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       ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

  

 ΕΡΜΟΥ 51   Τ. Κ.: 20100 – ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

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

 

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

 

 Κόρινθος 14 Αυγούστου 2017 

Αριθμ. Πρωτ.: 301/5/12-κδ  
 

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. Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ 

(Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.). 

3. Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα κ. Τζανέτο ΦΙΛΙΠΠΑΚΟ 

(Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.). 

4. κ.κ. Βουλευτές Κορινθίας. 

5. Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος 

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

6. Γ.Π.Α.Δ. Πελοποννήσου.    7. Δ.Α. Κορινθίας. 

8. Δ/ΣΕΙΣ ΑΞ/ΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ.    9. ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ. 

 

ΘΕΜΑ: « Προβλήματα Υγιεινής στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου ». 

 

    Κύριε Αρχηγέ 
 

    Για ακόμη μία φορά η Ένωσή μας βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να επανέλθει και να 

καταγγέλλει την προβληματική λειτουργία του εν θέματι ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου. 

  Μετά από πέντε (5) χρόνια λειτουργίας του και μετά από επανειλημμένες προσπάθειες 

για την ορθή λειτουργία του, μέσα στον αστικό ιστό της Πόλης της Κορίνθου, συνεχίζει να 

αποτελεί γάγγραινα λειτουργίας για την Δ.Α. Κορινθίας, με την συνεχιζόμενη αφαίμαξη του 

προσωπικού που πραγματοποιείται από τις υπόλοιπες Υπηρεσίες της Δ.Α. για την φύλαξή 

του, με αποτέλεσμα την υπολειτουργία τους και την ελλιπή παροχή υπηρεσιών προς τους 

φορολογούμενους Πολίτες, με τις συνεχείς εξεγέρσεις, αντιδράσεις από τους ίδιους τους 

κρατούμενους, θέτοντας συνεχώς την σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων 

Αστυνομικών σε κίνδυνο, αλλά και με τις συνεχείς ελλείψεις που προκαλούνται από τις μη 

έγκαιρες ενέργειες του κρατικού μηχανισμού - υπηρεσίας. 

  Ήταν γνωστό στην Υπηρεσία ότι η σύμβαση καθαριότητας για το εν λόγω ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. 

έληγε την 04-08-2017 και ως εκ τούτου η μη ανανέωση της θα δημιουργούσε σοβαρό 

πρόβλημα Υγιεινής τόσο για τους αλλοδαπούς κρατούμενους όσο και για το Αστυνομικό 
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Προσωπικό.  Παρόλα αυτά η Υπηρεσία δεν φρόντισε να ανανεωθεί έγκαιρα η σύμβαση 

καθαριότητας, ώστε μετά την 04-08-2017 να μην υπάρξει πρόβλημα. 

  Αποτέλεσμα στο χρονικό διάστημα από 05-08-2017 έως και σήμερα η καθαριότητα 

των γραφείων γίνεται από τους ίδιους τους Αστυνομικούς και η αποκομιδή απορριμμάτων 

από τους χώρους κράτησης γίνεται τυπικά και αντιδραστικά από κάποιους αλλοδαπούς 

κρατούμενους. 

  Κύριε Αρχηγέ, επειδή τα ανωτέρω τα θεωρούμε επιεικώς απαράδεχτα, παρακαλούμε 

όπως εξετάσετε τους λόγους που δεν ανανεώθηκε εγκαίρως η σύμβαση καθαριότητας ή 

δεν προκηρύχτηκε και τελεσφορήσει έγκαιρα νέος διαγωνισμός με αποτέλεσμα για άλλη 

μια φορά σήμερα η καθαριότητα να απειλεί την υγεία των Αστυνομικών, των πολιτών, 

καθώς και των κρατουμένων και δικαιολογημένα  να προκαλούνται διαμαρτυρίες. 

  Επίσης η Ένωση μας αναμένει την άμεση και οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.  

 

   

 

ΓΙΑ   ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ 

6976114437 

Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6937268307 

 


