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ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ (ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ) 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ SARS-COV-2 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Ηλίας Ουρεϊλίδης και Θ.Κ. Κωνσταντινίδης  
 

Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης (Δ.Π.Θ.). 

 

Περίληψη: Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται στα μέτρα αντιμετώπισης που 

καθιερώθηκαν στην Ελλάδα έναντι της διασποράς του νέου κορονοϊού SARS-

CoV-2 (και τις πιθανές παραλείψεις). 

 

Από τα τέλη του 2019, ενημερώθηκε ειδησεογραφικά η διεθνής κοινότητα ότι σε 

περιοχή της Κίνας εμφανίσθηκαν κάποια περίεργα κρούσματα (θανατηφόρα). 

Κινέζος ιατρός ο οποίος μίλησε για επικίνδυνη επιδημία αναγκάσθηκε να 

ανασκευάσει, ώστε να κρατηθεί εντός των κινέζικων τειχών. Μετά από μικρό 

χρονικό διάστημα ο ιατρός απεβίωσε από COVID-19. (Ο ιατρός ονομαζόταν Λι 

Γουενλιάνγκ, με ειδικότητα οφθαλμιάτρου και απεβίωσε στις 07.02.2020 στο 

νοσοκομείο εργασίας του, στην πόλη Γουχάν, ενώ ήδη ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) αναφερόταν σε επιδημία).  

Από τα μέσα του Φεβρουαρίου στην περιοχή της Λομβαρδίας και ιδίως στο 

Μιλάνο και τα περίχωρά του, παρουσιάσθηκαν μεγάλοι αριθμοί νοσούντων από 

COVID-19 αλλά και πολλοί θάνατοι, με αυξητική συχνότητα. Στο τέλος του 

Φεβρουαρίου στην περιοχή της Ιταλίας υπήρχαν πια εκατόμβες νεκρών αλλά και 

σε πάρα πολλές χώρες εμφανίσθηκαν μεγάλοι αριθμοί κρουσμάτων και νεκρών 

από COVID-19 και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), άρχισε να 

αναφέρεται στην εμφάνιση πανδημίας. Από τα τέλη Φλεβάρη - αρχές Μάρτη η 

Ρωσία έστειλε ως βοήθεια εκτός από ιατροφαρμακευτικό υλικό και υγειονομικές 

ταξιαρχίες, με επικεφαλής τον διευθυντή βιολογικού πολέμου της χώρας. (Πρέπει 

να αναφερθεί ότι από τα μέσα του Ιανουαρίου μέχρι και τον Μάρτιο στο Μιλάνο 

γίνονται όλες οι διεθνείς εκθέσεις μόδας, που σημαίνει ότι εκεί παρευρίσκονταν 

επιχειρηματίες και υπάλληλοι από όλον τον κόσμο). 

Τέλος Μάρτη, το σύνολο του πλανήτη μιλούσε πια για πανδημία COVID-19 

(οφειλόμενη στον ιό SARS-CoV-2). Την ίδια στιγμή, δηλ. τέλος Μάρτη - αρχές 

Απρίλη, Ρώσοι ιατροί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα βοήθειας στην Ιταλία, 

ανέφεραν, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Moskovsky Komsomolets», στις 

02.04.2020, ότι «απλοί φορείς του ιού χωρίς κλινικές ενδείξεις, έπεφταν για ύπνο 

το βράδυ και δεν ξυπνούσαν το πρωί». Την απάντηση στο ερώτημα αυτό την 

έδωσε μετά από είκοσι (20) μέρες περίπου ο αμερικανός Καθηγητής Anthony 

Stephen Fauci, λέγοντας επίσημα σε συνέντευξή του στο αμερικάνικο δίκτυο CNN 

ότι ο ιός δημιουργεί κρυφούς θρόμβους με αποτέλεσμα να έχουμε ανακοπές. 

Μέχρι τότε ήταν γνωστό ότι ο κορονοϊός COVID-19 προκαλούσε πνευμονίες 
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ταυτόχρονα και στους δύο πνεύμονες με αποτέλεσμα να γίνει ένα παγκόσμιο ράλι 

εξεύρεσης αναπνευστήρων. 

Σήμερα, είναι γνωστό ότι ο ιός έχει κάνει πάνω από εκατό μεταλλάξεις (και 

συνεχίζει να μεταλλάσσεται) και έχει μπει στον πρωκτοστοματικό κύκλο, μιας και 

ανιχνεύεται στα κόπρανα των κρουσμάτων. 

Ηδη από τον Απρίλιο του 2020, στο σύνολο των χωρών της Ευρώπης μετρούσαν 

άλλες χώρες εκατοντάδες και άλλες δεκάδες χιλιάδες νεκρών. Εκτός της Ιταλίας, η 

Ισπανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.  

Ενδεικτικά, παρακάτω αναφέρονται οι αριθμοί θανάτων για την Ιταλία, Αγγλία, 

Γαλλία και Ισπανία και τις τρεις σκανδιναβικές χώρες, όπου η Σουηδία 

ακολούθησε το μοντέλο της ανοσίας της αγέλης, ένα μοντέλο το οποίο για ενάμισι 

μήνα χρησιμοποίησε και η Αγγλία, η οποία αναγκάσθηκε να το αποσύρει ως 

επικίνδυνο και μη λειτουργικό.  

 

Πίνακας 1. Συνολικός αριθμός θανάτων των προαναφερθέντων χωρών από τον 

Απρίλιο έως και τον Νοέμβριο του 2020. 

 
 

 

Χώρα 

Συνολικός αριθμός θανάτων  

Απρίλιος 

2020 

Μάιος 

2020 

Οκτώβριος  

2020 

Νοέμβριος 

2020 

Ισπανία 15.238 28.752 33.775 45.069 

Αγγλία  7.097 34.341 43.646 51.187 

Γαλλία 10.869 28.022 33.392 52.383 

Σουηδία 1.203 4.029 5.918 6.681 

Δανία 309 537 681 845 

Νορβηγία 143 232 278 336 
 

 

Η Ελλάδα από τα μέσα Μάρτη εφάρμοσε πολύ σωστά το πρωτόκολλο που 

αφορά τις επιδημίες και πανδημίες, το οποίο βέβαια είναι μόνο το 30% των 

πρακτικών που πρέπει να εφαρμοσθούν για την καταπολέμηση ενός τέτοιου 

προβλήματος.  

