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Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις Βουλευτών
Απαντώντας στις με αρ. 691/7-8-2018 και 963/27-8-2018 ερωτήσεις και αρ.
1086/87/31-8-2018 ερώτηση και ακε, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τους
Βουλευτές κ.κ. Δ. Καμμένο, Μ. Αντωνίου, Β. Οικονόμου, Κ. Σκρέκα, Ε. Χριστοφιλοπούλου, Ι.
Μανιάτη, Κ. Μπαργιώτα και Γ. Αρβανιτίδη, σχετικά με τη ρύπανση στις πυρόπληκτες περιοχές
της Ανατολικής Αττικής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με αφορμή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε από τις πυρκαγιές
της 23/7/2018 και για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, εξεδόθη η Δ1γ/ΓΠ οικ.
58468/26-7-2018 Εγκύκλιος της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, με θέμα: “Λήψη
μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι
πυρκαγιές” (ΑΔΑ: Ω4ΔΞ465ΦΥΟ-ΒΔΛ), που περιλαμβάνει μέτρα διασφάλισης της Δημόσιας
Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές.
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr) έχει αναρτηθεί Κοινό
Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων και Υγείας αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της πυρκαγιάς στο
Μάτι Αττικής. Οι βασικοί άξονες των κοινών ενεργειών των εν λόγω Υπουργείων αφορούν
στους τομείς διαχείρισης αποβλήτων (επικινδύνων ή μη), ποιότητας πόσιμου νερού,
ποιότητας θαλάσσιων υδάτων, υδροφορέα και υπογείων υδάτων, ποιότητας ατμόσφαιρας,
επικίνδυνων ρύπων και επικαθίσεων, συνθηκών εργασίας, διαμονής και τήρησης των
περιβαλλοντικών κανόνων του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου.
Όσον αφορά το Υπουργείο Υγείας, πέραν της ως άνω Εγκυκλίου, οι υπηρεσίες του
ΚΕΕΛΠΝΟ δημοσιοποίησαν αναλυτικές οδηγίες για την πρόληψη και προστασία, που
αφορούν στους κατοίκους των περιοχών και εστιάζουν κυρίως στις δράσεις της
καθημερινότητας, αμέσως μετά τις πυρκαγιές, όπως έκθεση σε καπνό, υδροληψία και
τροφές, καθώς και στη λήψη ατομικών μέσων προστασίας, προκειμένου να αποφύγουν
πιθανές επιπτώσεις από την έκθεση σε επικίνδυνα υπολείμματα των πυρκαγιών. Το
Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί σε τακτική επικοινωνία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος τα
αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμένου, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να
επικαιροποιηθούν οι οδηγίες προστασίας προς τους κατοίκους και τους εργαζόμενους στις
πυρόπληκτες περιοχές.
Η Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περ/κης Υγιεινής Π.Ε. Αν. Αττικής μας ενημέρωσε
για τις ενέργειές της, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, με το αρ. 4039/5-9-18 έγγραφο της
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Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περ/κης Υγιεινής Π.Ε. Αν. Αττικής, αντίγραφο του οποίου σας
διαβιβάζουμε.
Τα υπόλοιπα θέματα που θίγονται στις ερωτήσεις, και ειδικότερα όσον αφορά την
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, τη ρύπανση του εδάφους και των υδάτων, αφορούν σε
αρμοδιότητες του συνερωτώμενου Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, καθώς και του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, όπου και τις διαβιβάζουμε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Βουλευτές κ.κ. Δ. Καμμένο, Μ. Αντωνίου, Β. Οικονόμου,
Κ. Σκρέκα, Ε. Χριστοφιλοπούλου, Ι. Μανιάτη,
Κ. Μπαργιώτα, Γ. Αρβανιτίδη
2. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Υπουργού
2.Τμήμα Νομ. Πρωτ., Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ.
3. Δ/νση Δημόσιας Υγείας
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