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Μέτρα για την προστασία της υγείας του πληθυ−

σμού της Νήσου Μήλου από βλάβες προκαλού−
μενες από την διάχυση υπέρλεπτων περλίτη σε 
αέριο ή υδάτινο περιβάλλον προερχομένων από 
εξορυκτικές δραστηριότητες στην περιοχή. ......... 1
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ.Υ.25α (1)
Μέτρα για την προστασία της υγείας του πληθυσμού 

της Νήσου Μήλου από βλάβες προκαλούμενες από 
την διάχυση υπέρλεπτων περλίτη σε αέριο ή υδάτι−
νο περιβάλλον προερχομένων από εξορυκτικές δρα−
στηριότητες στην περιοχή».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Α.Ν. 2520/1940 

(ΦΕΚ Α΄/237) «Περί Υγειονομικών Διατάξεων», όπως ισχύ−
ει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο Μόνο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/2005).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6 του Ν. 3370/2005 
ΦΕΚ Α΄/176/11.7.2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπη−
ρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις».

4. Την από 05.09.2011 απόφαση Δ.Σ. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., θέμα 15.
5. Το από 2941/21.9.2007 έγγραφο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. τμή−

ματος ΚΕΠΙΧ και Γραφείου Πρόληψης Βιολογικών και 
Τοξικών Κινδύνων, «επίσκεψη στη μήλο για την εκτίμηση 
τυχόν επιπτώσεων από τη διάθεση υγρών αποβλήτων 
(υπέρλεπτων περλίτη)» σύμφωνα με την οποία υπάρχουν 
κατά χρόνο περί τα 296 οφθαλμολογικά περιστατικά ιδί−
ως στις περιοχές Τσιγκράδο και Φυριπλάκα, τοποθεσίες 
γειτνιάζουσες με το εργοστάσιο και πως σημειώνονται 
κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες.

6. Την με αρ. πρωτ. 3510/27.9.2007 Έκθεση Ελέγχου 
ΣΕΥΥΠ, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν περιοδικές 

επισκέψεις πολιτών στο κέντρο Υγείας (περίπου 300 
κατ’ έτος) με οφθαλμολογικά περιστατικά που συνδέ−
ονται με σκόνη περλίτη.

7. Την με αριθμ. πρωτ. 36/20.01.2011 επιστολή του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς το 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με θέμα διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέ−
της από Επίσημο Δημόσιο Φορέα προς διερεύνηση των 
επιπτώσεων στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον στη 
νήσο Μήλο, προκυπτουσών από τα σωματίδια περλίτη 
από μεταλλευτικές και μηχανικές διαδικασίες.

8. Την από 30.5.2011 έκθεση προόδου αρχικής φάσης 
μελετών θνησιμότητας και νοσηρότητας (κατ’ εφαρμο−
γή του σημείο 13.) που αφορούν στους κατοίκους της 
Νήσου Μήλου καθηγ. Κυρίας Λινού, Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιο−
λογίας και Ιατρικής Στατιστικής, σύμφωνα με την οποία, 
«στη Νήσο Μήλο υπάρχει με βεβαιότητα οφθαλμολογικό 
πρόβλημα κυρίως εξ ερεθισμού. 

Επίσης υπάρχουν ισχυρά στοιχεία ότι υπάρχει σοβαρό 
πρόβλημα χρόνιων πνευμονοπαθειών».

9. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν θα έχει κόστος 
για το δημόσιο προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Για την προστασία της Δημόσιας Υγείας υποχρε−
ούνται οι αρμόδιοι φορείς, να επιβάλουν:

α) στην ρυπογόνο εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται 
στη νήσο Μήλο, την ταφή όλων των μορφών αποβλήτων 
που προκύπτουν από την εξορυκτική δραστηριότητα 
της σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία,

β) τη διεξαγωγή επαναλαμβανόμενων περιβαλλοντι−
κών μετρήσεων σε όλους τους οικισμούς που βρίσκονται 
κοντά στις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες εξόρυ−
ξης, διασφαλίζοντας την αυξημένη συχνότητα ελέγχων 
κατά τις περιόδους που πνέουν ισχυροί άνεμοι στην 
περιοχή,

γ) τη διεξαγωγή επαναλαμβανόμενων περιβαλλοντι−
κών μετρήσεων σε χώρους αναψυχής, όπως για παρά−
δειγμα σε παραλίες και λοιπές τοποθεσίες τουριστικού 
ενδιαφέροντος, διασφαλίζοντας την αυξημένη συχνό−
τητα ελέγχων κατά τις περιόδους που πνέουν ισχυροί 
άνεμοι στην περιοχή.

