
 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο154  18/5/2020  

Κορονοϊός και κλιματιστικά: Τι να προσέξουμε  

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας από την  πρώτη στιγμή παρακολουθεί στενά την 

κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται και βρίσκεται σε επαφή και συνεργασία  με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της Τράπεζας  με κύρια στόχευση την πιστή εφαρμογή των οδηγιών των αρμοδίων 

αρχών. Από την πρώτη στιγμή καταθέσαμε  μια σειρά προτάσεων – μέτρων για την διασφάλιση 

της υγείας των συναδέλφων μας οι οποίοι συνεχίζουν να δίνουν τον αγώνα από την πρώτη 

γραμμή κρατώντας όρθια την Τράπεζα και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Εκφράζουμε την 

ικανοποίησή μας βλέποντας ότι  εξετάστηκαν  με ιδιαίτερη ευαισθησία από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

οι προτάσεις μας και πολλές  από αυτές εφαρμόστηκαν άμεσα στην πράξη. 

 Επειδή ο αγώνας κατά της εξάπλωσης του ιού είναι διαρκής και δεν επιτρέπει τη χαλάρωση  και   

λόγω των τελευταίων πληροφοριών  των αρμοδίων επιστημόνων  για την αντοχή του ιού στη 

θερμοκρασία και την υγρασία (Υπουργείου Υγείας, καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Σωτήρης 

Τσιόδρας  αλλά και της νέας εγκυκλίου ,Aρ. πρωτ.: 17312/Δ9. 506 Αθήνα, 4 Μαίου 2020) όπως  και 

για το εάν η χρήση κλιματιστικών βοηθά στη μετάδοσή , η ΕΥΑΕ απέστειλε εγκαίρως (13/5/2020) 

επιστολή στην Υποδιεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας , Δ/νση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & 

Ασφάλειας με θέμα : Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων. 

Προς ενημέρωση σας παραθέτουμε την επιστολή αυτούσια: 

Αθήνα, 13/05/2020 
Α.Π. :636 

ΠΡΟΣ : Κηρύκου Σταυρούλα 
Υποδιεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας , Δ/νση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας 
ΚΟΙΝ : Παναγιώτη Σωτηρόπουλο  Δντη Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας 
 
ΘΕΜΑ : Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων 
 
 Βάσει της νέας εγκυκλίου ,Aρ. πρωτ.: 17312/Δ9. 506 Αθήνα, 4 Μαίου 2020 με θέμα τα μέτρα για 
την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την 
πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων 
και εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου όπου η χρήση των κλιματιστικών είναι επιβεβλημένη, 
προκύπτει ένα σημαντικό θέμα για την χρήση των κλιματιστικών μονάδων στην Τράπεζα. 
 
Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και ακούγοντας τις γνώμες των ειδικών γίνεται σαφές πως η 
σωστή συντήρηση και η ορθή χρήση των κλιματιστικών είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ 
καθώς καινούργιες έρευνες έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι πέραν των άλλων η ατμοσφαιρική 
ρύπανση συνδέεται με πολύ υψηλοτέρα ποσοστά θανάτου Covid-19. (9/05/2020 Εφημερίδα ΤΑ 
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ΝΕΑ -Αναφορά καθηγήτριας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τομέας 
Φυσικής Περιβάλλοντος – Μετεωρολογίας ) και επικεφαλής της Ομάδας Μελετών Κτιριακού 
Περιβάλλοντος και του Εργαστηρίου Μέτρησης Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος κα 
Μαργαρίτα Ασημακοπούλου) . Επίσης από μελέτη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ διαπιστώθηκε 
ότι αύξηση μόνο ενός μικρογραμμαρίου ανά κυβικό μέτρο (1μg/m3) των αιωρούμενων 
σωματιδίων (PM 2,5) σχετίζεται με αύξηση 15% στο ποσοστό θνησιμότητας Covid-19» (Harvard 
University - COVID-19 PM2.5 A national study on long-term exposure to air pollution and 
COVID-19 mortality in the United States). 
 
Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα πως έχει πολύ μεγάλη σημασία η εφαρμογή των κανόνων που 
αφορούν την ποιότητα του αέρα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας τόσο κατά τη διάρκεια 
όσο και μετά την κρίση Covid-19.  
 
Βάσει λοιπόν όσων προαναφέρθηκαν θα θέλαμε να ρωτήσουμε εάν η Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας 
της Εργασίας της Τράπεζας έχει λάβει ειδικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των κλιματιστικών 
μονάδων στα καταστήματα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας. 
 

Με τιμή 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Γαβριήλ Μιχαλάτος 

 

Πόσο ασφαλής είναι η χρήση των κλιματιστικών την εποχή του κορωνοϊού; 

 

 Η συζήτηση για το ενδεχόμενο τα κλιματιστικά να συμβάλλουν στην διασπορά του ιού εντείνεται 

όσο αυξάνεται η θερμοκρασία και η χρήση του γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις απαραίτητη. 

 

Oι επιστήμονες εξηγούν: «Δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα ότι μπορεί να διασπαρεί ο ιός μέσω του 

κλιματιστικού. Δηλαδή, δεν υπάρχουν περιπτώσεις όπου άνθρωποι θα αρρωστήσουν από το 

κλιματιστικό. Υπάρχει μια μελέτη από την Κίνα που έγινε σε εστιατόριο. Η μελέτη λέει πως όταν 

κάποιος κάθεται κάτω από το κλιματιστικό και υπάρχει ένα ρεύμα αέρος από το κλιματιστικό τότε 

αυτό το ρεύμα αέρος μπορεί να παρασύρει τον ιό από ένα μολυσμένο άνθρωπο όχι στα 2 μέτρα 

αλλά στα 4. Οπότε αυτοί που είναι γύρω κινδυνεύουν περισσότερο. Όμως δεν έχει αποδειχθεί πως 

σε ένα κεντρικό σύστημα κλιματισμού μπορεί ο ιός να μεταφερθεί από τον ένα όροφο στον άλλο ή 

από τον ένα δωμάτιο στο άλλο», (euronews -Καθηγητής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Νικόλαος Σύψας). 

 

Παράγοντας-κλειδί, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η εισαγωγή νωπού αέρα στον χώρο. Στο 

σπίτι αυτό επιτυγχάνεται με ένα ανοιχτό παράθυρο. Στα κτίρια πρέπει ο αέρας να μην 

ανακυκλώνεται αλλά να λειτουργεί απαραίτητα το σύστημα αερισμού. 

 

Οι οδηγίες του ΕΚΠΑ για τη σωστή χρήση του κλιματιστικού 

 

 Οι καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασιλική Μπενέτου 

(Ιατρική Σχολή), Δημήτριος Παρασκευής (Ιατρική Σχολή), Νίκος Θωμαϊδης (Τμήμα Χημείας), 



Μιχάλης Βραχόπουλος (Γενικό Τμήμα) και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ) παρουσιάζουν 

τα πιο πρόσφατα δεδομένα. 

 

 Όπως αναφέρουν, ο κίνδυνος μετάδοσης μέσω του αέρα είναι μεγαλύτερος όταν οι λοιμογόνοι 

μικροοργανισμοί μεταδίδονται μέσω μικρών σταγονιδίων (διαμέτρου ≤ 5 μm) σε σύγκριση με τη 

μετάδοση μέσω μεγάλων σταγονιδίων (διαμέτρου >5μm). Αυτό συμβαίνει γιατί τα μικρά 

σταγονίδια παραμένουν για πολύ στον αέρα και μπορούν να μεταφερθούν σε μακρινές 

αποστάσεις, ενώ τα μεγάλα σταγονίδια πέφτουν σύντομα και σε κοντινή απόσταση, 1-2 μέτρα, 

γύρω από το μολυσμένο άτομο. 

