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Αρ. Πρωτοκ.:36  / 2020 

Μυτιλήνη, 24 Σεπτεμβριου  2020 
 
 
ΠΡΟΣ  : Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.».             

                                                                                          
ΘΕΜΑ : Κατασκευή Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών στη Λέσβο 
              με την Συμμέτοχή του Στρατιωτικού Προσωπικού της 98 ΑΔΤΕ. 
   
           1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου 
«Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ», σας μεταφέρει, την αγωνία και τον προβληματισμό που 
επικρατεί στα στελέχη του σχηματισμού και όλων των μονάδων της νήσου, όπου 
με διαταγή της 98 ΑΔΤΕ συμμετείχαν από τις 11 Σεπ έως τις 19 Σεπ 2020 στην 
κατασκευή δομής φιλοξενίας για τους πρόσφυγες και μετανάστες. στην τοποθεσία 
Καρα Τεπε. 
 
           2. Υπενθυμίζεται ότι σε μια περίοδο κατά την οποία τα στελέχη των 
μονάδων της 98 ΑΔΤΕ συνδράμουν ήδη από το Φεβρουάριο στην αποτροπή 
εισόδου μεταναστών στα θαλάσσια σύνορα με συνεχείς υπηρεσίες επιτήρησης, 
συμμετέχουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 με την διάθεση 
Ιατρών του 98 ΤΥΕΘ για τους ελέγχους στα σημεία εισόδου της Λέσβου 
(Αεροδρόμιο) αλλά και στο Προ-αναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών (Hot 
Spot) επιπλέον των προβλεπόμενων υπηρεσιών και της αυξημένης επιχειρησιακής 
ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, καταβάλλουν καθημερινά το μέγιστο των 
ψυχικών τους αποθεμάτων για την διατήρηση του υψηλού επιπέδου ετοιμότητας 
που επιβάλλουν οι προκλητικές ενέργειες της γείτονας χώρας, οι συνάδελφοι μας 
κλήθηκαν για ακόμη μια φορά να συμμετέχουν στο στήσιμο σκηνών και στη 
διαμόρφωση του χώρου με στρατιωτικά μηχανήματα, εργαζόμενοι ασταμάτητα σε 
8ωρες - 10ωρες και 12ώρες βάρδιες σε εργασίες οι οποίες εκφεύγουν τελείως των 
καθηκόντων τους. 
 
            3. Τονίζεται ότι η συμμετοχή του προσωπικού ήταν καθολική καθώς τις 
προγραμματισμένες υποχρεώσεις στις μονάδες των στελεχών που είχαν μεταβεί 
για την κατασκευή του ΚΥΤ,όπως 24ωρες υπηρεσίες, πυρασφάλεια, ενέδρες κλπ. 
επιβάρυναν το εναπομείναν προσωπικό ασφαλείας και επιπλέον το προσωπικό 
του Επιτελείου καθημερινά εκτελούσε 12ωρες βάρδιες (0700 – 2000).  
 
            4. Επι των ανωτέρω βγαίνει εύκολα το συμπέρασμα ότι για την κατασκευή 

της νέας δομής μεταναστών – προσφυγών η συμμετοχή του προσωπικού της 98 

ΑΔΤΕ ήταν καθολική και χωρίς εξαιρέσεις. 

 

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου 
                                    (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ.) 
 
Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ.’ αριθμ. 28/2019 Διαταγή 

του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης, καταχωρημένη στο αναγνωρισθέντων 

Βιβλίων σωματείων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης με αύξοντα αριθμό 

μητρώου 1403 / 2019.  ΑΦΜ. 996959535 Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:www.espeeles.gr   Email:espeeles@gmail.com 
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            5. Κατόπιν των παραπάνω η ΕΣΠΕΕΛΕΣ προτείνει όπως η Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ να προβεί άμεσα στις 

απαιτούμενες ενέργειες προς την Πολιτική – Στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για 

την ηθική και οικονομική αποζημίωση όλου του προσωπικού της 98 ΑΔΤΕ 

χωρίς αποκλεισμούς, (πχ εξαιρώντας το υγειονομικό προσωπικό) καθ όσον όλα 

τα στελέχη συμμετείχαν από την πρώτη ημέρα  άμεσα ή έμμεσα στην κατασκευή 

του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών. 

 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 

  
              

           Πρόεδρος 

 

 

Χαραλαμπέλλης Ευστράτιος 

           Λγός (ΤΔ) 

Γεν. Γραμματέας 

 

 

Θεόδωρος Κουτσίδης                                  

Τχης (ΑΠΒ) 


