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Προς:       Σωματεία Μέλη – Αντιπρόσωποι  

 

Θέμα:      Διευκρινίσεις σχετικά με την εγκύκλιο του Υπ.Υγείας και τη χρήση  

των κλιματιστικών μονάδων.   

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

 

 Σε συνέχεια επανειλημμένων ερωτημάτων από συναδέλφους σχετικά με τη 

χρήση των κλιματιστικών μονάδων, σας υπενθυμίζουμε ότι στην εγκύκλιο του 

Υπ.Υγείας Δ1(δ)/ΓΠ οικ.26635/23-04-2020 «Λήψη μέτρων διασφάλισης της 

Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και αλλές λοιμώξεις κατά τη χρήση 

κλιματιστικών μονάδων.» και συγκεκριμένα στη παράγραφο 2. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

αναφέρεται ότι, «Τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας αποσκοπούν στον 

περιορισμό της μηχανικής διάδοσης του ιού μέσω των ρευμάτων αέρα που 

αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων. Διευκρινίζεται 

ότι δεν έχει τεκμηριωθεί ότι οι κλιματιστικές μονάδες αυτές καθεαυτές δεν 

λειτουργούν ως εστίες ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού του ιού (για το λόγο 

αυτό σε ένα σπίτι/γραφείο που οι διαμένοντες ή εργαζόμενοι είναι όλοι υγιείς 

δεν υφίσταται κίνδυνος μόλυνσης).» 

 

 Επιπλέον, για τους επαγγελματικούς χώρους ισχύουν οι συστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, «Οι μονάδες fan 

coil (FCU) όπου είναι εφικτό, να τίθενται εκτός λειτουργίας ή όταν αυτό δεν 

είναι εφικτό να τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24/7 (για λόγους αποφυγής της 

επαναιώρησης των ιών σε περίπτωση διακοπής και επαναλειτουργίας των 

μονάδων)» και «οι μονάδες οικιακού τύπου (split units) όπου είναι εφικτό, να 

τίθενται ομοίως εκτός λειτουργίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό να τίθενται σε 

συνεχή λειτουργία 24/7 με παράλληλη λειτουργία φυσικού αερισμού» 

 

 Δεδομένου ότι η εγκύκλιος δεν διευκρινίζει τι είναι εφικτό και τι δεν 

είναι, δεν αποκλείει έτσι τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων ούτε 

αναφέρεται σε οδηγία για απενεργοποίηση των κλιματιστικών μονάδων.  

Η Ο.Ψ.Ε. ωστόσο συστήνει να γίνετε ανανέωση αέρα με οποιονδήποτε τρόπο 

(π.χ. ανεμιστήρες τζαμιού).  

 

 

 

 

Ο.Ψ.Ε.  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  
Μέλος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 
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Με εκτίμηση,  

 

 

                                     

 

 

          

      

     

       Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

  Πουλιάνος Παναγιώτης      Κοντούσιας Δημήτριος 

   Για το Δ.Σ. 


