
 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα,   4 /08/2015  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  Αρ. πρωτ. Γ1δ/Γ.Π. οικ.59565 
  

 
ΠΡΟ: 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ & 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ  Όλεσ τισ Περιφζρειεσ  τθσ χϊρασ  

α) Γρ. κ. κ. Περιφερειαρχϊν 
 β)  Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ 
(ζδρα Περιφζρειασ)                                                       
γ) Διευκφνςεισ Δθμόςιασ  Υγείασ  
&  Κοινωνικισ  Μζριμνασ   όλων 
των Π.Ε.   
δ) Διευκφνςεισ Περιβαλλοντικισ 
Υγιεινισ & Υγειονομικοφ Ελζγχου 
Π.Ε. 

    

Ταχ. Δ/νςη : Αριςτοτϋλουσ 17  

Ταχ. Κώδικασ : 104 33  

Πληροφορύεσ : Λαζαρύδου Σοφύα 
Αναγνωςτοπούλου Γεωργύα 
Παπανικολϊου Νύκη 
Γκαρϋτςου Ελϋνη 

 

Τηλϋφωνο : 213 216 1352, -1793, -1341, -
1163 

 

FAX : 210 88 21 333  

  

Ε Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο   
   

ΘΕΜΑ : «Λόψη μϋτρων διαςφϊλιςησ τησ Δημόςιασ Υγεύασ ςε περιπτώςεισ 
φυςικών καταςτροφών (πυρκαγιϋσ, ςειςμού, πλημμύρεσ κ.α.)» 

  
ΧΕΣΙΚΑ : 1. Η Υ2/2600/01 ΚΥΑ περί ποιότθτασ του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ (ΦΕΚ 

Β’ 892/2001) όπωσ τροποποιικθκε με τθν ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295/2007 ( ΦΕΚ Β’ 
630/2007) ΚΥΑ  

2. Η ΥΜ/5673/57 Υγειονομικι Διάταξθ για τθν απολφμανςθ του πόςιμου νεροφ 
(ΦΕΚ Β’ 5/1958). 

3. Η με αρ. πρωτ. ΔΥΓ2/οικ42736/16-5-2014 εγκφκλιοσ τθσ υπθρεςίασ μασ 
«Παρακολοφκθςθ Ποιότθτασ Πόςιμου Φδατοσ, Λειτουργίασ Συςτθμάτων Φδρευςθσ 
και  Λιψθ  Μζτρων για τθν Προςταςία τθσ Δθμόςιασ Υγείασ» (ΑΔΑ: ΒΙΦ5Θ-1Χ8). 

4. Ο κανονιςμόσ (ΕΚ) Αρικμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 29

θσ
 Απριλίου 2004, για τθν υγιεινι των τροφίμων. 

5. Η Υ1γ/Γ.Π/96967/12 Υγειονομικι Διάταξθ (ΦΕΚ Β’ 2718/2012) «Υγειονομικοί 
όροι και  προχποκζςεισ λειτουργίασ επιχειριςεων τροφίμων και  ποτϊν και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

6. Η με αρ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 9420/19-1-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ) εγκφκλιοσ 
του Υπουργείου Υγείασ με κζμα «Παροχι ςυςςιτίων και τροφίμων – Αρωγι ςτισ 
κοινωνικά αςκενζςτερεσ ομάδεσ». 

  
  Σε περιπτϊςεισ φυςικϊν καταςτροφϊν, όπωσ δαςικζσ πυρκαγιζσ, ςειςμοί, πλθμμφρεσ, 
κατολιςκιςεισ, ζντονα καιρικά φαινόμενα, ενδζχεται να απαιτθκεί θ λιψθ ζκτακτων 
μζτρων για τθν προςταςία των πλθγζντων πλθκυςμϊν και τθσ Δθμόςιασ Υγείασ. Σε αυτό το 
πλαίςιο, και με αφορμι και τισ πρόςφατεσ δαςικζσ πυρκαγιζσ που εκδθλϊκθκαν ςε 
περιοχζσ τθσ χϊρασ, επιςθμαίνουμε τα εξισ: 
 
Α.  Για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ οι ΟΣΑ και οι φορείσ φδρευςθσ 
που είναι υπεφκυνοι για τθν παροχι υγιεινοφ πόςιμου νεροφ, ςε ςυνεργαςία με τισ 
Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των Περιφερειϊν και άλλων ςυναρμόδιων φορζων, κα 
πρζπει να διενεργιςουν υγειονομικό ζλεγχο λειτουργίασ των ςυςτθμάτων φδρευςθσ 
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(γεϊτρθςθ ι πθγι υδρολθψίασ, δεξαμενζσ, εγκαταςτάςεισ, δίκτυο διανομισ) και 
αποχζτευςθσ ζτςι ϊςτε να διερευνθκεί θ δθμιουργία οποιαςδιποτε διαρροισ ι ειςροισ 
ξζνων υλϊν ςτο δίκτυο που μπορεί να υποβακμίςει τθν ποιότθτα του πόςιμου νεροφ.  