(Οι λογικές να αποκτήσει αντισώματα ο πληθυσμός με τη διαδικασία της 

«ανοσίας της αγέλης», δηλ. μέσω της φυσικής διασποράς του ιού, μπορεί να 

ισχύσουν σε έναν φυσικό ανθρωποϊό, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να 

αποκτήσει εύκολα αντισώματα κανένας πληθυσμός έναντι ιών από ζωονόσους, 

όταν εισχωρήσουν στον άνθρωπο, όπως απεδείχθη στους πειραματισμούς που 

έκανε η Μεγάλη Βρετανία και η Σουηδία. Η Μεγάλη Βρετανία απέσυρε αρκετά 

γρήγορα αυτήν την τακτική και εφάρμοσε το γνωστό μας lockdown, η δε 

Σουηδία μετά από αρκετούς μήνες. Ο εμβολιασμός με το εγκεκριμένο σκεύασμα 

είναι η μόνη ενδεδειγμένη λύση για την δημιουργία αντισωμάτων στον 

πληθυσμό, έναντι του ιού). 
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Το υπόλοιπο 70% έχει να κάνει με τους μηχανιστικούς τρόπους καταπολέμησης 

της επιδημίας ή πανδημίας δηλ. με μηχανικούς υγειονομικούς τρόπους μπορούν 

να θωρακίσουν επικίνδυνους για την διασπορά του ιού χώρους όπως 

νοσοκομεία, στρατόπεδα, δομές φιλοξενίας μεταναστών, σχολεία - 

εκπαιδευτήρια, γηροκομεία, φυλακές, υπεραγορές τροφίμων, κεντρικές 

αποθήκες τροφίμων, βιομηχανίες, γραφεία επιχειρήσεων άνω των δέκα (10) 

ατόμων, δήμους και λοιπούς κλειστοπληθυσμιακούς χώρους. Επιπροσθέτως 

στο υπόλοιπο 70% υπάγεται και η δημιουργία και αυστηρή τήρηση νέων 

υγειονομικών κανόνων σε βάση των συνεχών καθαρισμών και απολυμάνσεων 

από ειδικούς επιστήμονες, δηλαδή αποκλειστικά από Υγιεινολόγους που έχουν 

εξειδικευθεί σε συνεργασία με τους Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στην 

στοχευμένη και ολοκληρωμένη επέμβαση σε χώρους υψηλού κινδύνου αλλά και 

στην απομόνωση και εξάλειψη της νόσου στη ρίζα της. 

Πολύ σωστά το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε την ΑΔΑ για τους καθαρισμούς και 

την απολύμανση, αλλά όπως είναι γνωστό, στους χώρους υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ένας από τους έξι υποχρεωτικούς φακέλους που οφείλουν να 

εφαρμόζουν οι πάντες με βάση την Οδηγία 852/2004 της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

(βάση αυτής συντάχθηκε και ο υγειονομικός νόμος της χώρας 

ΦΕΚ2161/τ.Β΄/23.06.2017) και αφορά από περίπτερα, έως μέσα μεταφοράς, 

εστιατόρια, ξενοδοχεία, αλλά και βιομηχανίες τροφίμων είναι ο φάκελος 

καθαρισμού και απολύμανσης, ο οποίος πρέπει να συνοδεύεται και με ειδική 

μελέτη για τον τρόπο, τα μέσα και τα σκευάσματα που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται, αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού με βάση τους 

διακριτούς ρόλους τους εντός της επιχείρησης. Αυτά τα προγράμματα, λόγω ότι 

μόνο ένας Υγιεινολόγος ίσως και ένας Ειδικός Ιατρός Εργασίας μπορεί να τα 

εκπονήσει, κατάντησαν ανύπαρκτα. Ο φάκελος καθαρισμού και απολύμανσης 

αν υπάρχει, το πολύ-πολύ να διαθέτει κάποια τιμολόγια αγοράς ενός Χ 

καθαριστικού και ίσως να έχει και μία απολύμανση από κάποιον που σίγουρα 

δεν έχει το επαγγελματικό αυτό δικαίωμα και τις γνώσεις εκπόνησης μιας 

τέτοιας μελέτης η οποία οφείλει να θέτει κανόνες υγιεινής, όχι μόνο στον χώρο 

εργασίας, αλλά και στην ιδιωτική και οικογενειακή τους λειτουργία, ώστε να 

σταματά η διασπορά και η επιμόλυνση και αυτομόλυνση των εργαζομένων.  

Το δικαίωμα της απολύμανσης στους αστικούς ιστούς το έχουν αποκλειστικά 

και μόνο οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας και ιδίως τώρα έχοντας μία πανδημία. Η 

χώρα βρίσκεται εν αναμονή της έναρξης της τουριστικής περιόδου, με αφίξεις 

τουριστών από όλη την Ευρώπη που σημαίνει ότι θα έρθουν και πάρα πολλοί 

υγιείς μικροβιοφορείς και κάποιοι από αυτούς μπορεί να νοσήσουν, εντός των 

ελληνικών συνόρων. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να προστατεύεται νομικά με 

βάση τις ευρωπαϊκές λειτουργίες, η κάθε ελληνική επιχείρηση, ώστε η 

τεκμηρίωση του προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης της επιχείρησης, 

να έχει ισχυρή νομική βάση, ώστε να μη προσφύγει ουδείς επισκέπτης εναντίον 

της, με το πρόσχημα ότι προσβλήθηκε από τον ιό, στην εν λόγω επιχείρηση, 
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κατά την περίοδο της επίσκεψής του στην χώρα, που σημαίνει ότι η επιχείρηση 

θα πρέπει να έχει και να εφαρμόζει μελέτη καθαρισμού και απολύμανσης, με 

την βεβαίωση του ειδικού επιστήμονα, Επόπτη Δημόσιας Υγείας.  Από τη στιγμή 

που ο κορονοϊός πέρασε στον πρωκτοστοματικό κύκλο, άμεσα πρέπει να 

επανέλθει το βιβλιάριο υγείας με ετήσια ισχύ στους εργαζόμενους τροφίμων και 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και όχι πια η απλή βεβαίωση υγείας 

του παθολόγου, ώστε να εμφανίζουν στις Διευθύνσεις Υγείας τα αποτελέσματα 

από κοπρανοκαλλιέργειες, ακτινογραφίες θώρακος αλλά και ειδική 

αιματολογική εξέταση που θα ορίσει το Υπουργείο Υγείας. 

