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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 617/12-09-2019 της Βουλής των Ελλήνων.
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές της
κοινοποίησης με θέμα «Στρατιωτικές μονάδες στον Έβρο χωρίς πόσιμο νερό» σας
γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:
Η κάλυψη των αναγκών του μόνιμου και κληρωτού στρατιωτικού προσωπικού
των Μονάδων του Έβρου (συμπεριλαμβανομένων αυτών που εδρεύουν στην
Αλεξανδρούπολη και στον Προβατώνα) σε πόσιμο νερό, πραγματοποιείται πλήρως
και αδιάλειπτα από τα εγκατεστημένα και πιστοποιημένα δημόσια ή δημοτικά δίκτυα
ύδρευσης.
Σε κάθε περίπτωση, η καταλληλόλητα του νερού διακριβώνεται περιοδικά με τη
διενέργεια τακτικών και έκτακτων δειγματοληπτικών ελέγχων από τις αρμόδιες χημικές
Υπηρεσίες του Κράτους.
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, σε μεμονωμένες περιπτώσεις διαπίστωσης
ακαταλληλότητας του ύδατος σε Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς, έχει
καθορισθεί και ακολουθείται απαρέγκλιτα, σειρά μέτρων διασφάλισης της υγιεινής του
πόσιμου νερού, όπως:
α.

Άμεση

ενημέρωση

του

συνόλου

του

υπηρετούντος

στρατιωτικού

προσωπικού της συγκεκριμένης εγκατάστασης.
β. Έγκριση προμήθειας και διάθεσης εμφιαλωμένου νερού στο προσωπικό (3
lit. ημερησίως), με μέριμνα και από πόρους της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

-2γ. Ανάληψη των, κατά αρμοδιότητα ενεργειών, σε συνεργασία με τους
δημόσιους φορείς λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης (Δήμος - Κοινότητα), για την
οριστική επίλυση του προβλήματος.
Τέλος, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, καταθέτω φωτοαντίγραφα των πλέον
πρόσφατων

δειγματοληπτικών

εξετάσεων

που

αφορούν

σε

γνωμάτευση

καταλληλότητας του πόσιμου νερού δικτύου των συγκεκριμένων μονάδων.
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