ε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ βλαβϊν ςτο δίκτυο φδρευςθσ κα πρζπει να 
διενεργθκεί άμεςα λεπτομερισ υγειονομικι αναγνϊριςθ και διερεφνθςθ των αιτιϊν του 
προβλιματοσ κακϊσ και εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ μετά από κατάλλθλθ δειγματολθψία. 
Εφόςον υφίςτανται βάςιμεσ ενδείξεισ υπζρβαςθσ τιμϊν ποιοτικϊν παραμζτρων του 
πόςιμου νεροφ κα πρζπει ςε ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ φδρευςθσ να λθφκοφν τα 
κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ (όπωσ διακοπι τθσ υδροδότθςθσ, 
ενθμζρωςθ του πλθκυςμοφ και τροφοδοςία με κατάλλθλθσ ποιότθτασ πόςιμο νερό, 
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ, υπερχλωρίωςθ τμιματοσ ι όλου του δικτφου ανάλογα με τισ 
ςυνκικεσ κ.α.). 

Εφόςον διαπιςτϊνεται ότι δεν υπάρχουν βλάβεσ ςτο δίκτυο οι υπεφκυνοι 
φδρευςθσ και οι υγειονομικζσ αρχζσ κα πρζπει να βρίςκονται ςε επαγρφπνθςθ ζτςι ϊςτε: 

 να διενεργοφνται ςυςτθματικά ζλεγχοι του νεροφ ςε κρίςιμα ςθμεία του δικτφου 

φδρευςθσ,  

 να αυξθκεί θ ςυχνότθτα παρακολοφκθςθσ και άλλων ποιοτικϊν παραμζτρων και  

 να ελζγχονται οι τιμζσ του υπολειμματικοφ χλωρίου.  

Στο πλαίςιο αυτό ιδιαίτερα επιςθμαίνεται θ ςπουδαιότθτα διενζργειασ 
υγειονομικισ αναγνϊριςθσ για τθν επιςιμανςθ υπαρκτϊν ι δυνθτικϊν κινδφνων. 