Πολύ σωστά η πολιτεία εφάρμοσε το απόλυτο κλείσιμο της χώρας το οποίο 

είναι ενδεδειγμένο υγειονομικά, ώστε να σταματήσει η εξάπλωση του ιού στον 

ευρύτερο πληθυσμό, από τέλος Μαρτίου έως τέλος Μαΐου το οποίο επιτεύχθηκε 

στη πρώτη φάση. Στο δεύτερο όμως κλείσιμο της χώρας (τέλος Οκτώβρη), η 

ανακοίνωση της απόφασης τρεις μέρες πριν την εφαρμογή της, χωρίς άμεσο 

περιορισμό και απαγόρευση των μετακινήσεων από νομό σε νομό, ήταν 

εγκληματική, και τούτο διότι, άτομα (φοιτητές) τα οποία διέμεναν τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε πόλεις με υψηλό ιικό φορτίο (Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη κ.λ.π.), στο άκουσμα της απόφασης, 

επέστρεψαν στις οικογένειές τους. Πολλά από αυτά, μπορεί να ήταν υγιείς 

μικροβιοφορείς δηλαδή ασυμπτωματικοί, με αποτέλεσμα να μολύνουν τις 

οικογένειές τους και να ανεβάσουν το ιικό φορτίο στις περιοχές καταγωγής 

τους, ανά τη χώρα. Καθώς επίσης το διήμερο προ της εφαρμογής του μέτρου 

μετακινήθηκε τεράστιος αριθμός ανθρώπων από τις πόλεις, κυρίως Αθήνα 

(άγνωστος αριθμός υγειών μικροβιοφορέων - ασυμπτωματικών) σε εξοχικές 

κατοικίες ή στα χωριά τους, άλλοι βλέποντάς το ως αφορμή ολιγοήμερων 

διακοπών (οι οποίο επέστρεψαν επιδεικνύοντας τη διεύθυνση μόνιμης 

κατοικίας), και άλλοι παρέμειναν στις εξοχικές κατοικίες τους, με σκοπό να 

περάσουν εκεί τις γιορτές των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Το 

αποτέλεσμα και των δύο περιπτώσεων είναι η υπέρμετρη αύξηση του ιικού 

φορτίου στις περιοχές όπου επισκέφθηκαν ή διαμένουν. Αυτό λοιπόν δείχνει 

ότι, οι προσπάθειες θέσπισης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, πέφτουν στο 

κενό και τούτο διότι, η δημιουργία οριζόντιων κανόνων παρακολούθησης και 

λειτουργίας σε διάφορους κλάδους, δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές 

ανάγκες θωράκισης της χώρας. 

Συγκεκριμένα, σχετικά με τις επιχειρήσεις, κάθε επιχείρηση και κάθε ίδρυμα 

γενικότερα, παρόλο που μπορεί να είναι στον ίδιο κλάδο, παρουσιάζει 

ουσιώδεις λειτουργικές διαφοροποιήσεις. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται η 

δημιουργία σε κάθε τέτοιο χώρο, ειδικό πρόγραμμα (μελέτη) καθαρισμού και 

απολύμανσης που να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου, που 

σημαίνει ότι τα γνωστά πρωτόκολλα που εκπονήθηκαν, θα πρέπει να κάνουν 

μνεία ως προς αυτό. Επίσης, διάφορες ΑΔΑ περί της υγειονομικής λειτουργίας, 

θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και όχι γραμμένες με προχειρότητα, π.χ. 
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όταν αναφέρεται ότι τα σούπερ μάρκετ υποχρεούνται να απολυμαίνουν τα 

καρότσια τροφίμων των πελατών, θα έπρεπε να ξεκαθαρίσουν ότι η 

απολύμανση γίνεται μετά από κάθε χρήση, με το εγκεκριμένο απολυμαντικό, 

αλλά και από ποιόν ειδικό επιστήμονα. (Να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι η 

ΑΔΑ 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και 

επιφάνειες, κατά την εξέλιξη της διασποράς του SARS-CoV2», παραβλέπεται 

από το σύνολο του κρατικού μηχανισμού και των ελεγκτικών οργάνων, με 

αποτέλεσμα τη μη εξυγίανση των χώρων και την περαιτέρω αύξηση των 

κρουσμάτων).  

Στη συνέχεια, θα αναλυθούν τα κακώς κείμενα σε διάφορες κατηγορίες χώρων, 

όπου ο ιός μπορεί να βρει πρόσφορο έδαφος, για την μετάδοσή του, και να 

επισημανθούν λάθη και ελλείψεις. 

 
A. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

 

Οι κανόνες κοινωνικών αποστάσεων στους χώρους εστίασης, έπρεπε να 

μελετηθούν με μεγαλύτερη αυστηρότητα και να εφαρμοσθούν στο ακέραιο. Η 

Πολιτεία είχε θεσπίσει στις αρχές της πανδημίας την κοινωνική απόσταση του 

ενάμισι (1.5) μέτρου, (η οποία είναι μικρή), ενώ σήμερα πολύ σωστά απαιτεί 

δύο (2) μέτρα απόσταση (που θα πρέπει να επισημανθεί ότι είναι οριακή).   

Οι σωστές αποστάσεις οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόσουν τα καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος που διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα, είναι 

υποχρεωτικά τραπέζι με τραπέζι άνω των 2.5 μέτρων και τούτο διότι η πλάτη 

της μιας καρέκλας από την άλλη, πρέπει να ξεπερνά 1.5 μέτρα, όπως 

εμφανίζονται στα σχέδια της προηγούμενης σελίδας, μιας και ο καθήμενος 

χρησιμοποιεί μισό μέτρο τουλάχιστον επιπλέον του τραπεζιού.  

Με βάση την επιφάνεια που καλύπτει το αερόλυμα ενός ατόμου, ο χώρος 

καθήμενου υποχρεωτικά δεσμεύει 4 τ.μ., που σημαίνει ότι η διαίρεση ωφέλιμου 

χώρου καθήμενων θα πρέπει να διαιρεθεί διά τέσσερα και όχι με 2 τ.μ. που 

όρισε εγκληματικά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στην προσπάθειά 

του να ικανοποιήσει τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, οι οποίοι υπολόγιζαν στον τουριστικό καλοκαιρινό πληθυσμό, 

και τούτο βέβαια δεν το έπραξαν διότι ήθελαν να προκαλέσουν επιπλέον 

διασπορά, αλλά διότι οι αλλοπρόσαλλες ενημερώσεις των «ειδικών», στην 

ουσία τους έκαναν να μην πιστεύουν ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα 

πανδημίας. 

Οσο δε, για τον καθαρισμό και την απολύμανση των τραπεζοκαθισμάτων, των 

αποχωρητηρίων κοινού και προσωπικού, αλλά και τον καθαρισμό και 

απολύμανση της επιχείρησης, απαιτούνται διαλύματα με υψηλό αριθμό ppm 

(500 και άνω), και ουχί μια απλή αιθανόλη 70% ή υποχλωριώδες νάτριο σε 

συγκέντρωση 0,1% ή υπεροξείδιο του υδρογόνου με συγκέντρωση 0,5% 

(χημικές ενώσεις που οι δύο τελευταίες είναι καυστικές).  
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Εικόνα 1. Σχεδιάγραμμα που προέρχεται από τον οδηγό του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών που περιγράφει τις αποστάσεις μεταξύ τραπεζιών στον 

τομέα της εστίασης. 
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Στην Εικόνα 1 παρατίθεται σχεδιάγραμμα που εμπεριέχεται στον οδηγό του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το οποίο η επιδημιολογική συμπεριφορά 

του ιού SARS-CoV-2 πρακτικά το ακύρωσε. Στην Εικόνα 2 φαίνονται οι αποστάσεις 

που φθάνει το αερόλυμα όταν ένας άνθρωπος μιλάει δυνατά, βήχει, ή φταρνίζεται. 
 

