
 

 

 

 

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς  – έτος ίδρυσης 2016 

  
ΠΡΟΣ  :          Κιλκίς, 16 Φεβ 22 
           Αρ. Πρωτ.: 3/2022 
  Πίνακας Αποδεκτών      
 
ΚΟΙΝ:  
 
ΘΕΜΑ : Αποσπάσεις – Διαθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού. 
 

    1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, ως νόμιμος 
θεσμικός εκπρόσωπος του προσωπικού που υπηρετεί στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κιλκίς, επιθυμεί με το παρόν έγγραφο να αναδείξει, την έντονη πικρία και δυσαρέ-
σκεια που διακατέχει το προσωπικό, το οποίο μεταβαίνει, στα πλαίσια αποτροπής 
εισόδου παράνομων μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας, για εκτέλεση υπηρε-
σιών στην ευρύτερη  περιοχή της Θράκης. 

    2. Ειδικότερα, η 71 Α/Μ Ταξιαρχία για ικανό χρονικό διάστημα (περίπου 
δύο έτη), στα πλαίσια της αντιμετώπισης εισροής παράνομων μεταναστευτικών 
ροών στην χώρα, διαθέτει τμήματα για εκτέλεση υπηρεσιών στην ευρύτερη περιο-
χή της Θράκης. Επιπροσθέτως, τα στελέχη που επιστρέφουν από την ανωτέρω 
αποστολή, καλούνται να εκτελέσουν τις προβλεπόμενες υπηρεσίες ασφαλείας, 
που για μεγάλο χρονικό διάστημα στον Σχηματισμό, παραμένουν στον μέγιστο 
προβλεπόμενο αριθμό, όταν σε όμορους σχηματισμούς, οι οποίοι δεν εμπλέκονται 
στην ανωτέρω αποστολή, οι υπηρεσίες ασφαλείας κυμαίνονται σε μικρότερο αριθ-
μό. 

    3. Επιπλέον, έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφέρουμε, ότι σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις, οι εγκαταστάσεις στις οποίες καλείται να διαβιώσει το προσωπικό που 
μεταβαίνει για εκτέλεση υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, δεν πλη-
ρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που έχει καθορίσει η Πολιτεία, όσον αφορά τα 
μέτρα προστασίας κατά της μετάδοσης του Covid-19. 

             4. Θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην τονίσουμε, ότι η περιοδικότητα 
μετάβασης των στελεχών της 71 Α/Μ ΤΑΞ, για την εκτέλεση της ανωτέρω αποστο-
λής στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, κυμαίνεται από πέντε (5) έως έξι (6) φο-
ρές ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι η ανωτέρω συχνότητα μετάβασης, αντιστοιχεί σε 
εβδομήντα πέντε (75) έως ενενήντα (90) ημέρες σε ένα ημερολογιακό έτος. 

            5. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, είναι προφανές, ότι συνδυαστικά 
οι ανωτέρω μηνιαίες υποχρεώσεις των στελεχών, επηρεάζουν δυσμενώς το προ-
σωπικό, συντελώντας αφενός στην ψυχοσωματική του καταπόνηση, αφετέρου, σε 
οικογενειακό επίπεδο, καθιστούν δύσκολη την εξεύρεση του απαραίτητου χρόνου, 
για την γονική μέριμνα και φροντίδα των παιδιών, καθώς και για την συμμετοχή  
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τους στην οικογενειακή ζωή. Είναι γεγονός, ότι τα προβλήματα τα οποία δημιουρ-
γούνται από τις ανωτέρω αυξημένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις, σε κάποιες περι-
πτώσεις, οδηγεί το προσωπικό στην ανάγκη συμβουλευτικής - ψυχολογικής υπο-
στήριξης και ενίοτε στην λήψη φαρμακευτικής αγωγής. Στις αρνητικές επιπτώσεις, 
περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις στις οποίες δεν ξεπερνιούνται τα ανωτέρω 
προβλήματα, με αρνητικό επακόλουθο την διάλυση της οικογένειας. 

             6. Είναι απαραίτητο να επισημανθεί, ότι για τους συζευγμένους συναδέλ-
φους, γονείς ανήλικων τέκνων, οι οποίοι συνυπηρετούν στην 71 Α/Μ ΤΑΞ και κα-
λούνται εκ περιτροπής να μεταβούν στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, τα ανω-
τέρω εκτεθέντα προβλήματα οξύνονται περισσότερο. 

   7. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Κιλκίς, ως νόμιμος θεσμικός εκπρόσωπος του στρατιωτι-
κού προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, εστιάζοντας στην ανάγκη 
προστασίας του θεσμού της οικογένειας, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγω-
γής του Έθνους ( Άρθρο 21,παράγραφος 1, του Συντάγματος της Ελλάδος), θα 
συνεχίσει να αναδεικνύει όλα τα θέματα που απασχολούν το προσωπικό, προ-
σμένοντας από την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία την ρεαλιστική ρύθμιση των 
αιτημάτων του προσωπικού, µε σκοπό τα στελέχη να μπορούν να επιτελούν απε-
ρίσπαστα και στο ακέραιο την αποστολή τους προς την Πατρίδα, αποδεικνύοντας 
διαρκώς ότι αποτελούν τον εγγυητή της εδαφικής ανεξαρτησίας και προστάτη των 
κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. 

            8. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, επιθυμεί να αποτελέ-
σει τον συνδετικό κρίκο, καθώς και έναν επιπλέον δίαυλο επικοινωνίας, μεταξύ του 
προσωπικού και των Διοικήσεων, μεταφέροντας την εργασιακή καθημερινότητα 
των στελεχών, ώστε μέσω αγαστής συνεργασίας της Ένωσης και της Ιεραρχίας, 
να επιλύονται τα θέματα που απασχολούν τα στελέχη, όπου αυτό είναι εφικτό βά-
ση αρμοδιοτήτων, από την Διοίκηση του Σχηματισμού. 

           9. Ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Κιλκίς, στον οποίο κοινοποιείται το πα-
ρόν έγγραφο, παρακαλείται για την ενημέρωση του, καθώς και κατά την κρίση του 
ενέργειες, στα πλαίσια αρμοδιοτήτων του. Προτείνεται δε, στο πλαίσιο υλοποίησης 
της εν λόγω αποστολής, ως διοικητικό μέτρο, το προσωπικό που επιστρέφει, να 
απαλλάσσεται, τις επόμενες τρεις (3) ημέρες, από την εκτέλεση υπηρεσιών ασφα-
λείας. 

 10. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), στην 
οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται για ενέργειες αρμοδιότητας της. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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