2. Αναγνωρίζεται στη νήσο Μήλο το κέντρο Υγείας 
Μήλου, ως Κέντρο Αναφοράς − Υγειονομικό Παρατηρη−
τήριο  του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., με σκοπό την διεξαγωγή σε όλο 
τον πληθυσμό της νήσου Μήλου επαναλαμβανόμενων 
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υγειονομικών μετρήσεων, ιδίως πνευνομολογικών και 
οφθαλμολογικών, με γνώμονα την πρόληψη και προα−
γωγή της δημόσιας υγείας.

3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εταιρείας στις 
διατάξεις της παρούσας θα έχουν εφαρμογή οι διατά−
ξεις του Α.Ν. 2520/1940.

Κάθε αντίθετη διάταξη προς τις διατάξεις της πα−
ρούσας καταργείται.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Aριθμ. Υ1/ΓΠ/104254 (2)

Μέτρα προστασίας από την ελονοσία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Έχοντας υπόψη;
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 8 του Α.Ν. 2520/1940 

(ΦΕΚ Α΄/273) «Περί υγειονομικών διατάξεων», όπως σή−
μερα ισχύει.

2. Το Ν. 356/1974 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄) «Περί κώδικα εισπρά−
ξεως δημοσίων εσόδων».

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3370/2005 ΦΕΚ 
Α΄/176/11.7.2005 Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσι−
ών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις.

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/2010) Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια 
και Λοιπές Διατάξεις».

6. Τη με αρ. πρωτ. Υ4α/οικ. 93443/18.8.2011 εγκύκλιο 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα 
ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της 
χώρας σε αλλοδαπούς και ανασφάλιστους», [επί της 
σχετικής υπ’ αριθμ. 139491/06 κοινής υπουργικής από−
φασης ΦΕΚ 1747/Β΄/30.11.2006].

7. Την επιτακτική ανάγκη προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τη μετάδοση της ελονοσίας που θέτει σε 
κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

8. Το γεγονός ότι για να υπάρχει η καλύτερη δυνατή 
προστασία της δημόσιας υγείας θα πρέπει να είναι κατά 
το δυνατόν καθολική η εφαρμογή των μέτρων πρόλη−
ψης, έγκαιρης διάγνωσης και προληπτικής θεραπείας 
όπου απαιτείται στα άτομα που ζουν και εργάζονται υπό 
οποιαδήποτε εργασιακή σχέση και ιδίως στη γεωργία 
και τουρισμό σε όλες περιοχές όπου παρατηρήθηκαν 
κρούσματα ελονοσίας.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Οι εργοδότες ή κύριοι έργου ατόμων που διαβιούν 
και εργάζονται σε όλες τις περιοχές όπου παρατηρή−
θηκαν κρούσματα ελονοσίας, είναι υποχρεωμένοι να 

δηλώνουν κάθε περιστατικό εργαζομένου ή εν γένει 
απασχολούμενου που έχει πιθανώς μολυνθεί και να με−
ριμνούν για τη χορήγηση της συνιστώμενης θεραπείας 
(άμεσα επιβλεπόμενη θεραπεία, dot) με φαρμακευτική 
αγωγή που θα εγκρίνει του Υπουργείο Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης μετά από γραπτή εισήγηση του 
ΚΕΕΛΠΝΟ.

2. Ως εργασία ή απασχόληση για τους σκοπούς της 
παρούσης εννοείται οποιοδήποτε καθεστώς εργασια−
κής σχέσης, ή σύμβασης έργου, εξαρτημένης και μη, 
ορισμένου ή αορίστου, και στους τομείς της γεωργίας, 
τουριστικών υπηρεσιών είτε έχουν δηλωθεί και διαμέ−
νουν νόμιμα στην Ελλάδα είτε δεν έχουν δηλωθεί είτε 
είναι μετανάστες χωρίς δικαιολογητικά έγγραφα. Οι 
εργοδότες ή κύριοι του έργου, είναι υποχρεωμένοι να 
εξετάζονται για εισαγόμενα νοσήματα και αυτοί και οι 
απασχολούμενοι από αυτούς.

3. Υπεύθυνοι για την χορήγηση της άμεσα επιβλεπό−
μενης θεραπείας στους εργοδότες, κυρίους του έργου 
και εργαζομένους θα είναι το υγειονομικό προσωπικό 
(π.χ. γιατρός, νοσηλεύτρια) από το αρμόδιο υγειονομικό 
κατάστημα της περιοχής (π.χ. Μονάδα Ειδικών Λοιμώξε−
ων του νοσοκομείου, παθολογικές μονάδες, Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περι−
φερειακής Ενότητας, Περιφερικά Ιατρεία) αναλόγως 
των δυνατοτήτων τους, καθώς και γιατροί και λοιπό 
προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοση−
μάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).

