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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις των έντονων καιρικών φαινομένων,
που αφορούν τις υγειονομικές συνθήκες των πληγέντων περιοχών
Με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν διάφορες περιοχές της
χώρας μας την πρόσφατη χρονική περίοδο, και με στόχο
• την προστασία της υγείας του πληθυσμού των πληγέντων περιοχών,
• την πρόληψη επιπτώσεων στη Δημόσια Υγεία από τα απρόβλεπτα καιρικά
φαινόμενα
παρακαλούμε όπως, ενημερώσετε άμεσα την Υπηρεσία μας σχετικά με τις
υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στις πληγείσες περιοχές ευθύνης σας καθώς
και τις επιπτώσεις που προκάλεσε η εν λόγω κακοκαιρία.
Ειδικότερα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, για τις περιοχές ευθύνης σας,
σχετικά με
1. την κατάσταση του υδρευτικού δικτύου και τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτοψιών – αναλύσεων που έχουν διενεργηθεί
2. την κάλυψη των αναγκών την πληγέντων σε υγιεινό νερό και ασφαλή τρόφιμα
όπου χρειάζεται
3. προβλήματα που μπορεί να δημιουργούνται σχετικά με στερεά αστικά
απόβλητα στην περιοχή ή χώρους επεξεργασίας – διάθεσης αποβλήτων (π.χ. ΧΥΤΑ,
Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών κ.α.)
4. κάθε άλλη πληροφορία που κρίνετε σκόπιμη για την αποτύπωση των
υγειονομικών συνθηκών και τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων.
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Η σχετική ενημέρωση παρακαλούμε όπως γίνει το συντομότερο δυνατό και με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ddy@moh.gov.gr) .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
.

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
α) Δ/νσεις Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας όλων των Π.Ε.-έδρα τους
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
β) Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού ελέγχου
όλων των Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο Υφυπουργού Υγείας
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
4. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας
και Ποιότητας Ζωής
5. Δ/νση Δ1/(δ,ε) (5)

