
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
                                           

 

 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο. 
 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδη Στεφανή. 

 Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιο Οικονόμου 
 Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
 Υποθέσεων. 
 ΕΓΑ ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
 Διεύθυνση Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ / ΓΕΣ / ΓΕΝ / ΓΕΑ 
 

ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Στρατιωτικοί συντάκτες 
 

ΘΕΜΑ: Εμπλοκή Στρατιωτικού Προσωπικού στην Κατασκευή Κέντρου Φιλοξενίας  
Προσφύγων – Μεταναστών στη Λέσβο 

 

ΣΧΕΤ :    α. Έγγραφο με αριθμ. Πρωτ 237/17-12-2019 της ΠΟΜΕΝΣ 

               β. Έγγραφο με αριθμ. Πρωτ 124/11-06-2020 της ΠΟΜΕΝΣ 
 

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

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

παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τα γεγονότα που εξελίσσονται στο νησί της 
Λέσβου, με την συμμετοχή προσωπικού και την συνδρομή μηχανημάτων του 
Στρατού Ξηράς, οι οποίοι διατάχθηκαν να μεταβούν στο πεδίο βολής του Καρά Τεπέ 
προκειμένου να συνδράμουν στην κατασκευή δομής φιλοξενίας για τους πρόσφυγες 
και μετανάστες που διέμεναν στο ΚΥΤ Μόριας.  

 
2. Συνάδελφοι μας κλήθηκαν να συμμετέχουν στο στήσιμο σκηνών και στη 

διαμόρφωση του χώρου με στρατιωτικά μηχανήματα, 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.   

 
3. Σε μια περίοδο κατά την οποία τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων 

καλούνται;  
 
 

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, 12 Σεπτεμβρίου 2020 Αριθμ. Πρωτ.    238/2020 
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- Να αντιμετωπίσουν εν μέσω πανδημίας, την καθημερινή προσπάθεια 
εισβολής παράνομων μεταναστών στα σύνορα του Έβρου, αναγκασμένοι πολλές 
φορές να λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες διαβίωσης. 

 
- Να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 με την 

διάθεση  στρατιωτικών Νοσοκομείων και την συμμετοχή υγειονομικού προσωπικού 
καθώς και με την συμμετοχή Τεχνικού προσωπικού (Οδηγοί ασθενοφόρων)        
Επισημαίνεται εδώ ότι όπως σας είχαμε γνωρίσει με το (β) σχετικό, 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1149-pomens-ektakti-oikonomiki-
enisxysi-stelexon-enoplon-dynameon-ed-oxi-stin-eksairesi-synadelfon-tis-120-pea,   
για τους συναδέλφους μας Τεχνικούς, το ΓΕΑ δεν έχει αποδώσει μέχρι σήμερα την 
έκτακτη οικονομική ενίσχυση που διατέθηκε σε όλο το προσωπικό που συμμετείχε 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας, μη υλοποιώντας την υπόσχεση του 
Πρωθυπουργού της χώρας, αρνούμενο να εξετάζει την ορθότητα της απόφασης του 
Διοικητή της 120 ΠΕΑ όπως οφείλει ως προϊστάμενος σχηματισμός και επαφίεται 
στην εφαρμογή του νόμου, μέσω τη απόφασης (ορθής ή λανθασμένης) του εκάστοτε 
Διοικητή...!  

 
- Να εμπλακούν με αρχική μάλιστα εντολή, του αναρμόδιου Υφυπουργού 

Πολιτικής Προστασίας κ. Χαρδαλιά, στους ελέγχους για τον COVID-19 (Κορονϊό),  
στα σημεία εισόδου της Χώρας (Λιμάνια – Αεροδρόμια), έχοντας την απόλυτη ευθύνη 
για τους ελέγχους που θα γίνονται στα αεροδρόμια, μετά το «άνοιγμα» των διεθνών 
πτήσεων την 1η Ιουλίου. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έκρινε πως το στρατιωτικό 
προσωπικό υγειονομικών ειδικοτήτων που του απομένει είναι τέτοιο σε αριθμό που 
αρκεί για να επιφορτιστεί ένα ακόμα έργο, παραβλέποντας παράλληλα και επιλεκτικά 
την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων.  