 
 

 
 

Εικόνα 2. Αποστάσεις σε ευθείες και διασπορά αερολύματος. 
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Στην ίδια λογική με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το οποίο δεν 

συστήνει τη χρήση μηχανικής απολύμανσης του χώρου παρά μόνο αν υπάρχει 

επιβεβαιωμένο κρούσμα, λειτούργησε το σύνολο των κρατικών «ειδικών» που 

ακόμα και σήμερα «απαιτούν» απολύμανση μόνο μετά από επιβεβαιωμένο 

κρούσμα.  

Η λογική αυτή είναι ελλειμματική (θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ίσως και 

λανθασμένη), δεδομένου ότι:  

α) Αν σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όλοι οι εργαζόμενοι είναι 

ασυμπτωματικοί (υγιείς μικροβιοφορείς), θα μολύνουν το σύνολο των πελατών 

τους χωρίς ποτέ να εντοπισθούν. 

β) Αν ένας πελάτης ασυμπτωματικός μολύνει το χώρο, δεν είναι απαραίτητο να 

μολυνθούν οι υπάλληλοι, αλλά μπορούν να μολυνθούν άλλοι πελάτες.  

Για τους λόγους αυτούς, απαιτείται σε όλους τους χώρους υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, απολύμανση με ισχυρό ιοκτόνο διάλυμα με διοξείδιο του 

χλωρίου με άνω των 500ppm δράση ανά δεκαπενθήμερο, ώστε να 

επιτυγχάνεται συνεχής μείωση του ιικού φορτίου από το σύνολο των 

επιφανειών, μιας και ο COVID-19 επιβιώνει στο περιβάλλον και στις επιφάνειες 

για είκοσι οκτώ (28) ημέρες. 

Στην παρούσα φάση της πανδημίας και μέχρι τους καλοκαιρινούς μήνες, θα 

ήταν εγκληματικό να επιτραπεί με οποιοδήποτε τρόπο καθήμενος εντός 

κλειστού χώρου καταστήματος εστίασης.  

Τα καταστήματα αμιγούς εστίασης πρέπει να ανοίξουν, αλλά χρησιμοποιώντας 

μόνο τους ανοικτούς χώρους τους και τα πεζοδρόμια που σε αυτήν τη φάση οι 

Δήμοι θα πρέπει να τους τα παραχωρήσουν άνευ χρέωσης και τούτο διότι τα 

καταστήματα μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος για καθήμενους πελάτες, 

(μόνο όσα έχουν άδεια εστιατορίου) είναι χώροι οι οποίοι εφαρμόζοντας 

αυστηρούς υγειονομικούς κανόνες είναι ελεγχόμενοι. 

Επομένως είναι σαφές ότι δεν θα διασπείρουν τον ιό και είναι ένας από τους 

βασικούς χώρους όπου θα γίνει ψυχική εκτόνωση του πληθυσμού χωρίς 

περαιτέρω κινδύνους.  

Τα καταστήματα εστίασης θα είναι υποχρεωμένα στους εξωτερικούς χώρους να 

χρησιμοποιήσουν τις θερμάστρες προπανίου (οι οποίες είναι γνωστές και ως 

«μανιτάρια»). 

Στις δύο εικόνες που ακολουθούν (Εικόνα 3 και Εικόνα 4) φαίνεται η κίνηση της 

θερμότητας από τη συγκεκριμένη θερμάστρα ανοικτού χώρου.  

Η κυκλική κίνηση δεν θερμαίνει απλώς το περιβάλλον, αλλά καταστρέφει και 

μεγάλο μέρος των αερολυμάτων που εκλύουν οι καθήμενοι.  

Υπολογίζεται ότι επιτυγχάνεται μείωση ιικού φορτίου, άνω του 40% (η ακρίβεια 

του ποσοστού καταστροφής μολυσμένου αερολύματος, θα μπορούσε να 

εξακριβωθεί, μετά από μία πειραματική μελέτη από κάποιο πανεπιστημιακό 

ίδρυμα, που έχει τη δυνατότητα μέτρησης και ανάλυσης μικροβιολογικού 

φορτίου). 
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Εικόνα 3. Λειτουργία μιάς θερμάστρας προπανίου σε έναν ανοικτό χώρο εστίασης. 

 

 
 

Εικόνα 4. Κίνηση θερμού και ψυχρού αέρα κατά τη λειτουργία της θερμάστρας. 
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Β. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (SUPER MARKET - ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ) ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 
Ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)  

 

Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας οι χώροι οι οποίοι βρίσκονταν και 

βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας για τον κορονοϊό, σε όλη την Ευρώπη, πλην 

της Ελλάδος ήταν και είναι τα μεγάλα κλειστού τύπου καταστήματα πώλησης 

τροφίμων.  

Ολα τα μεικτά καταστήματα, οι υπεραγορές, οι αποθήκες τροφίμων, τα 

καταστήματα χονδρικής διάθεσης τροφίμων (cash and carry), έχουν το δικαίωμα 

να κάνουν και ηλεκτρονικό εμπόριο τροφίμων, σύμφωνα με την ισχύουσα 

υγειονομική νομοθεσία (K.Y.A. με αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 ΦΕΚ 2161/τ.Β΄). 

Τα προβλήματα όμως που εντοπίζονται επί της ουσίας στα super market είναι 

πολλαπλά και έχουν πάρα πολλές διαφορετικές εστίες εισαγωγής του ιού εντός 

αυτών, και πολλές μορφές μεταφοράς του ιού στους πελάτες. 

Συγκεκριμένα με τον συνωστισμό (π.χ. η οδηγία είναι ένα άτομο ανά 10 τ.μ. 

καταστήματος).  

Δίνεται το εξής παράδειγμα: ένα super market - υπεραγορά με εμβαδό 1400 τ.μ., 

εκ των οποίων τα 300 τ.μ. είναι η αποθήκη του και τα 1100 τ.μ. είναι χώρος 

πώλησης και ταμεία.  

Στα 1100 τ.μ. χρησιμοποιεί 80 τ.μ. σε ταμεία, wc πελατών 20 τμ, κρεοπωλείο 30 

τ.μ., οπωροπωλείο 30 τ.μ., ιχθυοπωλείο 20 τ.μ., χώρο τυριών - αλλαντικών κοπής 

40 τ.μ., βιτρίνες ψυγείων 40 τ.μ., και ράφια έκθεσης τυποποιημένων προϊόντων 

θερμοκρασίας περιβάλλοντος 200 τμ και στον χώρο της αποθήκης έχουμε 75 τ.μ. 

