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ΘΕΜΑ : «Αιμορραγικός Πυρετός από ιό Ebola- Οδηγίες » 

Σχετ. 

1. Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 τ.Α΄ 10-3-2000): Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας & 

Πρόνοιας, όπως ισχύει. 

2. Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165 τ.Α΄ 21-8-97): Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Ε.Σ.Υ., 

οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες 

διατάξεις. 

3. Ν.3172/2003 (ΦΕΚ 197 τ.Α΄ 6-8-2003): Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των 

Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.  

4. Ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄ 11-7-2005): Οργάνωση και λειτουργία των 

Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει. 

5. Ν. 3991/2011  (ΦΕΚ 162 τ. Α`/25.7.2011) Κύρωση του αναθεωρημένου Διεθνούς 

Υγειονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

6.  Η υπ’ αρ. Γ.Υ. 39α Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 1002/Β/2012) με θέμα 

«Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης λοιμωδών νοσημάτων», όπως 

ισχύει.  

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. εΦ.6397.3/17/ΑΣ1520/8.8.2014 έγγραφο της Μόνιμης 

Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στη Γενεύη. 

8. Τα υπ’ αρ. πρωτ. εμπ. Γ.Ε.Κ.ΕΠ.Υ./2412/6.8.2014, εμπ. 

Γ.Ε.Κ.ΕΠ.Υ./2413/6.8.2014, εμπ. Γ.Ε.Κ.ΕΠ.Υ./2414/6.8.2014, εμπ. 

Γ.Ε.Κ.ΕΠ.Υ./2415/6.8.2014 και εμπ. Γ.Ε.Κ.ΕΠ.Υ./2454/8.8.2014 έγγραφα του Εθνικού 

Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας. 

9.  Τα υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 12181/7.8.2014 και 12233/7.8.2014 έγγραφα του 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2884&item_id=9390
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Ανακοινώθηκε επιδημία αιμορραγικού πυρετού Ebola στη Γουινέα της Δυτικής 

Αφρικής που σταδιακά εξαπλώθηκε στη Σιέρα Λεόνε, στη Λιβερία και στη Νιγηρία. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η επιδημία Ebola στη 

Δυτική Αφρική αποτελεί γεγονός Έκτακτης Ανάγκης για τη δημόσια υγεία 

διεθνούς ενδιαφέροντος. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας σας 

ενημερώνουμε για τα κάτωθι: 

Η λοίμωξη από τον ιό Ebola προκαλεί σοβαρή νόσο στον άνθρωπο. Η νόσος 

συνήθως εκδηλώνεται με αιφνίδια έναρξη πυρετού, μυαλγιών, αδυναμίας, 

κεφαλαλγίας και φαρυγγαλγίας. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την εμφάνιση 

εμέτων, διάρροιας, εξανθήματος καθώς και νεφρικής και ηπατικής ανεπάρκειας. Σε 

μερικές περιπτώσεις οι ασθενείς παρουσιάζουν μαζική αιμορραγία και σε τελικό 

στάδιο, πολυοργανική ανεπάρκεια. 

Η θνητότητα κυμαίνεται από 50 - 90%.  

Ο χρόνος επώασης ποικίλλει από 2 έως 21 ημέρες συνήθως όμως είναι 8-10 

ημέρες.  

Ο ιός Ebola χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα κατά την οξεία φάση 

της νόσου και κυρίως κατά τη διάρκεια αιμορραγικών εκδηλώσεων. Μεταδίδεται 

από άτομο σε άτομο μέσω άμεσης επαφής με αίμα, εκκρίσεις ή άλλα σωματικά 

υγρά (σάλιο, ούρα, σπέρμα κ.λ.π.) ή ιστούς ασθενών ζωντανών ή νεκρών. Η νόσος 

μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω σεξουαλικής επαφής για διάστημα έως και 7 

εβδομάδες μετά την ανάρρωση. 

Ο ιός μεταδίδεται επίσης, μέσω επαφής με μολυσμένα ιατρικά εργαλεία ή 

άλλα μολυσμένα αντικείμενα. 

Επιπλέον, ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο και μέσω άμεσης επαφής με 

ζώντα ή νεκρά μολυσμένα ζώα όπως πίθηκοι, χιμπατζήδες, αντιλόπες και 

νυχτερίδες.  

Δεν έχει τεκμηριωθεί ποτέ αερογενής μετάδοση ή μέσω τσιμπήματος 

κουνουπιών.  

Ο ιός δε μεταδίδεται κατά τη διάρκεια του σταδίου επώασης.  

Δεν υπάρχει εμβόλιο ή ειδική αντι-ική θεραπεία. 

