
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                           

 
 

 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο. 

 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδη Στεφανή. 
 Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΘΑ, κ. Αντώνη Οικονόμου 

 Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
 Υποθέσεων. 
               ΕΓΑ ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
 

ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 

              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Στρατιωτικοί συντάκτες 
 

ΘΕΜΑ: Ηθική και Υλική ανταμοιβή στα Στελέχη των ΕΔ στη Νήσο Λέσβο. 
 

ΣΧΕΤ:  α.  Έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 238/12-9-2020 της ΠΟΜΕΝΣ 

β.  Έγγραφο με αριθμ. Πρωτ.  36/24-9-2020 της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ 
 

 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Υφυπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών 
Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

 
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, σε 

συνέχεια σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας 
Λέσβου «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ», καλεί την Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, να 
αναγνωρίσει έμπρακτα, την συμβολή των συναδέλφων μας που υπηρετούν στο νησί 
της Λέσβου στην κατασκευή Νέας Δομής φιλοξενίας για τους πρόσφυγες και 
μετανάστες στην τοποθεσία Καρά Τεπέ κατόπιν σχετικής διαταγής  του Διοικητή της 
98 ΑΔΤΕ. 

 
2. Συγκεκριμένα και επιπλέον των προβλεπόμενων υπηρεσιών και της 

αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, οι συνάδελφοι μας 
κλήθηκαν να συμμετέχουν για  περισσότερες από δέκα ημέρες 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 προκειμένου να καλύψουν για άλλη μια φορά, την 
ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού, των επιδοτούμενων ΜΚΟ που έχουν αναλάβει 
τη διαχείριση του μεταναστευτικού – προσφυγικού, των υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, των υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής πολιτικής καθώς 
και της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας όπως σας είχαμε επισημάνει με το (α) 
σχετικό.https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1235-pomens-emploki-
stratiotikoy-prosopikoy-tin-kataskevi-kentrou-filoksenias-prosfygon-metanaston-sti-
lesvo  

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  

          member of 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη 
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 
μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  

 Email: info@pomens.gr 

 Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020 
Αριθμ. Πρωτ. 248/2020 
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3. Τονίζεται ότι η συμμετοχή του προσωπικού ήταν καθολική χωρίς καμία 
εξαίρεση 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. Η παραπάνω συνεισφορά έρχεται να συμπληρώσει μια συνεχή και εργώδη 

προσπάθεια των συναδέλφων μας, οι οποίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα 
υπερβάλλουν εαυτό προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία τόσο στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 με την διάθεση Ιατρών του 98 ΤΥΕΘ για 
τους ελέγχους στα σημεία εισόδου της Λέσβου (Αεροδρόμιο), όσο και στο Προ-
αναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών (Hot Spot)  

 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Υφυπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. 

Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών 
Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 
 

5. Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, σας 
καλούμε να αναγνωρίσετε τα όσα προσέφεραν τα ανωτέρω στελέχη, με την απονομή 
ηθικής αμοιβής και τη χορήγηση ανάλογης οικονομικής καταβολής (πχ. σε ΗΕΕ), σε 
όλο το προσωπικό (Διοικητικό - Επιχειρησιακό – Υγειονομικό - Τεχνικό προσωπικό) 
της 98 ΑΔΤΕ, χωρίς αποκλεισμούς καθ όσον όλα τα στελέχη συμμετείχαν από την 
πρώτη ημέρα  άμεσα ή έμμεσα στην κατασκευή του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων 
– Μεταναστών. Η πράξη αυτή σαφώς δεν θα αποτελεί ανταμοιβή για το λειτούργημα 
διασφάλισης των συνόρων μας και την συνεχή προσφορά των συναδέλφων μας στην 
Ελληνική Κοινωνία το οποίο θα συνεχίσουμε να εκτελούμε στο ακέραιο αλλά ένδειξη 
επιβεβαίωσης του έργου των στελεχών όπως αναγνωρίστηκε από το σύνολο της 
Ελληνικής Κοινωνίας. 

6. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός 
(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377   

Μετά τιμής 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

 
Δημήτριος Ρώτας 

Επγός (ΥΔΚ) 
Γεώργιος Θεοδώρου 

Τχης (ΠΖ) 

 

                                               