γραφεία, 60 τ.μ. ψυκτικούς θαλάμους και 50 τ.μ. ράφια αποθήκευσης 

τυποποιημένων προϊόντων. 

Ολο αυτό σημαίνει ότι στο χώρο πώλησης υπάρχουν διάδρομοι (δηλαδή 

ελεύθερος χώρος για τη διέλευση, αλλά και την αναμονή των πελατών τα ταμεία) 

1100 – 460 = 640 τ.μ. ελεύθερο χώρο και στο χώρο της αποθήκης υπάρχει 

ελεύθερος χώρος 300 – 75 – 60 – 50 = 115 τ.μ. 

Παρατίθεται ενδεικτική κάτοψη υπεραγοράς ώστε να γίνει σαφές ποιός είναι ο 

ελεύθερος χώρος. Το κατάστημα δεν είναι υπαρκτό (κάθε ομοιότητα με γνωστό 

κατάστημα είναι συμπτωματική) και ο ελεύθερος χώρος σημειώνεται με 

διαγράμμιση. 

Ενα κατάστημα αυτού του μεγέθους μόνο για την απλή του λειτουργία, χρειάζεται 

25 άτομα προσωπικό ανά βάρδια. Ο ελεύθερος χώρος για τους πελάτες είναι 640 

τ.μ. Εστω ότι το προσωπικό καλύπτεται από τα τετραγωνικά των γραφείων, του 

ελεύθερου χώρου στην αποθήκη, αλλά και των τμημάτων, τότε οι πελάτες οι 

οποίοι μπορούν να επισκεφθούν ταυτόχρονα το κατάστημα, πόσοι είναι; Είναι 

140; Είναι 110; Ή μόνο 64;  

Η απάντηση είναι μόνο 60 και τούτο διότι στην εμβαδομέτρηση δεν αναφέρονται 

οι προωθητικές ενέργειες προϊόντων, οι οποίες τοποθετούνται όπου υπάρχει 

ελεύθερος χώρος, δηλαδή σε διαδρόμους πελατών. Αυτές κατά μέσο όρο, 
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ξεπερνούν τα τριάντα με σαράντα τετραγωνικά κάλυψης. Βέβαια, τα καταστήματα 

αυτά, συναθροίζουν το σύνολο των τετραγωνικών τους αφαιρώντας τους 

υπαλλήλους τους, και θα επιτρέψουν την είσοδο σε εκατό σαράντα (140) πελάτες, 

ή στην καλύτερη περίπτωση εκατό δέκα (110).  

 

 
Εικόνα 5. Ενδεικτική κάτοψη καταστήματος υπεραγοράς. 

 

• Προμήθεια - Παραλαβή: Τα καταστήματα αυτά, τα super market, υπεραγορές, 

αποθήκες, παραλαμβάνουν τρόφιμα σε συχνή βάση από τους προμηθευτές τους 

αλλά και από τις κεντρικές τους αποθήκες – εφόσον διαθέτουν. (Οι μεγάλες 

αλυσίδες διαθέτουν ιδιόκτητες μεγάλες κεντρικές αποθήκες σε όλη την Ελλάδα). 

Οπως έχει αναφερθεί, ο ιός, μπορεί να επιβιώσει στην όποια επιφάνεια είκοσι 

οκτώ (28) ημέρες, αλλά το πιο επικίνδυνο είναι ότι ο ιός είναι ψυχροανθεκτικός 

και έχει βρεθεί σε προϊόντα βαθιάς κατάψυξης, που σημαίνει ότι μπορεί να 

μεταφερθεί από μία περιοχή στην άλλη είτε σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, είτε 
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σε θερμοκρασίες ψύξης και κατάψυξης, με αποτέλεσμα ένα προϊόν με ιικό φορτίο, 

το οποίο μολύνθηκε στο χώρο παραγωγής του, στο χώρο αποθήκευσής του, στο 

μεταφορικό μέσο του αλλά ακόμη και από τους υπαλλήλους της αποθήκης του 

καταστήματος, (οι οποίοι μπορεί να είναι υγιείς μικροβιοφορείς - ασυμπτωματικοί) 

ο ιός θα μεταφερθεί εντός του χώρου πώλησης και στη συνέχεια θα μεταφερθεί 

στα σπίτια των καταναλωτών.  

• Χώρος πώλησης: Ο χώρος πώλησης ενός καταστήματος, μολύνεται από το προϊόν 

και τους εργαζόμενους όλης της προαναφερόμενης αλυσίδας, από τους πελάτες 

αλλά και από το σύστημα εξαερισμού - αερισμού, όταν αυτό μολυνθεί έστω και από 

έναν ασυμπτωματικό πελάτη ή εργαζόμενο (το πρόβλημα στον αερισμό - εξαερισμό 

ενός καταστήματος, δεν είναι σημερινό με τον COVID -19, αλλά είναι διαχρονικό με 

το πρόβλημα της λεγεωνέλλας. Για τον λόγο αυτό το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε την 

ΑΔΑ ΩΟΓΔ465ΦΥΟ-Μ6Η «Πρόληψη της νόσου των λεγεωνάριων στο πλαίσιο της 

πανδημίας COVID-19», μία οδηγία η οποία πήγε και αυτή στο καλάθι των 

αχρήστων από τους κρατικούς και ελεγκτικούς φορείς).  

Εκτός του συστήματος αερισμού - εξαερισμού, super market,υπεραγορές κλπ, 

μεικτά καταστήματα που διαθέτουν τμήμα ιχθυοπωλείου και κρεοπωλείου, λόγω 

του καταιονισμού ύδατος για καθαρισμό και έκπλυση του ίδιου του χώρου, αλλά 

και των τροφίμων που πωλούνται (κρέας, ψάρι), δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες 

τόσο στον COVID-19, όσο και στην λεγεωνέλλα, στο να μολύνουν τον χώρο και 

τους ανθρώπους (πελάτες και προσωπικό), μιας και τα σταγονίδια τα οποία 

δημιουργούνται, μεταφέρονται μέσω του αέρα στο σύνολο του καταστήματος. 

