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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 4891/16-1-2019 της Βουλής των Ελλήνων.
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές της
κοινοποίησης με θέμα «Μέλλον Στρατιωτικού Α/Δ Ακτίου» σας γνωρίζω, σύμφωνα με
τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:
Στις εγκαταστημένες στο αεροδρόμιο (Α/Δ) του Ακτίου Μονάδες της ΠΑ επήλθαν
δύο

(2)

οργανωτικές

μεταβολές.

Αυτές

συντελέσθηκαν

με

γνώμονα

την

βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των μέσων και την εξοικονόμηση
πόρων με δεδομένα τη δύναμη του προσωπικού, τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες
της ΠΑ, ενώ στόχος δεν είναι η υποβάθμιση των δραστηριοτήτων του Α/Δ αλλά η
αξιοποίηση των στελεχών, των μέσων και των πόρων προς βέλτιστη ικανοποίηση των
λειτουργικών αναγκών της ΠΑ και της Εθνικής Άμυνας γενικότερα.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά στα ερωτήματά σας που σχετίζονται με τη μείωση του
προσωπικού, σας επισημαίνω ότι δεν επήλθε ουσιαστική μείωση στο προσωπικό που
είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των πτήσεων και συνεπώς δεν επηρεάζεται η
ασφάλειά τους (εθνικές, συμμαχικές και πολιτικές πτήσεις) που υποστηρίζονται από τη
συγκεκριμένη Μονάδα. Όσον αφορά στα ιπτάμενα μέσα πυρόσβεσης και έρευνας διάσωσης, αυτά θα υποστηρίζονται με μετακινήσεις προσωπικού από τη μητρική
Μονάδα κατά την ανάπτυξη σχετικών κλιμακίων.
Επίσης, δεν επηρεάζονται θέματα φρούρησης και ασφάλειας με δεδομένα το

υφιστάμενο προσωπικό και τα μέσα.
Περαιτέρω, δεν επηρεάζονται θέματα πιστώσεων που παρέχονται από το ΝΑΤΟ
καθότι (οι νατοϊκές πιστώσεις) διατίθενται κάθε χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες και τη
δραστηριότητα του FOB Ακτίου κι όχι με βάση τις γενικότερες ανάγκες της Μονάδας
Υποστήριξης. Το μέγεθος του FOB σε προσωπικό δεν έχει διαφοροποιηθεί και οι
πιστώσεις αξιοποιούνται όπως προβλέπεται στην ιδρυτική συμφωνία σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ελληνική νομοθεσία.
Σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», οι Ένοπλες
Δυνάμεις, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο, συνδράμουν στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
(ΓΓΠΠ) και με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η στρατιωτική ετοιμότητα, η
επιχειρησιακή ικανότητα, η ασφάλεια και λειτουργία των Μονάδων. Ως εκ τούτου, οι
Μονάδες της ΠΑ συνδράμουν επικουρικά στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, αναλόγως των δυνατοτήτων τους.
Επιπρόσθετα σας επισημαίνω ότι παρά το γεγονός ότι Μονάδες και
Σχηματισμοί των Ενόπλων Δυνάμεων, που τηρούν σε ετοιμότητα τμήματα με
προσωπικό και μέσα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του εν λόγω Σχεδίου δεν υπάρχουν
σε όλους τους Νομούς της ελληνικής επικράτειας, είναι δυνατή η μεταφορά τους όταν
και όπου απαιτηθεί, όπως συνέβη και κατά το πρόσφατο παρελθόν (ν. Ζάκυνθος, ν.
Ικαρία), με την αντίστοιχη μετακίνηση των

κατάλληλα εκπαιδευμένων και

εξοπλισμένων τμημάτων «Δευκαλίων».
Τέλος σας διαβεβαιώ ότι, η ασφάλεια της Χώρας εξασφαλίζεται από τις Ένοπλες
Δυνάμεις με βάση τα ισχύοντα Σχέδια και τις εν ισχύ Διαταγές.
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