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2. Τμήμα Προστασίας και προαγωγής Δημόσιας Υγείας : Το Τμήμα αυτό περιλαμβάνει δύο γραφεία με αντίστοιχες 
αρμοδιότητες, ως εξής: 
2.Α  Γραφείο Υγειονομικού  ελέγχου 
 Μέριμνα για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής. 
 Μέριμνα για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού. 
 Μέριμνα για την εργαστηριακή εξέταση του πόσιμου νερού, του υγειονομικού ελέγχου του δικτύου ύδρευσης και 

αποχέτευσης. 
 Εποπτεύει τις μεθόδους περισυλλογής και διάθεσης των απορριμμάτων σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση 

του Δήμου. 
 Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους ρύπανσης του περιβάλλοντος σε συνεργασία με τα εντεταλμένα όργανα της 

Δημοτικής Αστυνομίας. 
 Διενεργεί υγειονομικούς ελέγχους σε πιθανές εστίες μόλυνσης. 
 Συγκροτεί εκπαιδευμένα συνεργεία και διενεργεί απολύμανση χώρων εστιών μόλυνσης σε συνεργασία με τους 

υγειονομικούς φορείς της Περιφέρειας. 
 Μέριμνα για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, 
 Μέριμνα για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων 

επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, 
 Εισηγείται τον ορισμό ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας. 
 Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών 

και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων. 
 Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς (από 1-1-13) 
 Παρέχει συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και  διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλμένα 

όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους (από 1-1-13) 
 Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. της περιοχής του Δήμου. (από 1-1-13) 
 
2.Β Γραφείο Δημόσιας Υγείας 
 Μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών. 
 Μέριμνα για την υλοποίηση:  

ι) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή 
από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου  

ιι) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση  
ιιι) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και  λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγιεινής. 
 Μέριμνα για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας. 
 Οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την 

προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις (από 1-1-13) 

 
 

Προτάσεις 
Προκειμένου να ανταποκριθούμε επαρκώς στις αρμοδιότητες αυτές είναι απαραίτητο: 
 Να στελεχωθούν τα δύο (2) γραφεία με τοποθετήσεις εξειδικευμένου προσωπικού με μετατάξεις, προσλήψεις και 

όποιο άλλο πρόσφορο μέσο. 
 Να εξασφαλιστεί ένα μικρό επιβατηγό όχημα με οδηγό σε καθημερινή βάση, για να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα 

οι διάφοροι έλεγχοι. 
 
 