Οι χώροι του καταστήματος όπως ράφια, προϊόντα, ψυγεία, καταψύκτες, νωπά 

τρόφιμα (οπωρολαχανοπωλείο, κρεοπωλείο, τμήμα κοπής τυριών - αλλαντικών), 

μπορούν να μολυνθούν εκτός από τον οποιοδήποτε υπάλληλο και το σύστημα 

εξαερισμού, και από τον πελάτη, και τούτο διότι ένας πελάτης ο οποίος είναι 

μολυσμένος (υγιής μικροβιοφορέας - ασυμπτωματικός), μπορεί να μολύνει 

οτιδήποτε πιάσει π.χ. τα νωπά λαχανικά και φρούτα, τα τυποποιημένα προϊόντα 

στο ράφι, τα ψυγεία ψύξης και κατάψυξης, τα οποία μπορεί να τα αγγίξει, να τα 

επεξεργασθεί, αλλά στο τέλος να μην καταλήξουν στο καλάθι του. Ετσι μπορεί να 

μολύνει και τους εργαζόμενους (οι οποίοι επιφορτίζονται την τακτοποίηση για την 

διατήρηση καλής εικόνας ραφιών και βιτρινών), αλλά και να είναι υπεύθυνος για 

το ιικό φορτίο που θα μεταφερθεί στο σπίτι κάποιου άλλου πελάτη που θα 

αγοράσει το εν λόγω προϊόν.  

Επίσης, τα καρότσια και οι σακούλες των προϊόντων ενός super market, είναι εν 

δυνάμει μεταφορείς του ιού από το super market στην οικία του καταναλωτή.  

Πρόσφατη μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαιώνει ότι τα super market είναι η 

κύρια εστία μετάδοσης του κορονοϊού. Συγκεκριμένα η έρευνα της Public Health 

England κατέγραψε στοιχεία εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας του 

κορονοϊού τα οποία και παρατίθενται όπως τα δημοσιεύει η επίσημη κυβερνητική 

ιστοσελίδα, που αντιστοιχούν στα διαστήματα 09-15 Νοεμβρίου 2020 και 16-22 

Νοεμβρίου 2020 αντίστοιχα.  
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Πίνακας 2. Σημεία διασποράς του ιού SARS-CoV-2 κατά την 46η εβδομάδα της 

πανδημίας στην Αγγλία. 

 

 

Πίνακας 3. Σημεία διασποράς του ιού SARS-CoV-2 κατά την 47η εβδομάδα της 

πανδημίας στην Αγγλία. 

 

 

Χώρος 
 

Ποσοστό αναμετάδοσης  

Σούπερ μάρκετ (Υπεραγορές) 18.3% 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 12.7% 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 10.1% 

Νοσοκομεία 3.6% 

Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων  2.8% 

Κολέγια  2.4% 

Αποθήκες 2.2% 

Βρεφονηπιακοί σταθμοί 1.8% 

Μπαρ 1.6% 

Τουριστικές μονάδες 1.5% 

Πανεπιστήμια 1.4% 

Εργοτάξια 1.4% 

Οικογένειες κάτω των πέντε μελών 1.2% 

Ιατρεία 1.1% 

Γυμναστήρια 1.1% 

Καταστήματα εστίασης 1.0% 

 

Χώρος 
  

Ποσοστό αναμετάδοσης 

Σούπερ μάρκετ (Υπεραγορές) 19.7% 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση  18.2% 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 12.7% 

Νοσοκομεία 5,6% 

Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων 4.2% 

Κολέγια 2.5% 

Αποθήκες 2.4% 

Βρεφονηπιακοί σταθμοί  1.5% 

Πανεπιστήμια 1.3% 

Ειδικά σχολεία 1.1% 

Οικογένειες κάτω των πέντε μελών  1.1% 

Τουριστικές μονάδες 0.3% 
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Η δεύτερη έρευνα, δείχνει αύξηση κατά 1,4% του ποσοστού μεταδοτικότητας 

του ιού από τα super market (σε σχέση με το διάστημα από 09-15 Νοεμβρίου 

2020).  

Στον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας, με αφαίρεση την άμεση μόλυνση του πελάτη 

(η έμμεση συνεχίζει να υπάρχει από μολυσμένες συσκευασίες), σε ένα μεικτό 

κατάστημα ή υπεραγορά, ισχύει και στην ηλεκτρονική πώληση τροφίμων και τη 

διανομή τους στο σπίτι, ανεβάζοντας όμως την επικινδυνότητα μόλυνσης στους 

εργαζόμενους και τούτο διότι αναγκάζονται να βρίσκονται περισσότερη ώρα 

εντός ψυκτικών θαλάμων, συντήρησης και κατάψυξης, καθώς και να έρχονται 

σε επαφή με το σύνολο των τυποποιημένων τροφίμων ώστε να προετοιμάσουν 

τις παραγγελίες των πελατών, τυποποιημένων προϊόντων και μη, πράγμα που 

συνέβη στη μεγαλύτερη αλυσίδα ηλεκτρονικού εμπορίου της αλλοδαπής 

(Amazon).  

Οπως προαναφέρθηκε, οι οδηγίες και οι κανόνες τους οποίους θέσπισε το 

κράτος για την λειτουργία των εν λόγω καταστημάτων, εκτός από  πρόχειρες και 

ασαφείς, είναι κομμένες και ραμμένες στα συμφέροντα των μεγάλων αλυσίδων. 

Η μέριμνα για τους εργαζόμενους αλλά και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των 

μεγάλων αλυσίδων, είναι ασύμμετρες.  

Σε καιρούς μιας τέτοιας επικίνδυνης πανδημίας η καταναλωτική κίνηση στα 

συγκεκριμένα καταστήματα μεγαλώνει, επομένως παρουσιάζεται αύξηση τζίρου, 

και δεν υπάρχει μέριμνα υποχρεωτικού προληπτικού ελέγχου της υγείας των 

εργαζομένων για COVID-19 (απλό rapid test), με αποτέλεσμα εργαζόμενοι και 

πελάτες να έχουν αφεθεί στην τύχη τους. 

Οταν η ΑΔΑ 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε 

χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της διασποράς του SARS-CoV2» είναι 

ανενεργή, με ευθύνη του ίδιου του Υπουργείου Υγείας και των υπαλλήλων του 

και κανένα κατάστημα δεν εφαρμόζει και την ΑΔΑ ΩΟΓΔ465ΦΥΟ-Μ6Η 

«Πρόληψη της νόσου των λεγεωνάριων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19», 

που είναι απαραίτητη για τα συγκεκριμένα καταστήματα, αλλά αντιθέτως 

εκδίδουν οδηγίες χωρίς καμία πραγματική υγειονομική δράση προστασίας 

εργαζομένων και καταναλωτών παρά μόνον οδηγίες του «φαίνεσθε» ώστε να 

κοροϊδεύουν επί της ουσίας τους καταναλωτές για δήθεν ασφάλεια, 

μετατρέπεται το σύνολο των super market, σε απόλυτες υγειονομικές βόμβες 

COVID-19 και όσα μέτρα και αν ληφθούν, είναι εκ του ουκ άνευ.  