Άρθρο 2

1. Σε περίπτωση κατά την οποία άτομο που περι−
γράφεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου αρνείται 
να πράξει τα ως άνω, ο υπεύθυνος του ιατρείου ή ο 
θεράπων γιατρός και κάθε άλλος υγειονομικός που πε−
ριέρχεται το γεγονός στην αντίληψη του ή υπάλληλοι 
του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ενη−
μερώνουν αμελλητί τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
της Περιφέρειας, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και τον υπεύθυνο της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περι−
φερειακής Ενότητας και τη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής 
του ΥΥΚΑ.

2. Αρμόδια όργανα για την τήρηση των διατάξεων 
του παρόντος είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική 
Αστυνομία, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας, η Γεν. Δ/νση 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης αλλά και άλλες αρχές σε περίπτωση μη συμμόρφω−
σης, ιδίως το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας 
(ΣΕΥΥΠ), το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), το 
ΣΔΟΕ. Ιδίως μπορούν να ελέγχουν την απασχόληση 
ατόμων μέσα στις ιδιοκτησίες των εργοδοτών ή κυρί−
ων του έργου, όπως ορίζεται σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία.

3. Κατά τα λοιπά προβλέπεται η διαδικασία των δια−
τάξεων του Α.Ν. 2520/1940, όπως σήμερα ισχύει.

Άρθρο 3

1. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
μετά από γραπτή εισήγηση του ΚΕΕΛΠΝΟ θα λάβει όλα 
τα επιπρόσθετα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση 
της ελονοσίας σε συνεργασία με τοπικά Νοσοκομεία, 
Κέντρα Υγείας, ιδιώτες γιατρούς και με άλλους αρμόδι−
ους φορείς που αναφέρονται παραπάνω στο άρθρο 2.
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2. Ο χρόνος επιβολής των μέτρων εξαρτάται από το 
εκάστοτε συγκεκριμένο περιστατικό. Μπορεί να λη−
φθούν και πρόσθετα γενικά μέτρα που θα εισηγηθεί 
γραπτώς το ΚΕΕΛΠΝΟ και θα εγκρίνει το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Σε αυτές τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο 
άρθρο 1 παρ. 1, με εισαγγελική παραγγελία επιβάλλεται 
η υποχρεωτική εξέταση και κατά περίπτωση θεραπεία 
των ατόμων, μετά από αίτηση των αρμόδιων υγειονο−
μικών αρχών.

4. Τα άτομα που έχουν εξετασθεί ή έχουν λάβει την 
κατάλληλη θεραπευτική αγωγή θα εφοδιάζονται με ει−
δικό ιατρικό πιστοποιητικό από τον θεράποντα γιατρό. 
Σε περίπτωση μεταναστών χωρίς έγγραφα θα πρέπει 
οπωσδήποτε η πιστοποίηση να φέρει και την φωτογρα−
φία του ατόμου που έχει λάβει θεραπεία.

Άρθρο 4

Σε περίπτωση απασχόλησης ατόμων υπό οποιαδήποτε 
εργασιακή σχέση, ανεξαρτήτως αν έχει νόμιμα δηλωθεί 
ή αν πρόκειται για μετανάστες χωρίς δικαιολογητικά έγ−
γραφα, οι με οποιαδήποτε σχέση εργοδότες ή εργολά−
βοι ή κύριοι του έργου είναι υπόχρεοι και για δική τους 
εξέταση και για να υποβάλλουν σε έλεγχο και θεραπεία 
όλα τα άτομα που με οποιοδήποτε τρόπο απασχολούν 
κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2. 

Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι παραβαίνουν την άμε−
ση επιτέλεση του καθήκοντός τους, με το να μη δηλώ−
σουν όλους τους εργαζομένους με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας ή να μη δηλώνουν την όποια μεταβολή διαμο−
νής ή κατοικίας τους, ή δεν πειθαρχούν στις διατάξεις 
της παρούσας με πράξη ή παράλειψη, από πρόθεση ή 
από αμέλεια, υπέχουν τις κυρώσεις που προβλέπονται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Α.Ν. 2520/1940, καθώς και 
χρηματική ποινή από 10.000 έως 100.000 ευρώ, ανάλογα 
με τη βαρύτητα του αδικήματός τους και τον αριθμό 
των ατόμων που απασχολούν και δεν εξετάζονται ή 
δεν υποβάλλονται σε αγωγή, αν οι πράξεις τους δεν 
στοιχειοθετούν και άλλα βαρύτερα αδικήματα.

Η επιβολή των ανωτέρω προστίμων και όλη η διαδι−
κασία είσπραξης αυτών θα γίνεται από τις προαναφε−
ρόμενες ελεγκτικές αρχές και σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2011-09-22T20:51:21+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




