ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (α όροφος)
Αγ. Αρτεμίου 1 - 71 601 Ν. Αλικαρνασσός – ΤΗΛ. & FAX.:2810/284115
Email: eaynh@ymail.com
ΜΕΛΟΣ της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α Δ Ε Δ Υ
Τηλ.: Προέδρου: 6971703047

Τηλ.: Γ. Γραμματέα: 6944740527

Ηράκλειο 11/02/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όπως έγινε γνωστό την 7η Φεβρουαρίου απέδρασαν από τα κρατητήρια του
Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων πέντε (5) ποινικοί κρατούμενοι οι οποίοι προορίζονταν
για τις φυλακές της Αγυιάς Χανίων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν Αστυνομικές δυνάμεις
σε όλη την Κρήτη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη δραπετών οι οποίοι είχαν
διαπράξει σωρεία κακουργηματικών εγκλημάτων στο παρελθόν. Λίγες ώρες μετά την
απόδραση τους, Αστυνομικοί της ΕΚΑΜ Κρήτης, του Τμήματος Αντιμετώπισης
Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, της Υ.Α. Ηρακλείου του Τμήματος Δίωξης
Ναρκωτικών Ηρακλείου, του Τ.Α.Ε. Ηρακλείου και της Ο.Π.Κ.Ε. Ηρακλείου,
κατάφεραν να συλλάβουν μετά από ευρεία αστυνομική επιχείρηση τους τρείς (3) εκ
των πέντε (5) δραπετών και να τους οδηγήσουν ενώπιων τις δικαιοσύνης. Ομοίως την 9
Φεβρουαρίου συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι δύο (2) δραπέτες μετά από οργανωμένη
και 24ωρη επιχείρηση από τους Αστυνομικούς της Δ.Α. Χανίων.
Η Ένωση μας συγχαίρει των συναδέλφους μας, τόσο της Δ.Α. Ηρακλείου, όσο και
της Δ.Α. Χανιών, για την άμεση ανταπόκριση και τη σύλληψη των δραπετών με
ευτυχές κατάληξη. Επίσης συγχαίρει όλους τους Αστυνομικούς συναδέλφους της
Περιφέρειας Κρήτης που έδειξαν σύμπνοια και συμπαράσταση σε μια τέτοια δύσκολη
περίπτωση και κινήθηκαν μαζικά αλλά προπαντός συναδελφικά προκειμένου να
επιτευχθεί το προσδοκώμενο για όλους αποτέλεσμα. Η ενότητα και η αλληλεγγύη είναι
το υπέρτατο αγαθό του αδελφού-συνάδελφου Αστυνομικού και το απέδειξαν από την
στιγμή της ανακοίνωσης διαφυγής των δραστών. Απεδείχθη για άλλη μια φορά η
αποτελεσματικότητα, ο επαγγελματισμός, η άριστη κατάρτιση και εκπαίδευση των
υπηρετούντων Αστυνομικών στο νησί μας, παρά τις δυσκολίες και τις ελλείψεις που
έχουμε καταγγείλει κατά καιρούς σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνικό εξοπλισμό και
μέσα. Το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών, η τήρηση του Νόμου και η διαφύλαξη της
κοινωνικής ειρήνης εδραιώθηκαν για άλλη μια φορά χάρη στους συναδέλφους μας,
παρά το ατυχές γεγονός της απόδρασης, που οι αιτίες και οι λόγοι αυτού είναι πολλές
και δε στέκονται μόνο στην τυχόν αμέλεια ή έλλειψη της δέουσας προσοχής των
συναδέλφων του Τμήματος Μεταγωγών Χανίων, όπως θέλουν κάποιοι λαλίστατοι να
διατυμπανίζουν.
Οφείλουμε λοιπόν σαν εκπρόσωποι Αστυνομικών, μιας και στο δικό μας Νομό,
υφίσταται το Κατάστημα Κράτησης Ν. Αλικαρνασσού και μας αφορά άμεσα, να
καταγγείλουμε το γεγονός που διαδραματίστηκε όσον αφορά την μη παραλαβή των

κρατουμένων στις φυλακές της Αγυιάς Χανίων και αιτούμαστε από την Πολιτεία,
άμεση αλλαγή του Νομοθετικού πλαισίου για παραλαβή κρατουμένων από τα
Καταστήματα Κράτησης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, όπως ακριβώς
λειτουργούν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες. Οι ποινικοί κρατούμενοι πρέπει να μετάγονται
απευθείας στα κέντρα κράτησης και όχι να διανυκτερεύουν σε Αστυνομικά Τμήματα τα
οποία είναι προσωρινή η κράτηση τους και δεν υπάρχουν προδιαγραφές φυλακών.
Επίσης αιτούμαστε από τις εκάστοτε Διοικήσεις Τμημάτων Μεταγωγών και
Δικαστηρίων, την άμεση συντήρηση και επιμέλεια των κρατητηρίων τους και από τη
Φυσική μας Ηγεσία την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων σε αυτές τις
΄΄πολύβασανισμένες΄΄ Υπηρεσίες. Τέλος αιτούμαστε να γίνει πράξη το αίτημα του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και να εφαρμοστεί το μέτρο Τηλεδίκης όπου θα
μειωθούν οι μεταγωγές των ποινικών κρατούμενων και θα έτσι θα ελαχιστοποιήσουμε
ατυχή γεγονότα.
Το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να μην επιτρέψει στο μέλλον παρόμοια έκθεση
συναδέλφων μας του σε παρόμοιες παθογένειες και τροφή για δυσμενή σχόλια και
εντυπώσεις σε βάρος τόσο αυτών όσο και του Σώματος γενικότερα και έτσι ακριβώς θα
πράξουμε ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, σε αντίστοιχη
περίπτωση.
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε. Α. Υ. Ν. Η.
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