
 

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,    20-03-2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  Αρ. Πρωτ:Δ1(δ)/ ΓΠ οικ.19957 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
& ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

 

Ταχ.  Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας   
e-mail                                               
Fax         

: 
: 
: 
: 
 
 

Αριστοτέλους 17            
104 33                        
ddy@moh.gov.gr 
2132161907 

ΠΡΟΣ :  Όπως Π.Α. 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες 
λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων στις Μονάδες Υγείας 

 

Σχετ: 1. Η Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 56075 Εγκύκλιος του Υπ. Υγείας με θέμα «Πρόληψη της 
νόσου των λεγεωνάριων» (ΑΔΑ: ΨΡΗΦ465ΦΥΟ-ΤΥ9) 

2. Πληροφορίες του ECDC σχετικά με τον τρόπο διάδοσης του ιού SARS-
CoV-2 (Ιστοσελίδα: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-
china/questions-answers) 

 
 
 
1) ΓΕΝΙΚΑ 

Με αφορμή την εξάπλωση του ιού SARS CoV-2 (κορωνοϊός) στη χώρα, 

υπενθυμίζονται τα κατωτέρω (πληροφορίες από το (2) σχετ): 

Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές 

λοιμώξεις, η σοβαρότητα των οποίων ποικίλλει στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται 

ότι περίπου το ένα τρίτο των λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο 

μπορεί να προκαλείται από κορωνοϊούς. Ο κορωνοϊός SARS CoV-2 είναι στέλεχος που 

απομονώνεται για πρώτη φορά από τον άνθρωπο. 

Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι ο κορωνοϊός  

COVID-19 πιθανότατα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων που 

αποβάλλονται από άτομο που νοσεί, μέσω βήχα ή πταρμού ή με άμεση ή έμμεση 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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επαφή με εκκρίσεις αναπνευστικού (δηλαδή μέσω μολυσμένων χεριών). Ο χρόνος 

επώασης της νόσου, υπολογίζεται σε 2-14 ημέρες με μέσο χρόνο επώασης τις 5 ημέρες. 

Επίσης, ο ιός φαίνεται ότι μπορεί να επιβιώσει για κάποιο χρονικό διάστημα και 

σε επιφάνειες, με τις οποίες έρχονται σε επαφή τα άτομα (χειρολαβές, πόμολα, πόρτες, 

ποτήρια κλπ). 

 
 
2) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΚΚΜ) 

Αποσκοπώντας στην κατά το δυνατόν μείωση του χρόνου παραμονής του αέρα σε 

ένα δωμάτιο, επισημαίνονται τα κατωτέρω σε ό,τι αφορά τη χρήση των ΚΚΜ σε 

κτίρια, όπου αυτό είναι εφικτό: 

 

 Αύξηση της παροχής του νωπού αέρα σε όλες τις ΚΚΜ  

 Πλήρης αποφυγή της ανακυκλοφορίας του αέρα 

 Συνεχής λειτουργία των ΚΚΜ (24/7) ακόμη κι αν δεν λειτουργεί το τμήμα το 

οποίο τροφοδοτούν (για λόγους αποφυγής πολλαπλασιασμού 

μικροοργανισμών) 

 Συνεχής λειτουργία των ανεμιστήρων των χώρων αποχωρητηρίου (WC). 

Στην περίπτωση όπου η λειτουργία του ανεμιστήρα είναι συνδεδεμένη με 

τη λειτουργία του διακόπτη φωτισμού, να αποσυνδεθεί, εφόσον αυτό είναι 

εφικτό 

 Στις ΚΚΜ με περιστροφικούς εναλλάκτες αέρα θα πρέπει να σταματήσει η 

περιστροφή τους και αν είναι δυνατόν να απορρίπτεται ο αέρας χωρίς να 

διέρχεται από τον εναλλάκτη. Οι ΚΚΜ με πλακοειδείς εναλλάκτες να 

τίθενται εκτός λειτουργίας εφόσον είναι εφικτό (παρότι δεν τεκμηριώνεται 

επαρκώς ο βαθμός επικινδυνότητάς τους) 

 Στις ΚΚΜ με ανακυκλοφορία αέρα θα πρέπει να κλείσουν τους ρυθμιστές 

ροής (damper) ανάμειξης και να απορρίπτεται ο αέρας επιστροφής κατ’ 

ευθείαν στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο 

 Οι αεραγωγοί απόρριψης να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από 

τα σημεία απορρόφησης φρέσκου αέρα 
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 Όπου είναι εφικτό, να τίθενται εκτός λειτουργίας μονάδες fan coil (FCU)και 

οι μονάδες οικιακού τύπου (split units) 

 

3) ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προστασίας της υγείας υπενθυμίζονται και οι οδηγίες 

της (2) σχετ., στο σκέλος που αφορά τις ΚΚΜ: 

 

 Συστηματική λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη σωστή λειτουργία των 

κλιματιστικών εγκαταστάσεων και αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης 

στα σημεία των δικτύων όπου παρατηρείται συχνή αυξομείωση της 

θερμοκρασίας και εμφανίζονται εναποθέσεις αλάτων και ξένων ουσιών 

γενικότερα. 

 Εξασφάλιση, με τη βοήθεια τεχνικών μέσων, του συστηματικού 

καθαρισμού των τοιχωμάτων και του πυθμένα των δεξαμενών 

συγκέντρωσης ή αποθήκευσης του νερού που τροφοδοτούνται τα 

συστήματα εσωτερικών εγκαταστάσεων. 

 
 
 
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ 
 

 
 
Πίνακας Αποδεκτών: 
 
 
1. Υγειονομικές Περιφέρειες της Χώρας 
Γρ. κκ. Διοικητών  
(με την παράκληση να ενημερωθούν όλες  
οι Μονάδες Υγείας ευθύνης τους) 
 
2. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
(με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιοι 
φορείς) 
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Ευαγγελιστρίας 2 
105 63  Αθήνα 
 
3. Όλες οι Περιφέρειες της χώρας 
(με την παράκληση να ενημερώσουν τις αρμόδιες 
υπηρεσίες τους) 
 
4. ΕΟΔΥ 
α. Γραφείο Προέδρου 
Αγράφων 3-5 
151 23  Μαρούσι 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
 
1. Γρ. κ. Υπουργού Υγείας 
2. Γρ. κ. Υφυπουργού Υγείας 
3. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 
4. Γρ. κ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής 
5. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
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