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ΠΡΟΣ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΣΚΟΥΜΑ Κωνσταντίνο
(μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Κρήτης Υποστράτηγο κ.
ΛΥΜΠΙΝΑΚΗ Γεώργιο
Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου Ταξίαρχο κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Νικόλαο

Την 01-06-2022 εκδόθηκε η υπ' αριθμ.: 1728/22/1151276 διαταγή του Α.Ε.Α. μέσω
P.O.L. που αφορά «Εκπαίδευση Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας για την
απόκτηση υπηρεσιακής άδειας οδήγησης Α΄ Κατηγορίας, έτους 2022 – 2η Εκπαιδευτική
Σειρά (Αθήνα 06-06-2022 – 01-07-2022)» με την οποία την 02-06-2022 η Διεύθυνση μας
αιτήθηκε από τις Διοικήσεις Αξιωματικών Δικαιοδοσίας της όπως έως την 09:00 ώρα
της 03-06-2022 υποβάλλουν τυχόν αιτήσεις προσωπικού που επιθυμεί να συμμετάσχει
στην εν λόγω εκπαίδευση. Όπως ενημερωθήκαμε κανείς συνάδελφος από καμία
Υπηρεσία δεν εξέφρασε επιθυμία για τη συμμετοχή στην παραπάνω εκπαίδευση.
Μετά λύπης μας πληροφορηθήκαμε σήμερα 03-06-2022 ότι η Δ/νση μας διέταξε να
συμμετάσχουν στην εκπαίδευση αυτή δύο (2) Αστυνομικοί, ένας (1) του Α.Τ.
Μαλεβιζίου, το οποίο είναι σημαντικά υποστελεχωμένο την περίοδο αυτή γεγονός για
το οποίο σας έχουμε ενημερώσει με πλήθος ανακοινώσεων μας και ένας (1) από το
Τ.Τ. Ηρακλείου/Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι ενημερώθηκαν εκτάκτως χωρίς αίτηση τους να
μεταβούν την 05-06-2022 στην Αθήνα προκειμένου να συμμετέχουν στην εκπαίδευση,
με την αιτιολογία ότι οι συγκεκριμένοι Αστυνομικοί είχαν εκφράσει επιθυμία κατά το
έτος 2020 για τη συμμετοχή τους σε παρόμοια εκπαίδευση.
Δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε περίοδο προγραμματισμένων αδειών,
οικογενειακών υποχρεώσεων, πανελληνίων και ενδοσχολικών εξετάσεων και
προκειμένου να μη διαταραχθεί η υπηρεσιακή ομαλότητα και προσωπική ζωή και των
συναδέλφων μας και δυνάμει του Π.Δ. 100/2003 «Περί Αποσπάσεων - Μετακινήσεων
Αστυνομικού Προσωπικού» και ειδικότερα του Άρθρου 21 παρ. 3 εδάφιο 2 που
αναφέρει ρητά ότι «σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί φύλλο πορείας
στους μετατιθέμενους και σε όσους αποσπώνται πριν την παρέλευση πενθημέρου
από την κοινοποίηση της σχετικής διαταγής», αιτούμαστε όπως εξαιρεθεί το
Αστυνομικό Προσωπικό της Δ.Α. Ηρακλείου από την παραπάνω διαταγή και
εκπαίδευση.

Με Εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε. Α. Υ. Ν. Η.