Αντ’ αυτού, οι υπεύθυνοι προστασίας των πολιτών για την καταπολέμηση του 

COVID-19 χλευάζουν τα ευρήματα και τις μελέτες του Public Health and Social 

Care (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας του Ηνωμένου Βασιλείου), 

ώστε να είναι απόλυτα ταυτισμένοι με τα συμφέροντα των μεγάλων αλυσίδων 

super market, δίνοντάς τους βήμα να ανακοινώνουν μέσω των ινστιτούτων που 

αυτοί πληρώνουν, όχι απλώς παραπλανητικές ανακοινώσεις αλλά, και 

επικίνδυνες μιας και ουδεμία σχέση έχουν με τους υγειονομικούς κανόνες παρά 

μόνο με το κέρδος.  
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Τα επιστημονικά ευρήματα, τα οποία έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας του Ηνωμένου Βασιλείου, για όσους γνωρίζουν και είναι 

πραγματικοί επιστήμονες της υγείας και της υγιεινής, δεν είναι απλώς 

αναμενόμενα, αλλά επιβεβαιώνουν την πραγματικότητα. 

Στο ελληνικό γίγνεσθαι, δεν είναι πρέπον να ακυρώσουμε συλλήβδην όλες τις 

αλυσίδες super market, και τούτο διότι κάποιες από αυτές προσέχουν και την 

καθαριότητά τους και προσπαθούν να εφαρμόσουν τις οδηγίες οι οποίες οδηγίες - 

πρωτόκολλα που έχουν δοθεί για super market είναι ελλιπέστατες, πρόχειρες και 

επικίνδυνες και τούτο διότι ή αυτοί που τις εξέδωσαν θέλησαν να ικανοποιήσουν 

τους επιχειρηματίες, ή είναι άσχετοι με την υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένου και 

πελάτη. Ενα όμως είναι σίγουρο. Δεν έχουν ουδεμία γνώση για την λειτουργία 

ενός τέτοιου καταστήματος.  

Κάποιοι ιδιοκτήτες δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι είναι ο COVID-19 και αυτό διότι 

οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ενημερωθεί επί της ουσίας, αλλά τους μεταφέρονται 

πράγματα που θα είναι εύηχα π.χ. ιδιοκτήτης μεγάλης αλυσίδας, ανέφερε ότι 

επιβεβαιωμένα κρούσματα στην επιχείρησή του ήταν κάτω του 1% του συνολικού 

αριθμού εργαζομένων. Ουδείς ενημέρωσε τον επιχειρηματία αυτό ότι, πίσω από 

κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα υπάρχουν δεκαοκτώ (18) με τριάντα (30) υγιείς 

μικροβιοφορείς - ασυμπτωματικοί, που σημαίνει ότι η επιχείρησή του, είναι στα 

όρια υγειονομικής βόμβας. Είναι σίγουρο ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, αν 

το καταλάβει, θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα.  

Τα μέτρα αυτά είναι η πραγματική εφαρμογή των προαναφερόμενων ΑΔΑ και της 

υγειονομικής νομοθεσίας ή τα δήθεν των κυρίων που μας επιβεβαιώνουν ότι δεν 

υπάρχει πρόβλημα;  

Υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό θα μεγαλώσει, θα είναι τελείως 

ανεξέλεγκτο, και θα αναγκασθούν να κλείσουν και να αλλάξουν τις λειτουργίες 

τους με εκ περιτροπής άνοιγμα, όπως συνέβη στις Η.Π.Α. και συμβαίνει στον 

Καναδά. 

Οι υπεύθυνοι προστασίας του κόσμου σε αυτήν την περίοδο υγειονομικής 

κρίσης, από την στιγμή που δεν μπορούν να αναγνώσουν και να κατανοήσουν τα 

ευρήματα μίας έρευνας, και μη έχοντας γνώση τι πραγματικά σημαίνει ιχνηλάτηση 

(αλλά νομίζουν ότι γνωρίζουν), καλό θα είναι να σιωπούν, εκτός βέβαια αν οι 

δεσμεύσεις τους και οι υποχρεώσεις τους προς συγκεκριμένες επιχειρηματικές 

ομάδες, είναι ισχυρότερες και σημαντικότερες από την υγεία του ελληνικού λαού. 

 
Γ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

 

Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους υπάγονται στο ΦΕΚ 

1136/τ.Β΄/06.07.2007, με συμπληρωματικές τις νομοθεσίες ΦΕΚ 2190/τ. 

Β΄/02.10.2009 και ΦΕΚ 1736/τ. Β΄/03.08.2011, αντίστοιχα, οι οποίες 

ενσωμάτωσαν τις προγενέστερες νομοθεσίες ΦΕΚ 455/τ.Β΄/1996 για Μ.Φ.Η. 
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κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ΦΕΚ 833/τ.Β΄/1996 για Μ.Φ.Η. μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα αντίστοιχα. Οι αρχικές νομοθεσίες που θέσπισε το 

ελληνικό κράτος για την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων φροντίδας 

ηλικιωμένων, ήταν το ΦΕΚ 23 /11.02.1972 «Περί ιδρύσεως Φιλανθρωπικών 

Σωματείων» και το ΦΕΚ 922/τ.Β΄/12.10.1979 «Περί καθορισμού 

δικαιολογητικών που απαιτούνται για χορήγηση αδειών και λειτουργίας 

ιδιωτικών επιχειρήσεων και περιθάλψεως υπερηλίκων και από κινητική 

αναπηρία ανιάτως πασχόντων ατόμων, καθώς και των προσωρινών αδειών 

λειτουργίας». 

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ανάρτησε στην επίσημη 

σελίδα του (www.https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/) οδηγίες με τίτλο 

«Μέτρα πρόληψης ελέγχου και διασποράς του COVID-19 σε κλειστές δομές 

φιλοξενίας και σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων», τον Αύγουστο του 2020  

(www.eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/08/odigies-domes-filoxenias-ilikiomenoi-

24-08-2020.pdf). 

Αν αφαιρεθούν οι γενικοί κανόνες υγιεινής που εδώ αναφέρονται εξαιτίας του 

COVID-19, ενώ στην ουσία ισχύουν γι αυτούς τους χώρους ακόμη και όταν η 

χώρα δεν βρίσκεται σε επιδημία ή πανδημία, γίνεται αντιληπτό ότι οι άνθρωποι 

που συνέταξαν τους εν λόγω κανόνες, δεν γνωρίζουν τις διαφοροποιήσεις και 

τους χώρους αλλά και το σημερινό προσωπικό αυτών των μονάδων. Οι μονάδες  

φροντίδας ηλικιωμένων είναι οι κύριες δομές μαζί με τις φυλακές, τα 

στρατόπεδα και τις κλειστές δομές φιλοξενίας μεταναστών, που αφορούν την 

κλειστοπληθυσμιακή υγιεινή.  

Παρακάτω παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους τα πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ. 

ως προς τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, είναι ελλιπή.  

