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ΘΕΜΑ: « Συνάντηση μελών Δ.Σ. Ένωσης με κ. Διοικητή 5ης ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.» 

 

Συνάντηση μελών του Δ.Σ. της Ένωσής μας πραγματοποιήθηκε την 20-01-2023 με τον Διοικητή της 5ης 
ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. ΣΑΠΟΥΝΑ Ευρυβιάδη. 
Κατά την διάρκεια της συνάντησης υπήρξε ενημέρωση για το θέμα της μεταστέγασης του Λ/Τ Ρίου και 
του Λ/Χ Μεσολογγίου καθώς και για την μελλοντική προοπτική της μεταστέγασης των Υπηρεσιών του Κ.Λ. 
Πάτρας στο πρώην εμβολιαστικό κέντρο του νέου Λιμένα Πάτρας. 
Ως προς το θέμα των μηνιαίων διαθέσεων στελεχών στο Ανατολικό Αιγαίο, συνεχεία της από 23-12-2022 
ανακοίνωσής μας, εκφράσαμε στον κ. Διοικητή  την δυσαρέσκεια μας διότι σύμφωνα με τον τελευταίο 
προγραμματισμό της 5ης ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. τον Οκτώβριο του 2022, αυξήθηκαν τα στελέχη που 
υπολογίζονται μηνιαία από το Κ.Λ Πάτρας από πέντε (05)  σε επτά (07), ενώ για το υποστελεχωμένο Λ/Χ 
Ιτέας θεωρούμε ουτοπικό να συμμετέχει στον μηνιαίο προγραμματισμό με δύο (02) στελέχη. 
Τονίσαμε την αναγκαιότητα συμμετοχής στην «δεξαμενή» όλων των Υπηρεσιών Υπαγωγής της 5η ΠΕΔΙΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς προκύπτει από τον προγραμματισμό του Οκτωβρίου 2022, εξαίρεση μιας Υπηρεσίας.  
Τέλος εκφράσαμε την διαφωνία μας για την εφαρμογή άτυπων κανόνων όπου δεν επιτρέπουν σε στελέχη 
που το επιθυμούν να μετακινούνται περισσότερους των τριών μηνών ετησίως σε διαθέσεις στο Ανατολικό 
Αιγαίο όταν αυτό δεν επηρεάζει την λειτουργία της Υπηρεσίας του και ταυτόχρονα δεν υπάρχει η 
επιθυμία για μετακίνηση κάποιου έταιρου  στελέχους από την ίδια την Υπηρεσία.  
Ο κ. Διοικητής μας ενημέρωσε πως προτίθεται να συμπεριλάβει την Υπηρεσία που είχε εξαιρεθεί στην 
«δεξαμενή» των μηνιαίων διαθέσεων και επίσης συμφώνα με ενημέρωση που έχει από το Αρχηγείο, τους 
προσεχείς μήνες υπάρχει προοπτική μείωσης του συνολικού αριθμού των μηνιαίων διαθέσεων στο 
Ανατολικό Αιγαίο το οποίο θα επιφέρει μείωση του συνολικού αριθμού στελεχών που διαθέτει η 5η 
ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Διοικητή για την εποικοδομητική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 
και ευελπιστούμε στην γρήγορη επίλυση των θεμάτων που τέθηκαν καθώς οι Υπηρεσίες Υπαγωγής μας 
δυσκολεύονται πλέον πολύ στην μηνιαία διάθεση στελεχών για διαθέσεις στο Ανατολικό Αιγαίο.              
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