 
- Να Συμμετέχουν με την διάθεση πολύτιμου προσωπικού και πόρων στα 

Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Hot Spot), με ότι επιπτώσεις 
επιφέρει αυτό στην αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων. Επισημαίνεται και εδώ ότι η 
Ομοσπονδία μας με το (α) όμοιο https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/921-
pomens-oxi-stis-diakriseis-apasxolisis-ygeionomikoy-prosopikoy-ton-ed-sta-pro-
anaxorisiaka-kentra-kratisis-allodapon,   σας είχε γνωρίσει ότι οι συνάδελφοι μας που 
απασχολούνται στα συγκεκριμένα Κέντρα αντιμετωπίζονται  ως προς την θέσπιση 
μισθολογικών κινήτρων, ως πολίτες Β΄ κατηγορίας.  
 Συγκεκριμένα με την υπ΄αριθμό 124/1 12.12.2019 τροπολογία που 
κατατέθηκε από το Υπουργείου Υγείας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας με τίτλο ‘’Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας’’, ψηφίσθηκε η 
Τροποποίηση του άρθρου 99 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115) με την οποία θεσπίζονται 
μισθολογικά κίνητρα, για τους ιατρούς και το λοιπό προσωπικό του Υπουργείου 
Υγείας που απασχολείται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και 
εξαιρούνται επιδεικτικά, τόσο οι στρατιωτικοί ιατροί όσο και το λοιπό προσωπικό των 
Ενόπλων Δυνάμεων,  

 
- Να αναστείλουν τις Κανονικές τους άδειες διακόπτοντας ή και ακυρώνοντας 

τις ολιγοήμερες διακοπές τους, ως αποτέλεσμα της δικαιολογημένης αυξημένης 
επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, καταβάλλοντας καθημερινά το 
μέγιστο των ψυχικών τους αποθεμάτων για την διατήρηση του υψηλού επιπέδου 
ετοιμότητας που επιβάλλουν οι προκλητικές ενέργειες της γείτονας χώρας. 
 

Έρχεται να προστεθεί μία ακόμη ΄΄αποστολή’’ για τις Ένοπλες Δυνάμεις σε μια 
προσπάθεια της Κυβέρνησης να καλύψει την αδυναμία ανταπόκρισης των κρατικών 
υπηρεσιών στην εκτέλεση της αποστολής τους, λόγω κυρίως του μη έγκαιρου και 
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έγκυρου σχεδιασμού των Κυβερνητικών παραγόντων για την αντιμετώπιση έκτακτων 
καταστάσεων οι οποίες όμως δεν ήταν δύσκολο να προβλεφθούν. 

 
4. Την ίδια περίοδο η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν δείχνει 

διατεθειμένη να ασχοληθεί με τα ολοένα αυξανόμενα προβλήματα που απασχολούν 
καθημερινά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τις οικογένειες τους, 
αντιμετωπίζοντας το υφιστάμενο προσωπικό της, με διαφορετικά κριτήρια από αυτά 
που βλέπουμε να ισχύουν για το προσωπικό άλλων Υπουργείων. 
 

 5. Τα ανωτέρω αποτελούν απαξίωση και υποβάθμιση για τα στελέχη των 
Ενόπλων Δυνάμεων διότι η εμπλοκή τους αυτή: 
 
 α.  Εκφεύγει της αποστολής τους, καθιστώντας τους για άλλη μια φορά, 
βοηθητικό προσωπικό έτερων Υπουργείων.   
 
 β.  Εμπλέκει τους συναδέλφους μας, χωρίς καμία οικονομική ενίσχυση 
όταν σε παρόμοιες εμπλοκές τα αντίστοιχα στελέχη άλλων Υπουργείων, 
απολαμβάνουν πρόσθετες αμοιβές. 
 
 γ.  Επιβαρύνει υπέρμετρα το στρατιωτικό προσωπικό σε αντικείμενα ξένα 
με την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια περίοδο. 

 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. 

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

 6. Η ικανότητα των ΕΔ να ανταποκρίνονται σε κάθε δύσκολη αποστολή που 
τους ανατίθεται, δεν αποτελεί άλλοθι στην χρησιμοποίησή τους σε ανάγκες που 
αδυνατούν να υλοποιήσουν έτερα Υπουργεία. Κάθε τέτοια εμπλοκή στερεί 
πολύτιμους πόρους από την πολεμική μηχανή της χώρας μας και εμποδίζει την 
ομαλή της λειτουργία.  

 
7. Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), ζητούμε 

την ακύρωση της συγκεκριμένης εμπλοκής ως απαράδεκτη και προσβλητική και 
απαιτούμε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το αυτονόητο. Να σταματήσει να 
διοχετεύει πολύτιμο έμψυχο υλικό σε εμπλοκές που ουδεμία σχέση έχουν με την 
αποστολή του και να επιτρέψει στα στελέχη του να εκπαιδεύονται και  να εργάζονται 
απρόσκοπτα για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Η 
Ομοσπονδία μας σε συνεργασία με την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής 
Ενότητας Λέσβου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ.) θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις προκειμένου 
να υπερασπιστεί την αξιοπρέπεια των συναδέλφων μας. 

8.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός           
(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377. 

Μετά τιμής 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

 
Δημήτριος Ρώτας 

Επγός (ΥΔΚ) 
Γεώργιος Θεοδώρου 

Τχης (ΠΖ) 

 


