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                        Ρέθυμνο, 08 Ιουνίου 2017 

        Αρ. Πρωτ.: 6 
ΠΡΟΣ 

1. Α.Ε.Α./Δ-νση Πληροφορικής (Μέσω ΠΟΑΣΥ) 

2. ΠΟΑΣΥ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

1. Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α, Αντιστράτηγο κ.ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ (Μέσω ΠΟΑΣΥ) 

2. ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης, Υποστράτηγο κ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Κωνσταντίνο 

3. Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας  Ρεθύμνου κ. ΡΟΥΤΖΑΚΗ Αντώνιο 

4. Αστυνομικές Υπηρεσίες Δ.Α. Ρεθύμνου 
 

Θέμα: “Ανακατανομή ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δ.Α. Ρεθύμνου”. 
 
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι την σημερινή εποχή το Police On Line είναι ένα από τα πλέον βασικά 

εργαλεία που διαθέτουν οι  Αστυνομικές Υπηρεσίες της χώρας μας, για την καλύτερη και εύρυθμη 
λειτουργία τους. Έχει γίνει τόσο απαραίτητο που, όταν μια Υπηρεσία δεν έχει πρόσβαση σε αυτό, αδυνατεί 
να ανταποκριθεί σε βασικές υποχρεώσεις της. 

Έτσι, όπως είναι κατανοητό, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός κάθε Υπηρεσίας πρέπει να λειτουργεί άψογα 
τόσο στην γραμματεία και το γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας, όσο και σε οποιοδήποτε άλλο γραφείο, 
όπου οι υπηρετούντες συνάδελφοι ασκούν τα καθήκοντά τους με βασικό τους εργαλείο έναν υπολογιστή. 

Τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης, 
όσον αφορά τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που διαθέτουν, είναι γνωστά και έχουν κατά καιρούς επισημανθεί 
με πολλές αναφορές των συναδέλφων μας. 

Θεωρούμε όμως απαράδεκτο, οι συνάδελφοι να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στα εργασιακά τους 
καθήκοντα, είτε με τη χρήση των απαρχαιωμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών που διαθέτει η Υπηρεσία 
τους, είτε με τη χρήση του προσωπικού τους υπολογιστή. 

Ελπίζαμε ότι ένα από τα προβλήματα που θα λύνονταν με την αναδιάρθρωση των Αστυνομικών 
Υπηρεσιών, θα ήταν και αυτό, καθώς θα γινόταν ανακατανομή του υλικού. Δηλαδή το υλικό που διέθεταν 
οι υπό κατάργηση Υπηρεσίες, θα αρκούσε για να καλύψει ανάγκες των υπόλοιπων Υπηρεσιών. 

Σήμερα, προς μεγάλη μας έκπληξη, ενημερωθήκαμε ότι με την ανακατανομή που πραγματοποιήθηκε  
θα διατεθούν εκτός Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου, τουλάχιστον, τρεις (3) εύχρηστοι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ένα φωτοτυπικό μηχάνημα καθώς και επιπλέον ηλεκτρονικός εξοπλισμός. 

Ο ανωτέρω εξοπλισμός, προέρχεται από τις υπό κατάργηση Υπηρεσίες των οποίων η αρμοδιότητα έχει 
προστεθεί στις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Δ.Α. Ρεθύμνου που παραμένουν και όπως προαναφέραμε 
αντιμετωπίζουν μέγιστο πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι, ο ανωτέρω εξοπλισμός καθίσταται 
απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία των νέων Αστυνομικών Υπηρεσιών και για την αντιμετώπιση των 
προαναφερθέντων προβλημάτων. 

Για το λόγο αυτό, ζητάμε την επανεξέταση της ανακατανομής του υλικού, προκειμένου αυτό να 
διατεθεί σε Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου. 

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. που αποστέλλεται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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