
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

(Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.)
Αναγνωρισμένο Σωματείο με την υπ’αριθμ 11/2016

Απόφαση του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας.

email:infoe.s.p.e.ai.t@gmail.com, 
facebook: Φίλοι και μέλη της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.

ιστοσελίδα: http://espeait.pomens.gr/

ΠΡΟΣ  : Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. Αρ. πρωτ.: 12
Άκτιο, 16 Οκτωβρίου 2020

ΚΟΙΝ  : ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
            ΑΔΦ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ
            ΜΕΛΗ ΕΣΠΕΑΙΤ

ΘΕΜΑ: Στρατιωτικό Α/Δ ΑΚΤΙΟΥ – Στελέχωση Μονάδας

ΣΧΕΤ : Έγγραφο ΕΣΠΕΑΙΤ με Αριθμ Πρωτ. 7/30-04-2020

1.  Η  Ένωση  Στρατιωτικών  Περιφερειακής  Ενότητας  Αιτωλοακαρνανίας
(Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ) σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού τονίζει, για άλλη μια φορά, την ανάγκη
να ξεκαθαριστεί το θέμα της στελέχωσης στο Α/Δ Ακτίου. 

2.  Τα τελευταία  τρία χρόνια έχουμε ενημερώσει  με σειρά εγγράφων και  με  δια
ζώσης  συναντήσεις  τους  αποδέκτες  της  παρούσης  και  όχι  μόνο,  ότι  οι  οργανωτικές
μεταβολές που έχει υποστεί η Μονάδα Υποστήριξης FOB AKTION (M.Y. FOB AKTION)
απεικονίζουν  μία  Οργανωτική  δομή  που  μειώνει  δραστικά  τις  θέσεις  εργασίας  στο
ένστολο προσωπικό. Μια μείωση που από το 2018 που έχει εγκριθεί δεν εφαρμόζεται, με
αποτέλεσμα  να  υπάρχει,  στα  στελέχη  της  Μονάδας,  έντονη  ανησυχία,  αγωνία  και
αβεβαιότητα  για  το  μέλλον  τους   σκέψεις  για  το  αν  τελικά  υπάρχει  η  δυνατότητα
παραμονής τους κοντά στον τόπο συμφερόντων τους και δίπλα στις οικογένειές τους.

3.  Παράλληλα   επισημαίνουμε  ότι  εντός  του  μήνα  ξεκινούν  οι  διαδικασίες
υποβολής επιθυμιών μεταθέσεων για το έτος 2021 και για μια ακόμα χρονιά τα στελέχη
δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση για το αν τελικά θα εφαρμοστεί  η συγκεκριμένη
μείωση προσωπικού ή υπάρχουν σκέψεις – ενέργειες για τροποποίηση και αναβάθμιση
του στρατιωτικού Α/Δ, σύμφωνα πάντα με σχετικές δηλώσεις που είχε πραγματοποιήσει
ο ΥΕΘΑ κ. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος τον Φεβρουάριο 2020 στην πόλη της Πρέβεζας.
Link ΕΔΩ

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2016

https://drive.google.com/open?id=1hG9LLZiiGxCpFG8Pz_041Ypk2pYBI1_i


Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι τον περασμένο μήνα υπήρχε εξέλιξη στο θέμα,
μιας  και  η  νέα  Διοίκηση  της  Μονάδας  απέστειλε,  προς  τα  ανώτερα  κλιμάκια  της
Στρατιωτικής Ηγεσίας, σχετική πρόταση για τροποποίηση του υφιστάμενου πλαισίου που
καθορίζει τις θέσεις που απαιτούνται για την εκπλήρωση του έργου και της αποστολής
της Μονάδας και μάλιστα η συγκεκριμένη πρόταση, σύμφωνα με πληροφορίες, κινείται
προς την θετική κατεύθυνση. 

4.  Όλα τα  ανωτέρω όμως δεν  επαρκούν  ώστε  τα  στελέχη  να έχουν ξεκάθαρη
εικόνα για να μπορούν με ηρεμία και πραγματικά δεδομένα να συμπληρώσουν τα έντυπα
επιθυμιών  μετάθεσης  για  το  επόμενο  έτος.  Συγκεκριμένα  δημιουργούνται  τα  εξής
ερωτήματα:

 Θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω τροποποίηση προς την θετική κατεύθυνση
και χρονικά θα είναι πριν τον προγραμματισμό των ετήσιων μεταθέσεων του
2021;

 Θα  υπάρχει  τουλάχιστον  έγκαιρα  επίσημη  προφορική  ενημέρωση  των
στελεχών  και  κυρίως  των  χειριστών  (Επιτελών  Μεταθέσεων)  στο  Γενικό
Επιτελείο  Αεροπορίας,  μιας και  οι  σχετικές  διαδικασίες  απαιτούν χρονικό
ορίζοντα πέραν των ημερομηνιών που υποβάλλονται τα έντυπα επιθυμιών
μεταθέσεων;

5.  Καλούμε  λοιπόν  την  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Ενώσεων  Στρατιωτικών
(Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) να αξιολογήσει το παρόν έγγραφο και να αναλάβει πρωτοβουλίες προς την
Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία ώστε, το συντομότερο δυνατόν, να υπάρχουν επίσημες
απαντήσεις που θα βοηθήσουν τους συναδέλφους που υπηρετούν στην Μ.Υ. FOB να
αποκτήσουν ξεκάθαρη εικόνα επί του θέματος.

6.  Στον  Ανώτερο  Διοικητή  Φρουράς  της  περιοχής  και  παράλληλα Διοικητή  της
Μονάδας, που κοινοποιείται το παρόν, γνωρίζοντας το ειλικρινές ενδιαφέρον τόσο για την
εύρυθμη  λειτουργία  της  Μονάδας  όσο  και  για  το  προσωπικό  αυτής,  εκφράζουμε  τις
ευχαριστίες  μας για τις  άμεσες ενέργειες  από πλευράς του, ευελπιστούμε σύντομα να
υπάρχει η δυνατότητα για επίσημη ενημέρωση των στελεχών

7. Τέλος στους Βουλευτές που κοινοποιείται το παρόν, το ΔΣ της Ένωσης είναι
στην  διάθεση  σας  για  τυχόν  διευκρινήσεις  και  ευελπιστούμε  σε  δικές  σας  άμεσες
πρωτοβουλίες για την ταχύτερη αποσαφήνιση του προβλήματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.
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