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             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 22 Μαρτίου 2017 

Αριθμ. Πρωτ.: 800/5/17  
 

ΠΡΟΣ: 1. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 

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

2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων. 

ΚΟΙΝ.: 1. Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ 

(Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.). 

2. Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα κ. Τζανέτο ΦΙΛΙΠΠΑΚΟ 

(Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.). 

3. κ.κ. Βουλευτές Κορινθίας. 

4. Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος 

Αντιστράτηγο κ. Αντώνιο ΜΠΑΚΑ   (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ. ). 

5. Γ.Π.Α.Δ. Πελοποννήσου.    6. Δ.Α. Κορινθίας. 

7. Δ/ΣΕΙΣ ΑΞ/ΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ.    8. ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ. 
 

ΘΕΜΑ: « Ενίσχυση Δ/νση Αστυν. Κορινθίας με Αστυνομικό Προσωπικό ». 
 

ΣΧΕΤ.: α)  Υπ΄ αριθμ. 301/5/12-κγ από 17-12-2016 έγγραφό μας. 

β)  Υπ΄ αριθμ 1647/17/580850 από 21-03-2017 διαταγή Α.Ε.Α.. 

    

    Κύριε Αρχηγέ, 

 

  Σε συνάντησή μας που πραγματοποιήθηκε την 18-12-2016, στα γραφεία 

της Ένωσής μας, στα πλαίσια επίσκεψής σας στην Κορινθία και την Δ.Α. 

Κορινθίας, σας εκθέσαμε εκτενώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δ.Α. 

Κορινθίας, με κυριότερα την έλλειψη προσωπικού στις Υπηρεσίες της, τη 

μεγάλη εγκληματικότητα στο Νομό, το κτηριακό, την έλλειψη υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού και σας επιδώσαμε το ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφό μας, όπου 

αυτά καταγράφονταν λεπτομερώς.   

  Από την πλευρά σας υποσχεθήκατε λύση των προβλημάτων αυτών, στα 

πλαίσια πάντα των υπηρεσιακών δυνατοτήτων και την κατά το δυνατόν 

ενίσχυση της Δ.Α. Κορινθίας με Αστυνομικό Προσωπικό.    

  Με την ανωτέρω (β) σχετική διατάχθηκαν, ύστερα από αίτηση τους, να 

αποσπαστούν, αρχικά, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, σε νησιά του 

Αιγαίου έξι (6) συνάδελφοί μας που υπηρετούν στην Δ.Α. Κορινθίας, εκ 
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των οποίων τρεις (3) από το ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου και τρείς (3) από έτερες 

υπηρεσίες της Δ.Α. Κορινθίας. 

 

  Ως Ένωση θα θέλαμε εκ νέου να σας υπενθυμίσουμε την έλλειψη δύναμης 

στην Δ.Α. Κορινθίας, που είναι εμφανής και έχει ως αποτέλεσμα: 

 οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας, που αστυνομεύουν 

στο σύνολό τους Καλλικρατικούς Δήμους, με μεγάλη εδαφική αρμοδιότητα, 

να υπολειτουργούν και να διατάσσουν εποχούμενες περιπολίες χωρίς 

πλήρωμα ή και καθόλου. 

 μεγάλη εγκληματικότητα στο Νομό, μία και από επίσημα στατιστικά του 

Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις 

Πανελλαδικά (Για το θέμα αυτό η Δ.Α. Κορινθίας αλλά και το Υπουργείο, 

γίνεται αποδέκτης συνεχών γραπτών και προφορικών καταγγελιών), με 

κυριότερες αιτίες αυτής α) την ύπαρξη τεσσάρων (4) μεγάλων και έξι (6) 

μικρότερων καταυλισμών ΡΟΜΑ που υπάρχουν, οι κάτοικοι των οποίων 

εμπλέκονται σε ληστείες, κλοπές, διακίνηση ναρκωτικών, β) την παρουσία 

πολλών αλλοδαπών που απασχολούνται κυρίως σε αγροτικές εργασίες, γ) 

τη γειτνίαση του Νομού μας με αυτόν της Αττικής, από τον οποίο έχουμε 

μεταφερόμενη εγκληματικότητα και δ) τη γεωγραφική του θέση ως 

κόμβος.  Τον ξεπερνούν σε εγκληματικότητα μόνο τα μεγάλα αστικά 

κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. 

 το προσωπικό της να υπερβάλει εαυτό για να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, ενώ 

βλέπει για άλλη μία φορά να αποδυναμώνεται αντί να ενισχύεται. 

 

Κύριε Αρχηγέ 

 

    Ευελπιστούμε στην άμεση αντικατάσταση των ανωτέρω συναδέλφων, 

καθώς με την απόσπασή τους αυξάνεται και άλλο η έλλειψη προσωπικού τόσο 

στις Υπηρεσίες της Δ.Α. Κορινθίας, όσο και στο ΠΡΟ.ΚΕ.,Κ.Α. Κορίνθου, 

όπου ήδη όπως σας έχουμε γνωρίσει με το ανωτέρω (α) σχετικό δεν 

στελεχώνονται όλες οι σκοπιές, το control room και η διαχείριση 

κρατουμένων και είναι επιτακτική ανάγκη, τόσο η Πολιτική όσο και η Φυσική 

Ηγεσία να σκύψουν και να λύσουν τα ανωτέρω προβλήματα, με άμεση 

προτεραιότητα την ενίσχυση με Αστυνομικό Προσωπικό και όχι την 

επιπλέον αποδυνάμωσή του. 
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  Όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας 

αστυνομεύουν Καλλικρατικούς Δήμους με μεγάλη εδαφική αρμοδιότητα, 

πολλοί εξ αυτών έχουν πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων με 

κατακόρυφη αύξηση του πληθυσμού τους θερινούς μήνες που σχεδόν 

τριπλασιάζεται.    

  Τέλος, πέραν αυτών η Δ.Α. Κορινθίας συγκροτεί σχεδόν καθημερινά 

Διμοιρία Υποστήριξης για την φύλαξη του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου, με 

αποτέλεσμα την περαιτέρω αφαίμαξη των Υπηρεσιών της. 

  Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας για το καλό των συναδέλφων, 

για το καλό της τοπικής κοινωνίας, μία και τα προβλήματα είναι υπαρκτά 

σοβαρά και οι απαιτήσεις μας δίκαιες και ορθολογικές. 

  Όλα τα ανωτέρω σας έχουν επίσης γίνει γνωστά, τόσο από την Ηγεσία της 

Δ.Α. Κορινθίας, όσο και από τους Τοπικούς Βουλευτές, κατά την πρόσφατη 

συνάντηση που είχαν την 02-03-2017 με τον Αν. Υπουργό Προστασίας του 

Πολίτη, κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ. 
 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ 

6976114437 

Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6937268307 

 


