
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2016 

 

 

  
 

 
ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
Αρ. πρωτ.: 9 

              κ. Καχριμάνη Αλέξανδρο Άκτιο, 22-11-19 

ΚΟΙΝ:  Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.  

ΘΕΜΑ:   Λειτουργία Στρατιωτικού Α/Δ Ακτίου 

 ΣΧΕΤ:    α. Ερώτηση Βουλευτών ΝΔ στη ΒτΕ 4891/16-01-19 

                β. Φ900α/1963/16429/01-02-2019/ΥΕΘΑ/ΓΡ. ΝΟΜΟΘ. ΠΡΩΤΟΒ. 

 
Φ.900α/1963/1642
9  

 
 
Φ.900α/1963/1642
9  

 

 

Αξιότιμε Περιφερειάρχη ΗΠΕΙΡΟΥ κ. Καχριμάνη Αλέξανδρε, 

 

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

ως η νόμιμη εκπρόσωπος των εν’ ενεργεία στελεχών που υπηρετούν σε αυτήν, παίρνει 

την πρωτοβουλία, κατόπιν των οχλήσεων πολλών μελών μας, να σας ενημερώσει για τα 

κάτωθι θέματα. Επισημαίνουμε ότι πολλά από τα μέλη μας διαμένουν σε πόλεις της 

Ηπείρου (Ιωάννινα, Άρτα, Φιλιππιάδα, Πρέβεζα) και υπηρετούν στο Α/Δ Ακτίου ή 

επιθυμούν να υπηρετήσουν στην Μονάδα του Ακτίου, ώστε να έρθουν κοντά στις 

οικογένειές τους. 

α. Υποβάθμιση και μείωση προσωπικού στο στρατιωτικό Α/Δ Ακτίου (Μ.Υ. FOB 

AKTION). 

β. Επιβάρυνση στρατιωτικών στις διελεύσεις από Διόδια προκειμένου να μεταβούν 

στις Μονάδες τους. 

 2. Συγκεκριμένα στο στρατιωτικό Α/Δ Ακτίου πραγματοποιούνται, από το 2017, 

συνεχείς μετονομασίες χωρίς όμως να μειώνεται το έργο και να τροποποιείται η αποστολή 

του. Το καλοκαίρι του 2018 εγκρίθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) ο νέος 

Π.Ο.Υ. της Μονάδας, που καθορίζει την δύναμη του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό 

και ο οποίος μειώνει δραστικά τον αριθμό του ένστολου προσωπικού σε ποσοστό περίπου 

47%. Το γεγονός αυτό δημιουργεί στους συναδέλφους ερωτηματικά, προβληματισμούς και 

ανησυχίες για το μέλλον των ιδίων και των οικογενειών τους. 

 

 

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/ 
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3. Η Ένωση μας, από την πρώτη στιγμή, έχει κάνει γνωστά τα ανωτέρω, προς κάθε 

κατεύθυνση και μετά από ένα χρόνο δεν έχουμε λάβει επίσημες απαντήσεις. Το μόνο που 

υφίσταται είναι αβεβαιότητα, άγχος και έλλειψη ενημέρωσης από την στρατιωτική Ηγεσία 

για το πότε και εάν θα υλοποιηθεί ο εγκεκριμένος Π.Ο.Υ. Τα στελέχη και οι οικογένειές 

τους δεν μπορούν να ζουν στο σκοτάδι, να μην γνωρίζουν τις επιλογές τους και συνεπώς 

να βρίσκονται σε διλήμματα κατά την περίοδο που υποβάλλονται οι επιθυμίες μεταθέσεων. 

4. Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι στις αρχές του 2019 ο Τομεάρχης Άμυνας της 

Ν.Δ (αντιπολίτευση τότε) κ. Κικίλιας Βασίλειος και τέσσερις Βουλευτές των περιοχών 

Αιτωλοακαρνανίας κ. Καραγκούνης Κων/νος, Πρέβεζας κ. Γιαννάκης Στέργιος, Λευκάδας 

κ. Καββαδάς Αθανάσιος και Άρτας κ. Στύλιος Γεώργιος κατέθεσαν ερώτηση στη ΒτΕ, (α) 

σχετικό, όπου διατύπωναν την αντίθεση τους στην επικείμενη μείωση και ζητούσαν από 

τον ΥΕΘΑ απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων. Σύμφωνα με (β) σχετικό ο τέως ΥΕΘΑ κ. 

Αποστολάκης Ευάγγελος αναφέρει στην απάντησή του: «Στις εγκαταστημένες στο 

αεροδρόμιο (Α/Δ) του Ακτίου Μονάδες της ΠΑ επήλθαν δύο (2) οργανωτικές 

μεταβολές. ..................ενώ στόχος δεν είναι η υποβάθμιση των δραστηριοτήτων του 

Α/Δ ........ , σας επισημαίνω ότι δεν επήλθε ουσιαστική μείωση στο προσωπικό που 

είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των πτήσεων............... Επίσης, δεν επηρεάζονται 

θέματα φρούρησης και ασφάλειας με δεδομένα το υφιστάμενο προσωπικό και τα 

μέσα.». 

