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ΘΕΜΑ:  Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
ΣΧΕΤ.:  Ερώτηση 6692/27-03-2019 της Βουλής των Ελλήνων.  

 

   Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές της 

κοινοποίησης με θέμα «Για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε στρατόπεδα της 

Ξάνθης» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα 

ακόλουθα: 

          Στα στρατόπεδα στην περιοχή ευθύνης του Δ'ΣΣ εκτελούνται, με πολύ καλά 

αποτελέσματα, όλες οι προβλεπόμενες τακτικές καθώς και έκτακτες κτηνιατρικές 

υγειονομικές επιθεωρήσεις όπου σημειώνονται και αποκαθίστανται οι ελλείψεις. 

          Επιπλέον, επί καθημερινής βάσης εκτελείται έλεγχος τήρησης των κανόνων 

υγιεινής και ασφαλείας από τα αρμόδια υπηρεσιακά  όργανα. 

          Πέραν των ανωτέρω, εφαρμόζονται από κατάλληλα εξουσιοδοτημένες και 

πιστοποιημένες με ISO 9001/2008 εταιρείες του εμπορίου προγράμματα μυοκτονίας, 

απεντόμωσης, απολύμανσης και καθαρισμού όλων των εγκαταστάσεων σίτισης και 

στρατωνισμού, για τα οποία υφίστανται τα αντίστοιχα παραστατικά τα οποία και σας 

καταθέτω συνημμένα.  

           Πιο συγκεκριμένα,  στο στρατόπεδο του 557 Μ/Π ΤΠ την 18η Ιανουαρίου και 

20η Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους εκτελέστηκε μυοκτονία και απολύμανση με 

εγκατάσταση σταθμών παγίδευσης στους χώρους του εστιατορίου από πιστοποιημένη 

ιδιωτική εταιρεία και χορηγήθηκαν τα ανάλογα πιστοποιητικά. Ακολούθως, την 21η  

Φεβρουαρίου διενεργήθηκε κτηνιατρική - υγειονομική επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις 

των εστιατορίων του 557 Μ/Π ΤΠ, από Αξιωματικό ειδικότητας κτηνιάτρου, κατά την 

οποία πιστοποιήθηκε η εκτέλεση της μυοκτονίας και η τοποθέτηση των δολωματικών       



 

 

 

σταθμών.  

           Αναφορικά με τα ΚΑΑΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ την 13η Μαρτίου τρέχοντος έτους 

πραγματοποιήθηκε περιοδική υγειονομική επιθεώρηση από επιτροπή της XXV ΤΘ 

Ταξιαρχίας με άριστα αποτελέσματα. 

          Όσον αφορά στο στρατόπεδο «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ», την 13η Φεβρουαρίου 

τρέχοντος έτους πραγματοποιήθηκε μυοκτονία και απεντόμωση των μαγειρείων και 

των εστιατορίων με τοποθέτηση δολωματικών σταθμών τους μήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο τρέχοντος έτους. Ακολούθως την 14η Φεβρουαρίου 2019 

πραγματοποιήθηκε κτηνιατρική και υγειονομική επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις των 

μαγειρείων και εστιατορίων - ΚΨΜ του Στρατοπέδου από επιτροπή της Ταξιαρχίας. 

          Για όλα τα παραπάνω τηρούνται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά από το ΓΕΣ. 

           Τέλος, σας επισημαίνω ότι τυχόν παρατηρήσεις των υγειονομικών οργάνων, 

αποκαθίστανται και δεν αφορούν στη τήρηση των κανόνων υγιεινής αλλά επιβάρυνση 

κοινόχρηστων χώρων λόγω πολυχρηστικότητας από σύνολο διαφορετικών ατόμων με 

πλήθος ετερόκλητων δραστηριοτήτων. 
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