 
Β.  Ιδιαίτερθ ςθμαςία πρζπει να δοκεί ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των τροφίμων με τα 
οποία  ςιτίηονται  οι  πλθγζντεσ,  οι  οποίοι  είναι  ιδθ  καταπονθμζνοι  και  επιπλζον  λόγω 
των ςυνκθκϊν διαβίωςισ τουσ, ελλοχεφει αυξθμζνοσ κίνδυνοσ τροφιμογενϊν και άλλων 
λοιμϊξεων. 
         Λόγω των εκτεταμζνων καταςτροφϊν κακϊσ και  των ςυχνϊν και  μεγάλθσ διάρκειασ 
διακοπϊν του θλεκτρικοφ ρεφματοσ,  κεωρείται  επιβεβλθμζνο να ενθμερωκεί  το κοινό για 
το ςωςτό και υγιεινό χειριςμό και ςυντιρθςθ των τροφίμων. 
         Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει  να δοκεί  ςτθ διατροφι των πλθγζντων ςτουσ οποίουσ 
διανζμονται  τρόφιμα,  τα  οποία  προςφζρουν  διάφορεσ  κοινωνικζσ  οργανϊςεισ,  φορείσ  
ι επιχειριςεισ τροφίμων, ςε ότι αφορά τισ ςυνκικεσ παραςκευισ, μεταφοράσ, ςυντιρθςθσ, 
ςτον τρόπο διανομισ και κυρίωσ τθν ποιότθτα κατά τον χρόνο διανομισ. 
        Επιςθμαίνεται ότι θ αςφάλεια των τροφίμων ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ αλυςίδασ 
παραγωγισ  τουσ (πρϊτεσ φλεσ, παραςκευι, διατιρθςθ, διακίνθςθ, μεταφορά, 
αποκικευςθ, διανομι κ.λ.π.), κακϊσ και  θ  προςωπικι υγιεινι των χειριςτϊν των 
τροφίμων αποτελοφν πρωταρχικισ ςθμαςίασ παράγοντεσ ϊςτε να αποφευχκοφν 
ενδεχόμενοι κίνδυνοι δθμόςιασ υγείασ. 
        Ιδιαίτερθ προςοχι απαιτείται  ςτον ζλεγχο των τροφίμων κυρίωσ ςτισ περιπτϊςεισ που 
γίνεται μαηικι προετοιμαςία και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τρόφιμα ευαλλοίωτα.          
Προςοχι επίςθσ κα πρζπει να δοκεί ςτισ περιπτϊςεισ όπου διανζμονται ςτουσ πλθγζντεσ 
τυποποιθμζνα τρόφιμα.  Θα πρζπει  αυτά να διακινοφνται  με αςφάλεια και να 
αποκθκεφονται  μζχρι τθν διανομι τουσ ςε χϊρουσ με απόλυτθ τάξθ, κακαριότθτα και με 
ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ τζτοιεσ ϊςτε να αποφεφγονται τυχόν αλλοιϊςεισ ι επιμολφνςεισ 
τουσ. 
       Απαιτείται  εντατικοποίθςθ των ελζγχων που διενεργοφν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ςε 
όλεσ τισ φάςεισ τθσ αλυςίδασ παραγωγισ των τροφίμων, οι οποίοι κα πρζπει να είναι 
ενδελεχείσ και  να καλφπτουν όχι μόνο τθν παραςκευι αλλά και τθν μεταφορά, προςωρινι 
αποκικευςθ μζχρι  τθν παράδοςι τουσ ςτουσ πλθγζντεσ.         
 
 Ενδεικτικά ςθμειϊνουμε ότι: 
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Αν διαπιςτωκεί  οποιαδιποτε  αλλοίωςθ ςτθν  οςμι,  τθ  γεφςθ,  το χρϊμα και  τθν  υφι  
των τροφίμων  πρζπει οπωςδιποτε να απορριφκοφν, μαγειρεμζνα ι όχι. 
• Να αποφεφγεται θ παραμονι των τροφίμων εκτόσ ψυγείου. 
• Τα  προμαγειρεμζνα  τρόφιμα  πρζπει  να  καταναλϊνονται  μετά  τθν  ολοκλιρωςθ  του  
μαγειρζματόσ τουσ. 
• Να ελζγχεται πάντοτε θ θμερομθνία λιξθσ ςτα ςυςκευαςμζνα τρόφιμα. 
• Το ζτοιμο φαγθτό πρζπει να καταναλϊνεται αμζςωσ μετά τθν διανομι του. 
• Τα περιςςεφματα φαγθτοφ να πετάγονται ςτα απορρίμματα. 
• Τα φροφτα και τα λαχανικά να πλζνονται πολφ καλά πριν καταναλωκοφν. 
• Προςοχι ςτο γάλα,  ςτα γιαοφρτια,  ςτα τυροκομικά προϊόντα,  ςτα ςάντουιτσ  και  ςτα  
γλυκά. Να διατθροφνται εντόσ ψυγείου.  
• Κονςζρβεσ φουςκωμζνεσ, ςκουριαςμζνεσ ι κτυπθμζνεσ να πετάγονται αμζςωσ.   
• Να τθροφνται οι κανόνεσ ατομικισ υγιεινισ  
 
Γ.  Επίςθσ  ιδιαίτερθ  προςοχι κα  πρζπει  να  δοκεί  και  ςτισ  εγκαταςτάςεισ  των 
ξενοδοχειακϊν  μονάδων  και  των  πλοίων,  οι  οποίεσ  κα  φιλοξενιςουν  πλθγζντεσ  ι 
άτομα, τα οποία κα μεταβοφν ςτισ πλθγείςεσ περιοχζσ για ςυνδρομι και βοικεια. 
Ιδιαίτερθ ςχολαςτικότθτα απαιτείται ςτον ζλεγχο που αφορά: 
• Συςτιματα κλιματιςμοφ και αεριςμοφ 
• Πόςιμο νερό και ειδικότερα ςτο νερό που διατίκεται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ εντόσ  
των εγκαταςτάςεων των πλοίων 
• Αποχωρθτιρια, διαχείριςθ λυμάτων και υγρϊν αποβλιτων 
• Διαχείριςθ απορριμμάτων 
• Προςωπικό (κανόνεσ ατομικισ υγιεινισ) 
• Ποιότθτα των τροφίμων 
 
