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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 ΣΧΕΤ: Υπ΄ αριθμ πρωτ 100/3/27 με ίδια ως άνω ημερομηνία έγγραφό μας                                                                    

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι., 

   Η Ένωση Αστυνομικών υπαλλήλων Αργολίδας σας ενημερώνει, ότι δια του ως άνω σχετικού εγγράφου 

της, έθεσε υπόψη της ομοσπονδίας καθώς και της φυσικής μας ηγεσίας, τα σημαντικά ζητήματα που 

ανακύπτουν κατόπιν της συνεχιζόμενης τακτικής, αναφορικά με τη μετακίνηση προς απέλαση αλλοδαπών 

κρατουμένων, από το Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου, στα κρατητήρια του 

Α.Τ Ναυπλίου ή άλλων υπηρεσιών, οι οποίοι εμφανίζουν προβληματική συμπεριφορά, έχουν επιθετική 

διάθεση, αυτοκαταστροφικές τάσεις και παραλογές απαιτήσεις από τους Αστυνομικούς που διαχειρίζονται 

τη κράτηση τους. 

   Τονίστηκε ιδιαίτερα, ότι η κατάσταση που δημιουργείται στα κρατητήρια του Α.Τ Ναυπλίου, συνεπεία 

της προαναφερόμενης πρακτικής, είναι πλέον οριακά διαχειρίσημη, διότι στον ίδιο χώρο κρατούνται πέραν 

των μεταφερομένων και άλλοι ποινικοί ή μη κρατούμενοι, με αποτέλεσμα ο βαθμός επικινδυνότητας για το 

εν λόγω εγχείρημα να εμφανίζει αυξητικές τάσεις, τόσο για τους ίδιους τους κρατούμενους, όσο και για 

τους Αστυνομικούς φρουρούς. 

   Επίσης επισημάνθηκε, ότι υφίσταται εκτός των άλλων και θέμα με την προσωπική υγιεινή των 

κρατουμένων, καθώς και με τη καθαριότητα των χώρων κράτησης, αφού έχει ανασταλεί η εκτέλεση 

εργασιών καθαρισμού στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας  Αργολίδας και δεν γνωρίζουμε πόσο θα 

διαρκέσει η αναστολή αυτή.  

     Επιπλέον έγινε μνεία και στην υπ΄ αριθμ 8038/23/22-ιγ΄ από 21-01-2015 ΚΥΑ, που αφορά την ίδρυση 

και λειτουργία των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών και τον κανονισμό λειτουργίας 

αυτών, όπου στα άρθρα 2§1, 6§β και γ , 8§στ και αρθ 11, ορίζεται σαφέστατα ο σκοπός ίδρυσης και οι 

υποχρεώσεις των προαναφερόμενων Υπηρεσιών, οι βασικές αρχές λειτουργίας τους και οι συνθήκες 

κράτησης, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ατομική υγιεινή και καθαριότητα των χώρων κράτησης.    

    Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εμείς ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων  Αργολίδας, ήμασταν και 

είμεθα αρωγοί των συναδέλφων της Κορινθίας αλλά και όλων των άλλων νομών και θα συνεχίσουμε πιστοί 

στις αρχές της συναδελφικότητας και τη αληλεγγύης να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας όπου, όποτε  και όταν 

χρειαστεί, πλήν όμως θεωρούμε, ότι οι αρμόδιοι πρέπει να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα και να δώσουν 

οριστική λύση, σύμφωνη με τη νομοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των Προαναχωρησιακών 

Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών  όλης της χώρας.  

                

ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ 

 

 

 


