
 
  Αθήνα, 26/10/2020 

Του:  Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας 

ΠΡΟΣ :  Τoν κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

 

 

ΘΕΜΑ : «Ανάγκη έγκαιρης στελέχωσης του στρατιωτικού αεροδρομίου του Ακτίου» 

 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ), σε 

επιστολή που απέστειλε στα αρμόδια όργανα, τονίζει, για άλλη μια φορά, την ανάγκη να 

ξεκαθαριστεί το θέμα της στελέχωσης στο Α/Δ Ακτίου. Κατά τα τελευταία τρία χρόνια, έχει  

ενημερώσει τους αρμόδιους και τους επισημαίνει 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, με 

ό,τι αυτό σημαίνει για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και τα  στελέχη της Μονάδας. 

Η αβεβαιότητα διαδέχεται την αγωνία, όσον αφορά στη δυνατότητα παραμονής τους 

κοντά στον τόπο συμφερόντων τους και δίπλα στις οικογένειές τους. 

Παράλληλα,  επισημαίνεται η  απουσία επίσημης ενημέρωσης  για το αν, τελικά, θα 

εφαρμοστεί η συγκεκριμένη μείωση προσωπικού ή υπάρχουν σκέψεις – ενέργειες για 

τροποποίηση και αναβάθμιση του στρατιωτικού Α/Δ. Γεγονός είναι ότι, τα στρατιωτικά 

στελέχη, όπως μας ενημερώνει η «Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ», δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα, για να 

μπορούν με ηρεμία και πραγματικά δεδομένα να συμπληρώσουν τα έντυπα επιθυμιών 

μετάθεσής τους για το επόμενο έτος. 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 

 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:  

1. Προτίθεσθε να αποσαφηνίσετε άμεσα, το θέμα της στελέχωσης του Α/Δ Ακτίου, ώστε 

τα στρατιωτικά στελέχη του να έχουν ξεκάθαρη εικόνα του εργασιακού τους μέλλοντος 

για να μπορούν με ηρεμία και πραγματικά δεδομένα να συμπληρώσουν τα έντυπα 

επιθυμιών μετάθεσής τους για το επόμενο έτος; 
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2. Είναι στις προθέσεις σας η τροποποίηση προς το θετικότερο του υφιστάμενου πλαισίου 

που καθορίζει τις θέσεις που απαιτούνται για την εκπλήρωση του έργου και της 

αποστολής της ανωτέρω Μονάδας αλλά και ο έγκαιρος χρονισμός της, ώστε να 

προηγείται του  προγραμματισμού των ετήσιων μεταθέσεων του 2021; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
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