Δ. Στισ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ που κα απαιτθκοφν εγκαταςτάςεισ πλθγζντων (ςκθνζσ ςε 
ανοιχτοφσ χϊρουσ, προκαταςκευαςμζνεσ οικίεσ κ.λ.π) κα πρζπει να λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτθτα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των νζων ςυνκθκϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 
που προκφπτουν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των μζτρων ορκισ διαχείριςθσ των ςτερεϊν 
αποβλιτων (αςτικά απόβλθτα, αδρανι υλικά κ.α.). Επιπλζον, ιδιαίτερθ μζριμνα κα πρζπει 
να λαμβάνεται για τθν προςταςία των πλθγζντων από ενδεχόμενθ ζκκεςι τουσ ςε ερπετά, 
τρωκτικά, αρκρόποδα κ.λ.π. 
 
Ε. Στα πλαίςια διαςφάλιςθσ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ ςε περιπτϊςεισ φυςικισ καταςτροφισ, 
ζνα από τα ηθτιματα που πρζπει να διερευνθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ είναι θ 
εμβολιαςτικι κάλυψθ των πλθγζντων, ιδίωσ των παιδιϊν και θ άμεςθ παρζμβαςθ ςε 
περιπτϊςεισ που αυτό απαιτείται για τθ κωράκιςθ του πλθκυςμοφ.  
 
Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι θ Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ είναι ο αρμόδιοσ 
φορζασ για τθν οργάνωςθ και το ςυντονιςμό όλων των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν ςε 
περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ κακϊσ και για τθν εκπόνθςθ ι ζγκριςθ ςχεδίων δράςθσ 
πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ φυςικϊν καταςτροφϊν για τθν προςταςία τθσ ηωισ, τθσ 
υγείασ και τθσ περιουςίασ των πολιτϊν, κακϊσ και θ προςταςία του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ.  
  

 Ο Γενικόσ Γραμματζασ Δθμόςιασ Τγείασ  

  
 
 
                                                Ι. Μπαςκόηοσ 
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ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1. Γραφείο Υπουργοφ  

2. Γραφείο Αναπλθρωτι Υπουργοφ Υγείασ 

3. Γραφείο  Γενικοφ Γραμματζα 

4. Γραφείο  Γενικοφ Γραμματζα  

Δθμόςιασ  Υγείασ 

5. Γραφείο Γενικισ Διευκφντριασ Δθμόςιασ  

Υγείασ και Υπθρεςιϊν Υγείασ 

6. Γ1δ  (3) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Τπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
Διεφθυνςη Οργάνωςησ και Λειτουργίασ Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ 
Σταδίου 27,  101 83 Ακινα 
2. Γενικθ Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ 
Ευαγγελιςτρίασ 2, 105 63 Ακινα 
3. Γενικοί Γραμματείσ Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων      
4. Κεντρικι Ζνωςθ Διμων    
Ακαδθμίασ 65,   115 21 Ακινα 
(με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει όλα τα μζλθ τθσ)  
5. Περιφερειακζσ Ενϊςεισ Διμων   
6. ΕΔΕΤΑ  
Παπακυριαηι 37-43, 412 22 Λάριςα  
(με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει  όλα τα μζλθ τθσ)  
7. ΕΤΔΑΠ 
Ωρωποφ 156 ,   Γαλάτςι 
8. ΕΤΑΘ  
Εγνατίασ 127. Θεςςαλονίκθ   
9. Όλεσ τισ Τγειονομικζσ Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ 
10. Ε..Δ.Τ. 
Λ. Αλεξάνδρασ 196,  115 21 Ακινα   
11. ΚΕΕΛΠΝΟ 

Α. Γραφείο Προζδρου 
Αγράφων 3-5,  15123 Μαροφςι 
Β. ΚΕΔΤ 
Α. Φλζμινγκ 34,      166 72  Βάρθ Αττικισ 

12. ΕΠΤ 
Πειραιϊσ 205, 118 53 Ακινα  
13. Γενικό Χθμείο του Κράτουσ 
Τςόχα 16,  115 21 Ακινα  
14. ΕΦΕΣ  
Κθφιςίασ 124 & Ιατρίδου 2, Αμπελόκθποι,  11526 Ακινα 
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