμε  στο  ζήτημα  αυτό  δεδομένου  ότι  σε  καμία  περίπτωση  δεν  

αποκαταστάθηκε  ούτε  καν  βελτιώθηκε  η  εικόνα  που  παρουσιάζουν  οι  

Υπηρεσίες  της  Δ.Α.  Ζακύνθου που στεγάζονται στο κεντρικό κτίριο της Δ.Α. 

Ζακύνθου, καθώς και οι περιφερειακές (Α.Τ. Λαγανά – Α.Τ. Αλυκών) και 

ειδικότερα το κεντρικό κτίριο που στεγάζεται ο μεγαλύτερος αριθμός των  

αστυνομικών υπηρεσιών του  Νομού.  

    Κατά  την  είσοδο  στο  κτίριο  διαπιστώνει  κανείς  ότι υπάρχει παντελής 

έλλειψη καθαριότητας, και ειδικότερα να  υπάρχουν συσσωρεμένα  

απορρίμματα, τα δάπεδα να είναι ρυπαρά, από  τα  κρατητήρια  και  τις  

τουαλέτες  του  κτιρίου  να αναδύονται δυσάρεστες  οσμές, καθώς άλλωστε και οι 

κεντρικές τουαλέτες του ισογείου, οι οποίες είναι κοινόχρηστες σε πολίτες και 

εργαζομένους δεν λειτουργούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

 



   Οι  υδραυλικές  εγκαταστάσεις  του  κτιρίου  είναι  πεπαλαιωμένες με 

αποτέλεσμα τις συχνές βλάβες, την διαρροή  νερού και αρκετές φορές παντελής  

έλλειψη  αυτού, καθώς και στην παντελή έλλειψη απολύμανσης σε όλους τους 

χώρους και ειδικά των κρατητηρίων, όπου θα έπρεπε να πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με αποτέλεσμα  να  εγκυμονούνται  

σοβαροί  κίνδυνοι  για  την  υγεία  τόσο  των  εργαζομένων  στο  κτίριο  όσο  και  

των κρατουμένων αλλά και των πολιτών που προσέρχονται  να  εξυπηρετηθούν. 

    Επισημαίνουμε ότι, το συγκεκριμένο συνεργείο καθαρισμού που είχε αναλάβει 

την καθαριότητα  έχει σταματήσει από τον Σεπτέμβριο 2016, λόγω μη καταβολής 

χρημάτων από το αρμόδιο Υπουργείο προς αυτό, με αποτέλεσμα όλο αυτό το 

χρονικό διάστημα έως και σήμερα, οι Αστυνομικοί που υπηρετούν εδώ να 

έχουν αναλάβει και τον ρόλο καθαρίστριας. 

    Η  Ένωσή  μας  παλαιότερα  και  για  παρόμοια  ζητήματα  είχε  προσφύγει  

στο αρμόδιο Τμήμα Υγειονομικού Ζακύνθου το οποίο με σχετική έκθεση  

αυτοψίας του, γνωμάτευσε ότι το οίκημα είναι  επικίνδυνο για την δημόσια υγεία,  

και το οποίο υποβάλλαμε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου ο 

οποίος  διέταξε  την  διενέργεια  προκαταρκτικής  εξέτασης.  

   Επειδή  το  πρόβλημα  χρονίζει  και  συνεχώς  διογκώνεται  με  αποτέλεσμα  οι  

αστυνομικοί  που  υπηρετούν  στο  Νησί  να  αισθάνονται  πολίτες  δεύτερης  

κατηγορίας ζητάμε την άμεση παρέμβασής σας για να  εφαρμοστούν  τα  μέτρα  

υγιεινής  και  ασφάλειας  που  προβλέπει  το  σχετικό  Προεδρικό  Διάταγμα  για  

το  ένστολο  προσωπικό. 

    Σας επισημαίνουμε ότι η Ένωση μας τις επόμενες ημέρες σε συνεργασία με 

τον νομικό της εκπρόσωπο είναι αναγκασμένη να απευθυνθεί στο αρμόδιο 

Τμήμα Υγειονομικού Ζακύνθου, καθώς και στον  κ.  Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 

Ζακύνθου, για να ζητήσουμε τα ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ που αφορούν την υγεία των 

εργαζομένων- κρατουμένων και πολιτών.              

      

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ 
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

             ΛΙΒΕΡΗΣ Παναγιώτης           ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ιωάννης  

 