 

5. Παράλληλα θα πρέπει να τονίσουμε τους λόγους, που κατά την δική μας κρίση, το 

εν λόγω πρόβλημα αγγίζει τις τοπικές κοινωνίες, την τοπική αυτοδιοίκηση και συνεπώς την 

Περιφέρεια Ηπείρου: 

α. Τα μέλη μας που διαμένουν και έχουν τα συμφέροντά τους σε πόλεις της 

Ηπείρου, μας έχουν παρακινήσει να ενημερώσουμε για το πρόβλημα και τους φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης, μιας και οι ίδιοι αποτελούν μέρος αυτών. Οι στρατιωτικοί δεν 

παύουν να είναι ενεργοί δημότες - πολίτες των περιοχών που διαμένουν και συνεπώς είναι 

θεμιτό να επιδιώκουν στήριξη στα προβλήματά τους από τους τοπικούς άρχοντες της 

κοινωνίας. 

β. Κοινωνικούς : οι στρατιωτικοί της περιοχής να μπορούν να υπηρετούν κάποια 

χρόνια κοντά στα σπίτια τους, δεδομένο ότι δεν υπάρχει άλλη Μονάδα της Πολεμικής 

Αεροπορίας (Π.Α.) σε Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρο. 

γ. Οικονομικούς: Τα χρήματα που δαπανούνται για την λειτουργία του Α/Δ και οι 

μισθοί του προσωπικού καταλήγουν στην τοπική αγορά συμβάλλοντας σημαντικά στην 

στήριξη των επιχειρήσεων. Μόνο τα κονδύλια ΝΑΤΟ που  δαπανούνται ετησίως αγγίζουν 

το 1εκ. ΕΥΡΩ και τα οποία καταλήγουν στις τοπικές αγορές, κυρίως της Πρέβεζας, αλλά 

και Άρτας, Λευκάδας, Ιωαννίνων. 

δ. Τουρισμός: Με βάση την σύμβαση παραχώρησης του πολιτικού αερολιμένα 

στην fraport greece, σας κοινοποιείται συνημμένα, το στρατιωτικό Α/Δ εξυπηρετεί και τις 

πολιτικές πτήσεις, έχοντας ως υποχρεώσεις θέματα Εναέριας κυκλοφορίας - 

πυρασφάλειας, λειτουργικότητα και συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων που αφορούν 
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τις πτήσεις (διάδρομος προσγείωσης, φωτεινή σήμανση, ραδιοβοηθήματα, Πύργος 

ελέγχου), ασφάλεια και φύλαξη όλων των υποδομών που είναι σε κοινή χρήση. Όλα αυτά 

τα στοιχεία προσφέρουν ένα περιβάλλον ασφάλειας και σταθερότητας για τις ξένες 

εταιρείες, γι’ αυτό και τα τελευταία 2 χρόνια υπάρχει μεγάλη αύξηση των πολιτικών 

πτήσεων και συνεπώς των επισκεπτών για τουρισμό. Αυτό αποτελεί μεγάλο κέρδος ακόμα 

και για περιοχές της Ηπείρου. 

6. Σε ότι αφορά το θέμα των διοδίων πιστεύουμε ότι αποτελεί αδικία για τους 

στρατιωτικούς να επιβαρύνουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό με έξοδα που 

αφορούν την μετακίνηση τους προς το Α/Δ Ακτίου μέσω της υποθαλάσσιας σήραγγας (3€ 

η κάθε διέλευση). Η ΕΣΠΕΑΙΤ σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων 

Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), έχει αποστείλει έγγραφα και πραγματοποιήσει επαφές 

γνωστοποιώντας το πρόβλημα στις προηγούμενες Πολιτικές Ηγεσίες των Υπουργείων 

Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών. Συνημμένα σας αποστέλλουμε τα σχετικά έγγραφα 

(συνημμένα 5 & 6). 

Αξιότιμε Περιφερειάρχη ΗΠΕΙΡΟΥ κ. Καχριμάνη Αλέξανδρε, 

 

7. Όλα τα ανωτέρω οδηγούν σε ένα και μόνο συμπέρασμα, ότι η ως έχει λειτουργία 

του στρατιωτικού Α/Δ μπορεί να προσφέρει πολλά τόσο για την Π.Α. και τα στελέχη της, 

όσο και για την ευημερία των επιχειρήσεων και των πολιτών της Ηπείρου, ενώ για το θέμα 

των Διοδίων απαιτείτε η επανεξέταση από τις πολιτικές αρχές και η λήψη πρωτοβουλιών 

για την επίλυσή του.  

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας ζητεί: 

- Την πραγματοποίηση μιας συνάντησης ώστε να συζητήσουμε δια ζώσης 

περισσότερες λεπτομέρειες και να αναλύσουμε σημαντικά σημεία του θέματος. 

- Την εξέταση των όσων προαναφέρθηκαν με το παρόν και εφόσον πραγματοποιηθεί 

η εν λόγω συνάντηση, ευελπιστούμε όπως λάβετε θετικές πρωτοβουλίες προς όφελος των 

στρατιωτικών και των οικογενειών τους.. 

 

 

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

 

             

     Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας    

        Λεμονιάς  Απόστολος           Παπασταύρος Κων/νος 

              6983511103                                                         6983507035 