 

 Με βάση ό,τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ο ιός SARS-CoV-2 μεταδίδεται κυρίως μέσω μεγάλων 

σταγονιδίων. Με αυτό το δεδομένο έχει καθοριστεί η απόσταση των 1,5-2 μέτρων που πρέπει να 

τηρείται μεταξύ των ατόμων. Σε ειδικές περιπτώσεις, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί και μέσω μικρών 

σταγονιδίων, όπως συμβαίνει, κατά κανόνα, με ειδικούς χειρισμούς (π.χ. αναρρόφηση, 

διασωλήνωση) σε μονάδες παροχής υγείας. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι τρόποι μετάδοσης του ιού 

διερευνώνται συνεχώς και ότι η αερογενής μετάδοση (δηλαδή μέσω μικρών σταγονιδίων) και σε 

άλλες περιπτώσεις δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς. 

 

 Σε σχέση με τον πιθανό κίνδυνο μετάδοσης του κορονοϊού SARS-CoV-2 μέσω των κλιματιστικών 

(μέσω ψύξης ή θέρμανσης) και των συστημάτων εξαερισμού των κτιρίων, πιθανολογείται ότι θα 

μπορούσε να συμβεί με τους εξής μηχανισμούς: α) Με τη μηχανική μεταφορά των μολυσμένων 

σταγονιδίων σε μεγαλύτερες αποστάσεις από το αναμενόμενο (δηλαδή πιο μακριά από 1,5-2 

μέτρα) λόγω των ροών του αέρα που μπορεί να προκαλέσει το κλιματιστικό μέσα στα δωμάτια, β) 

με την ανακυκλοφορία του μολυσμένου αέρα του εσωτερικού χώρου μέσα από το κλιματιστικό, 

εφόσον αυτός ο αέρας δεν ανανεώνεται, γ) με τη μεταφορά των σταγονιδίων μέσω των αεραγωγών 

των συστημάτων εξαερισμού και δ) με την επανείσοδο του αέρα από τους αεραγωγούς απαγωγής 

του εσωτερικού αέρα στους αεραγωγούς προσαγωγής του φρέσκου αέρα, σε συστήματα 

εξαερισμού (εφόσον οι έξοδοί τους βρίσκονται ο ένας κοντά στον άλλον ή μέσω διαρροών μεταξύ 

τους). 

 

 Σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, οι βασικές συστάσεις που αφορούν τον αερισμό και τη 

χρήση των συστημάτων εξαερισμού-κλιματισμού των δημοσίων κτιρίων  για την αποφυγή της 

διάδοσης του κορωναϊού, συνοψίζονται στις εξής: 

 

1. Εξασφάλιση του φυσικού αερισμού των εσωτερικών χώρων με φρέσκο εξωτερικό αέρα, όσο 

συχνότερα γίνεται. 

2. Όλες οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες που χρησιμοποιούν ανακυκλοφορία του αέρα θα 

πρέπει να ρυθμιστούν ώστε να αυξηθεί το ποσοστό της παροχής φρέσκου εξωτερικού αέρα 

(σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, ιδανικά σε ποσοστό 100%). Η ανακυκλοφορία του 

εσωτερικού αέρα χωρίς την παροχή εξωτερικού πρέπει να αποφευχθεί καθώς μπορεί να 

συμβάλλει στην αύξηση του κινδύνου μετάδοσης του ιού. Επιπλέον, αυτές οι μονάδες 

συνιστάται να τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24ώρες το 24ωρο όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας, ακόμα και όταν το τμήμα που τροφοδοτούν δεν λειτουργεί. Πρέπει να δίνεται 



προσοχή ώστε οι έξοδοι των αεραγωγών απόρριψης να απέχουν όσο το δυνατόν 

περισσότερο από τα σημεία αναρρόφησης του φρέσκου αέρα. 

3. Αύξηση του χρόνου λειτουργίας του εξαερισμού σε κτίρια που διαθέτουν μηχανικό 

εξαερισμό. Συνιστάται συνεχής λειτουργία τις νύχτες, τις αργίες και τα σαββατοκύριακα (σε 

χαμηλότερες, ωστόσο, ταχύτητες). Η ταχύτητα εξαερισμού θα πρέπει να επανέρχεται στα 

φυσιολογικά επίπεδα 2 ώρες πριν την προσέλευση του προσωπικού και να μειώνεται 2 ώρες 

μετά την αποχώρησή του. Η επέκταση του χρόνου λειτουργίας του εξαερισμού αποσκοπεί 

στην απομάκρυνση των πιθανών λοιμογόνων σταγονιδίων, τόσο από τον αέρα όσο και από 

τις επιφάνειες. 

