
                  
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
         ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                      
      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                     
         ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                      Αρ. πρωτ.: οικ.                
          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                            
                         ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ          
 Πληροφορίες : Διβάρη Ευτυχία                       ΠΡΟΣ: 1. ΕΟΤ  Περιφερειακή  Υπηρεσία 
Ε-mai l:      tyagr2@aitnia.pde.gov.gr                                    Τουρισμού Δυτικής Ελλάδας 
Αριθμ.Τηλ.     :  2641363251          Φιλοποίμενος 26  Πάτρα           
Fax                 : 2641029403, 2641364306                               pyt_patras@gnto.gr

       2. Επιμελητήριο Αιτωλ/νίας
                 Παπαστράτου 53 και Σμύρνης 

Αγρίνιο
contact@epimetol.gr

      3. Ένωση Ξενοδόχων Αιτωλ/νίας 
          Σπ. Τσικνιά 4 Αγρίνιο 

selini2009@gmail.com
                                                          

Θ Ε Μ Α : Ενημέρωση  δραστηριοτήτων τουρισμού (ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων 
δωματίων, λοιπών καταλυμάτων) σχετικά με την επιτακτική λήψη μέτρων για πρόληψη 
της νόσου των λεγεωναρίων  δεδομένης και της πανδημίας COVID-19 
                   
ΣΧΕΤ   : 1. Το αρ. ΚΠ 4182/3-6-2019 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας –
ΕΟΔΥ-(πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) που σας έχει ήδη αποσταλεί 
2. Η αρ. Δ1/ΓΠοικ. 32965/27-5-2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: 
Ω0ΓΔ465ΦΥΟ-Μ6Η (νόσος Λεγεωνάριων) 
3. Η αρ. Δ1/ΓΠοικ. 26635/23-4-2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: 
6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ (κλιματιστικές μονάδες)

Σε συνέχεια του αρ.  168349/2577/ 5-6-2019 περσινού εγγράφου μας, σας 
κοινοποιείται το ανωτέρω 2 σχετικό, για γνώση και επιτακτική λήψη μέτρων για την 
πρόληψη της νόσου των λεγεωναρίων από τα συστήματα νερού στις μονάδες σας. 

Αφορά όλα τα δίκτυα νερού (ανθρώπινης κατανάλωσης, κατιονιστήρες-ντους, 
κολυμβητικές δεξαμενές, σιντριβάνια, δίκτυα άρδευσης με σταγδην, συστήματα παραγωγής 
αεροσταγονιδίων-ψεκασμού, υδρόψυκτα συστήματα κλιματισμού, κλπ).

Το γεγονός ότι στα περισσότερα ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και τουριστικές 
επιχειρήσεις, τα δίκτυά τους είναι αχρησιμοποίητα πέραν του οκταμήνου είτε λόγω του ότι 
είναι εποχιακής λειτουργίας είτε λόγω του ότι έμειναν κλειστά λόγω των μέτρων της πανδημίας 
αυξάνει την πιθανότητα αποικισμού των δικτύων νερού από λεγεωνέλλα.

Επίσης μέτρα θα πρέπει να ληφθούν και για όλα τα συστήματα κλιματισμού για 
αποφυγή μετάδοσης ιών και μικροοργανισμών μέσω του αναπνευστικού συστήματος. Σχετικά, 
σας κοινοποιείται το 3 σχετικό για μέτρα πρόληψης  αερογενώς μεταδιδόμενων ιογενών και 
άλλων λοιμώξεων αναπνευστικού συστήματος από τη χρήση κλιματιστικών 

 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί, δεδομένης και της πανδημίας του ιού SARS 
CoV-2 (COVID-19).

Στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της στήριξης των τουριστικών 
δραστηριοτήτων παρακαλούμε για τη συνεργασία σας, διαχέοντας την πληροφορία σε όλες τις 

mailto:contact@epimetol.gr


ξενοδοχειακές δραστηριότητες των οποίων έχετε τα στοιχεία (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα 
δωμάτια, λοιπά καταλύματα) με όποιο τρόπο μπορείτε. 

Επισυνάπτονται σχετικές Οδηγίες και  νομοθεσία περί ελέγχου δικτύων νερού και 
ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

          ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
              ΔΙΒΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΑ
        ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕ MSc                  ΧΑΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συνημμένα: -1 φυλλάδιο Οδηγιών
       - Εγκύκλιο ΥΥ ΑΔΑ: Ω0ΓΔ465ΦΥΟ-Μ6Η
       - Εγκύκλιο ΥΥ ΑΔΑ: 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ
       - ΥΑ Γ1δ/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017 
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