
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ  

Για τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας     

 

Θέμα: Προβλήματα στην Ασφάλεια και Υγιεινή του ΚΕΔΑ Τυμπακίου Κρήτης 

Ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 Νομού Ηρακλείου, Γεώργιος Λογιάδης, καταθέτει ως 

αναφορά επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα 

Αθηνών Περιφέρειας Αττικής (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β.Τ.Α). 

Η επιστολή  αναφέρει τις σοβαρότατες καταγγελίες, όσον αφορά την ασφάλεια, την υγιεινή 
και τη σίτιση παραθεριστών και προσωπικού του Κέντρου Ετοιμότητας Διασποράς 
Αεροπορίας (ΚΕΔΑ) Τυμπακίου Κρήτης. 
 

Επισυνάπτεται η επιστολή. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε 

σχετικά. 

Ηράκλειο, 5/9/2022 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

3310

Ημερομ. Κατάθεσης:

9/9/2022
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ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β.Τ.Α.) 
 
 

Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 43/2016 διάταξη του  
Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου 

 
      Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.poes.gr         e-mail:espeebta@poes.gr 

 

 

 

 
ΠΡΟΣ : Π.Ο.Ε.Σ.                                               Αρ. πρωτ. εξερχ:  201 
    Χολαργός,  22 Αυγ 2022  
ΚΟΙΝ :  Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β.Τ.Α. 
 
ΘΕΜΑ :  Κέντρο Ετοιμότητας και Διασποράς Τυμπακίου (ΚΕΔΑ/ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ) 
 
ΣΧΕΤ : α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 183/20.7.2022 έγγραφό μας 
  β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.800/8792/Σ.1696/12.8.2022 έγγραφο ΓΕΑ/Γ2 
 
 1. Μετά το (α) σχετικό έγγραφό μας, με το οποίο δημοσιοποιήσαμε ακατάλληλες 
συνθήκες διαμονής σε οικήματα του Κέντρου Ετοιμότητας και Διασποράς Τυμπακίου 
(ΚΕΔΑ/ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ), και την άμεση αντίδραση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το 
οποίο, με το (β) όμοιο έγγραφό του, διέθεσε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ για τη 
συντήρηση των υποδομών του, περιήλθε στο σωματείο μας επιστολή με το εξής 
περιεχόμενο: «Αγαπητοί κύριοι συγχαρητήρια για το έργο σας και την ανάδειξη των 
προβλημάτων μας. Σε συνέχεια τα άθλιων συνθηκών διαβίωσης που αναδείξατε με 
έγγραφό σας θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι: α. στο χώρο των θαλάμων αλλά και των 
μαγειριών κυκλοφορούν τρωκτικά δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους 
εργαζομένους (μονίμους και στρατευσίμους) όσο και για τους παραθεριστές, β) τα φρούτα 
και τα λαχανικά είναι είδος προς εξαφάνιση τόσο στο βασικό μενού των παραθεριστών 
όσο και σε αυτό των στρατευσίμων. Αυτό που προκαλεί εύλογα ερωτηματικά είναι ότι ενώ 
η προμήθεια των παραπάνω τροφίμων πραγματοποιείται κανονικά στο ΚΕΔΑ, αυτά 
τελικά με κάποιο μαγικό τρόπο «εξαφανίζονται» με αποτέλεσμα η σίτιση να είναι ελλιπής, 
γ) μαθαίνουμε ότι τα φαγητό που περισσεύει χορηγείται προς τροφή στους 
στρατευσίμους του ΚΕΔΑ ακόμη και μετά από 4 ημέρες. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι 
υπήρχαν περιπτώσεις τροφής που χορηγήθηκαν με εμφανείς εξωτερικές αλλοιώσεις 
(μακαρόνια με κιμά, όπου ο κιμάς ήταν εμφανώς πράσινος σε σημεία του), δ) το ΚΕΔΑ 
δεν διαθέτει γιατρό! Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναζητείται η αρωγή του Κέντρου 
Υγείας της περιοχής με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια όλων όσων βρίσκονται 
στη Μονάδα, δεδομένων των ελλείψεων σε προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό. 
Είμαστε βέβαιοι ότι με τα χρήματα που χορηγήθηκαν πρόσφατα για τη βελτίωση των 
υποδομών του ΚΕΔΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ θα ληφθεί μέριμνα ώστε οι θάλαμοι αλλά και τα 
αποδυτήρια των στρατευσίμων να συντηρηθούν. Ειδικότερα στους ανωτέρω χώρους 
παρουσιάζεται έντονη υγρασία στους τοίχους ενώ παράλληλα έχουμε αναφορές για 
πτώση σοβάδων από τα ταβάνια. Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε στην ανάδειξη των 
προβλημάτων». 
 
 2. Καθόσον η Ένωσή μας δεν είναι στη θέση να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα, 
παρακαλούμε για τη θεσμική παρέμβασή σας προκειμένου να ενημερωθεί η πολιτική και 
στρατιωτική ηγεσία, ώστε, μετά από έλεγχό τους και εφόσον τούτα ευσταθούν, να 