 

Με βάση τις εκτιμήσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ, η χώρα μας εμφανίζει χαμηλό βαθμό 

επικινδυνότητας σε ότι αφορά τον κίνδυνο εισόδου του ιού, αλλά κρίνεται σκόπιμο 

να αυστηροποιηθούν οι ταξιδιωτικές οδηγίες προς το γενικό πληθυσμό, να 

ενισχυθεί το επίπεδο ετοιμότητας στις πύλες εισόδου της χώρας, ειδικότερα όσο 

αφορά στο μεταναστευτικό πληθυσμό και τέλος να προσδιορισθεί λεπτομερώς ο 

σχεδιασμός διαχείρισης ύποπτου περιστατικού. 

 

Συστήνεται σε όλους όσους έχουν προγραμματίσει ή επιθυμούν να 

επισκεφθούν χώρες της Δ. Αφρικής, όπως Γουινέα, Λιβερία, Σιέρα Λεόνε και 

Νιγηρία ν’ αποφύγουν προς το παρόν αυτή τη μετακίνηση, εφόσον δε 

συντρέχει πολύ σοβαρός λόγος. 

Σε περίπτωση που επιβάλλεται η αναχώρηση για τις προαναφερθείσες 

χώρες θα πρέπει να ακολουθούνται οι ταξιδιωτικές οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ που 

είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του(www.keelpno.gr).  
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Στις πύλες εισόδου της χώρας, προκειμένου για τη διαχείριση περιστατικού 

με πιθανή έκθεση στον ιό Ebola, θα ακολουθούνται οι συνημμένοι αλγόριθμοι (1, 2 

και 3).Πληροφορίες και διευκρινήσεις θα δίνονται επί εικοσιτετραώρου βάσεως από 

το ΚΕΠΙΧ/ΕΚΕΠΥ (τηλ. Επικοινωνίας 210 6828350) και από το ΚΕΠΙΧ ΚΕΕΛΠΝΟ (210 

5212000). 

 Ορίζονται:  

1. Ως πρώτο Νοσοκομείο για αντιμετώπιση περιστατικού που πιθανώς έχει 

προσβληθεί από τον ιό Ebola η νοσοκομειακή μονάδα Αμαλία Φλέμινγκ του 

Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ »  

2. Ως εργαστήριο για τη διερεύνηση κλινικών δειγμάτων περιστατικού που 

πιθανώς έχει προσβληθεί από τον ιό Ebola, το Α΄ Εργαστήριο 

Μικροβιολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. 

 

Δεδομένης της συνεχούς εξέλιξης των γεγονότων θα ενημερώνεστε συνεχώς 

με επικαιροποιημένες Εγκυκλίους.  

 

Συνημμένα:  Οι αλγόριθμοι σελίδες (3) 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

1. Όλα τα Υπουργεία 

Υπόψη κκ Υπουργών 

(με την παράκληση άμεσα όπως λάβουν 

γνώση της παρούσης όλες οι αρμόδιες 

Υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι Φορείς τους) 

2. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  

Υπόψη κκ Γενικών Γραμματέων 

(με την παράκληση άμεσα όπως λάβουν 

γνώση της παρούσης όλες οι αρμόδιες 

Υπηρεσίες τους) 

3. Όλες οι Περιφερειακές 

Αυτοδιοικήσεις  

Υπόψη κκ Περιφερειαρχών 

Υπόψη κκ Γενικών Δ/ντών Δημόσιας Υγεία 

και Κοινωνικής Μέριμνας  

(με την παράκληση άμεσα όπως λάβουν 

γνώση της παρούσης όλες οι αρμόδιες 

Υπηρεσίες τους καθώς και οι Μονάδες 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του Ιδιωτικού 

Τομέα) 

4. Όλες οι Υ.Π.Ε. 

Υπόψη κκ Διοικητών 

(με την παράκληση άμεσα όπως λάβουν 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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γνώση της παρούσης όλες οι Υγειονομικές 

Μονάδες  

Αρμοδιότητάς τους) 

5. ΚΕΕΛΠΝΟ 

Υπόψη κ. Προέδρου 

Αγράφων 3-5 
Μαρούσι 15123 

6. Ε.Κ.ΕΠ.Υ. 

Υπόψη κ. Διοικητή 

Κηφισίας 39 

151  Μαρούσι 

7. ΕΚΑΒ 
Τέρμα Οδού Υγείας 

Αθήνα 115 27 

8. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 

(με την παράκληση άμεσα όπως λάβουν 

γνώση της παρούσης τα μέλη του) 

Πλουτάρχου 3 & Υψηλάντους 
Αθήνα 106 75 

9. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός 

Σύλλογος 

(με την παράκληση άμεσα όπως λάβουν 

γνώση της παρούσης τα μέλη του) 

Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου 

 Αθήνα 11854 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

(μετά των συνημμένων): 

1. Γραφείο Υπουργού Υγείας 

2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού  

3. Γραφείο Υφυπουργού 

4. Γρ. Γεν. Γραμματέων  

5. Γρ. Γενικών Δ/ντών  

(με την παράκληση άμεσα όπως λάβουν 

γνώση της παρούσης όλες οι αρμόδιες 

Υπηρεσίες τους και οι εποπτευόμενοι 

Φορείς τους) 

6. Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής 
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