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Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος 

Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης, με θέμα «Απαράδεκτες για μια ακόμη φορά οι 

συνθήκες διαβίωσης στο ΚΕΠΒ στη Θήβα», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Καταρχάς, για τα ζητήματα της διαβίωσης του προσωπικού, της κατάστασης 

των κτηριακών εγκαταστάσεων, αλλά και των μέτρων υγειονομικής προστασίας που 

λαμβάνονται στο ΚΕΠΒ της Θήβας, έχετε ενημερωθεί πληρέστατα μέσω της παρούσας 

διαδικασίας, με σειρά απαντήσεων που έχετε λάβει επί αντιστοίχων Ερωτήσεων, τις 

οποίες έχετε καταθέσει στη Βουλή των Ελλήνων. 

Όσον αφορά στα υλικά γενικής καθαριότητας, το σύνολο αυτών που 

διατίθενται στις Μοίρες του ΚΕΠΒ υπερκαλύπτει τις ανάγκες τους, και σε περίπτωση 

που διαπιστωθεί τυχόν έλλειψη, το ΚΕΠΒ προβαίνει σε άμεση παραγγελία - προμήθεια, 

ενώ παράλληλα μεγάλο ποσοστό από τα έσοδα του ΚΨΜ του Στρατοπέδου, 

χρησιμοποιείται για την αγορά καθαριστικών υλικών και υλικών απολύμανσης. 

Περαιτέρω, σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις (θάλαμοι, εστιατόρια, ΚΨΜ, 

Ιατρεία, κ.λπ.) υπάρχουν τοποθετημένες σε εμφανή σημεία φιάλες με αντισηπτικό 

υγρό, καθώς και κρεμοσάπουνα στα λουτρά κάθε Μοίρας, όπου διαβιεί το προσωπικό, 

στα οποία πραγματοποιείται καθημερινός έλεγχος για την πληρότητα αυτών από τα 

όργανα υπηρεσίας των Μοιρών. Μέχρι και σήμερα δεν έχουν αναφερθεί ποτέ ελλείψεις 

σε είδη ατομικής υγιεινής. 

Επίσης, έχουν διατεθεί κονδύλια για στοχευμένες αναβαθμίσεις σε κτιριακές 

υποδομές, όπως σε νέους χώρους υγιεινής, αλλά και βελτιώσεις υγιεινής στα  μαγειρεία 

και στα εστιατόρια, καθώς και στην εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης - μπόιλερ για 

παροχή ζεστού νερού στα ντουζ των οπλιτών. Ειδικότερα, οι εγκαταστάσεις του ΚΕΠΒ, 

στις οποίες φιλοξενούνται οι οπλίτες θητείας, διαθέτουν ανακαινισμένους, εντός της 
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τελευταίας διετίας, και λειτουργικούς χώρους υγιεινής, για τους οποίους διενεργούνται 

τακτικά απολυμάνσεις - απεντομώσεις από ιδιωτικά συνεργεία και ιατρικό προσωπικό 

του ΚΕΠΒ. 

Συνεπώς, σε όλες τις Μοίρες νεοσυλλέκτων (Ν/Σ) οπλιτών λειτουργούν 

μπόιλερ για την παροχή ζεστού νερού για τη λήψη λουτρού, καθώς και για την ατομική 

υγιεινή των οπλιτών καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Ουδέποτε κατά το παρελθόν 

έχει αναφερθεί περιστατικό αδυναμίας παροχής ζεστού νερού στους χώρους υγιεινής, 

ενώ οι Μοίρες Ν/Σ οπλιτών προβαίνουν σε προληπτική συντήρησή τους, κατά το 

χρονικό διάστημα στο οποίο δεν υπάρχει προσωπικό σε αυτές. 

Επιπλέον, περιστατικά ιογενούς γαστρεντερίτιδας που παρουσιάστηκαν 

αντιμετωπίστηκαν άμεσα με τις απαραίτητες εξετάσεις - συνταγογράφηση και νοσηλεία 

κατά περίπτωση. Εντούτοις, δεν υπήρξαν περιστατικά μακράς νοσηλείας λόγω 

δηλητηρίασης. 

Σε κάθε περίπτωση, κύριο μέλημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και 

των Γενικών Επιτελείων, είναι η ομαλή ένταξη στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων των 

Ν/Σ οπλιτών, η καθημερινή φροντίδα για παροχή ποιοτικού και επαρκούς ποσότητας 

συσσιτίου και η διαρκής μέριμνα για τη βελτίωση των χώρων διαβίωσής τους. 
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