4. Δεν συνιστάται αλλαγή στις ρυθμίσεις θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας. Με βάση ό,τι 

γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι ο ιός είναι αρκετά ανθεκτικός στις αποδεκτές από 

τον άνθρωπο τιμές θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας σε χώρους διαβίωσης. 

5. Μονάδες κλιματιστικών, τύπου fan coil (FCU) ή διμερούς τύπου (split units), όταν είναι 

εφικτό, να μη λειτουργούν. Όταν δεν είναι εφικτό, να τίθενται σε συνεχή λειτουργία όλες 

τις ημέρες της εβδομάδας με παράλληλη παροχή φυσικού αερισμού. Αυτή η σύσταση 

αποσκοπεί στην αποφυγή της επαναιώρησης των ιών στην περίπτωση διακοπής και 

επανέναρξης της λειτουργίας των μονάδων καθώς και στην επαρκή ανανέωση του 

εσωτερικού αέρα με φρέσκο. 

6. Είναι σημαντική η σωστή εγκατάσταση, η τακτική συντήρηση και ανανέωση των φίλτρων 

των κλιματιστικών, σύμφωνα με τον κατασκευαστή και το ενδεδειγμένο πρόγραμμα 

συντήρησης. Ωστόσο, η αυξημένη λειτουργία των κλιματιστικών κάτω από τις τρέχουσες 

συνθήκες ενδέχεται να απαιτήσει συχνότερη συντήρηση. Οι τακτικές εργασίες συντήρησης, 

καθαρισμού και αντικατάστασης φίλτρων θα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο 

προσωπικό λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης και της 

προστασίας του αναπνευστικού συστήματος με μάσκα. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

   Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι παραπάνω συστάσεις προκειμένου να είναι  αποτελεσματικές 

πρέπει να συνδυάζονται με την αυστηρή τήρηση όλων των οδηγιών ατομικής προφύλαξης του 

ΕΟΔΥ και του υπουργείου Υγείας. Επίσης είναι δεδομένο ότι συνεκτιμώντας  το ενεργειακό και 

οικονομικό κόστος αλλά και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τη μεταβολή της συνήθους 

λειτουργίας των μηχανημάτων ορισμένα από τα προαναφερθέντα μέτρα πιθανώς θα πρέπει να 

έχουν εφαρμογή μόνο την περίοδο έξαρσης της πανδημίας και πάντα βάσει των συστάσεων των 

ειδικών.  

 

 Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που πρέπει σαν ΕΥΑΕ να τονίσουμε είναι ότι οι  ανάγκες κάθε 

χώρου, όσον αφορά τα συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού, διαφοροποιούνται και θα πρέπει 

να αξιολογούνται από εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες και επαγγελματίες με τους οποίους 

συνεργάζεται η Τράπεζα , τον Μηχανικό Ασφαλείας και τη Γιατρό Εργασίας της Τράπεζας. 

 

Ζητάμε από την Τράπεζα να λάβει σοβαρά υπ ‘ όψιν της τις παρατηρήσεις των ειδικών επιστημών 

και να εναρμονιστεί μ’ αυτές για όσο διάστημα χρειαστεί, χωρίς να φείδεται οικονομικών πόρων . 

Η υγεία των συναδέλφων μας είναι πάνω από όλα. 



Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας 

                                       Στάθης Χαρίτος                               Γιάννης Σιδεράτος 

 

Ζητάμε από την Τράπεζα να λάβει σοβαρά υπ ‘ όψιν 

της τις παρατηρήσεις των ειδικών επιστημόνων και 

να εναρμονιστεί μ ‘ αυτές  για όσο διάστημα 

χρειαστεί, χωρίς να φείδεται οικονομικών πόρων . 

 Η υγεία των συναδέλφων μας είναι πάνω από όλα. 

Η υγεία των συναδέλφων μας είναι 

αδιαπραγμάτευτη 

 

 

 

  