Συγκεκριμένα οι μονάδες αυτές υποχρεούνται να έχουν παρασκευαστήριο 

(κουζίνα), αλλά η νομοθεσία τους δίνει το δικαίωμα να μην έχουν πλήρη 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του παρασκευαστηρίου, στην περίπτωση που τη 

σίτιση των φιλοξενούμενων έχει αναλάβει εταιρεία τροφοδοσίας (catering), 

διαθέτοντας κατά πολύ μικρότερο χώρο για την μεριδοποίηση και προσφορά 

σιτηρεσίου στους τρόφιμους.  

Αν μία μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων διαθέτει πλήρη ανάπτυξη κουζίνας - 

παρασκευαστηρίου, τότε οι έλεγχοι για το ιικό φορτίο από COVID-19 που θα 

πρέπει να διενεργηθούν, είναι αποκλειστικά στο προσωπικό και στις πρώτες 

ύλες, καθώς όλοι οι κύκλοι εργασιών γίνονται εντός του χώρου. Επομένως, θα 

υπήρχε περίπτωση να μολυνθούν οι τρόφιμοι της μονάδας είτε από ένα 

μολυσμένο με κορονοϊό τρόφιμο (μη καλά πλυμένο φρούτο ή μη καλά πλυμένη 

νωπή σαλάτα), είτε από τους εργαζόμενους της κουζίνας, στην περίπτωση που 

κάποιος ή κάποιοι από το σύνολό τους είναι υγιείς μικροβιοφορείς 

(ασυμπτωματικοί). 

Αντιθέτως, η μονάδα η οποία δεν διαθέτει πλήρη ανάπτυξη κουζίνας (είτε 

παρασκευαστηρίου), αλλά διαθέτει έναν μικρό χώρο παραλαβής και 
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μεριδοποίησης του σιτηρεσίου το οποίο έχει αναλάβει εταιρεία τροφοδοσίας 

(catering), o ιός στους τρόφιμους της μονάδας, μπορεί να εισέλθει από:  

 

α) Μολυσμένη πρώτη ύλη (νωπό τρόφιμο) ή μολυσμένη συσκευασία του 

εργαστηρίου παρασκευής του. 

 

β) Μόλυνση από τους εργαζόμενους τυχόν υγιείς μικροβιοφορείς - 

ασυμπτωματικούς (χειριστές τροφίμων εργαστηρίου). 

 

γ) Μόλυνση από αυτοκίνητο τροφοδοσίας το οποίο μπορεί να έχει υψηλό ιικό 

φορτίο, δηλαδή να έχει επιμολυνθεί και να επιμολύνει τα κυτία έτοιμων 

γευμάτων (thermobox κλπ).  

 

δ) Από τον μεταφορέα των προϊόντων που μπορεί να είναι υγιής 

μικροβιοφορέας - ασυμπτωματικός και να μολύνει και τα έτοιμα προϊόντα της 

εταιρείας τροφοδοσίας, αλλά και να μεταφέρει το ιό στον χώρο παραλαβής της 

μονάδας.  

 

ε) Παραμένει ο κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων της μονάδας, από τον χειριστή 

τροφίμων - υπάλληλο της μονάδας, στην περίπτωση που είναι υγιής 

μικροβιοφορέας - ασυμπτωματικός. 

 

Στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων σήμερα, μαζί με τους μόνιμους 

ηλικιωμένους τρόφιμους, μπορούμε να συναντήσουμε και ανθρώπους οι οποίοι 

φιλοξενούνται για ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα και οι οποίοι 

προέρχονται από ένα μετεγχειρητικό στάδιο, και οι οικογένειές τους δεν 

δύνανται να τους περιθάλψουν ή οι ίδιοι δεν έχουν οικογένεια, που σημαίνει και 

επιπλέον επιβάρυνση εργασιών του υπάρχοντος προσωπικού.  

Με την έκρηξη της πανδημίας SARS-CoV-2, οι πρώτοι χώροι που επλήγησαν με 

εκατόμβες νεκρών σε Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία και Γαλλία, ήταν οι μονάδες 

φροντίδας ηλικιωμένων, με εξαίρεση την Γερμανία, της οποίας οι μονάδες 

φροντίδας ηλικιωμένων είναι υπό κρατικό έλεγχο, (όλοι οι εργαζόμενοι αλλά και 

οι συνταξιούχοι που ζουν στις οικίες τους, διαθέτουν βάση της νομοθεσίας ένα 

ποσό από τους μισθούς ή τις συντάξεις τους, για τη συντήρηση των μονάδων 

φροντίδας ηλικιωμένων, ώστε ο πολίτης όποτε το χρειαστεί να τον περιθάλψει).  

Στην Ελλάδα έχουμε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα που ανήκουν στο κράτος, σε φιλανθρωπικά σωματεία, στην 

εκκλησία, και κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αποτελούν σήμερα τον κύριο 

όγκο. 

Οι αριθμοί των αδειοδοτημένων μονάδων, ο αριθμός του συνόλου των κλινών 

που διαθέτουν και ο μέσος όρος κλινών, αναφέρονται ενδεικτικά στον πίνακα 

που ακολουθεί. 
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Πίνακας 4. Αριθμός αδειοδοτημένων Μ.Φ.Η., με συνολικό αριθμό κρεβατιών και 

μέσω όρο κρεβατιών ανά μονάδα, σε χώρες τις Ε.Ε. (ενδεικτικά), από την έκθεση 

του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών με τίτλο Surveillance 

of COVID-19 at longterm care facilities in the EU/EEA, στις 19 Μαΐου 2020. 

 

 

 

Στην Ελλάδα, με το που άρχισαν να εμφανίζονται κρούσματα και θάνατοι από 

κορονοϊό στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, η πολιτεία αναγκάστηκε να κάνει 

κάποιους ελέγχους.  

Πολύ σωστά ο Περιφερειάρχης Αττικής διέταξε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που 

διαθέτει η Περιφέρεια να ελέγξουν την νομιμότητα των αδειών λειτουργίας των 

μονάδων αυτών, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του (Περιφέρεια Αττικής). 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» στις 18 Οκτωβρίου 2020, 59 

μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων πανελλαδικά παρουσιάζουν λειτουργία χωρίς 

την σχετική αδειοδότηση, πράγμα που σημαίνει ότι μία στις έξι μονάδες 

λειτουργούν άτυπα.  

Οι έλεγχοι βέβαια οι οποίοι διεξήχθησαν (ως συνήθως δεν διεξήχθησαν εις βάθος 

αλλά επιφανειακά) και τούτο διότι και το νομικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει ως 

προς τη λειτουργία των μονάδων αυτών με βάση το προσωπικό που πρέπει να 

διαθέτουν, αλλά και οι οδηγίες (πρωτόκολλα) του Ε.Ο.Δ.Υ. είναι μόνο για το 

«φαίνεσθε». 

Σήμερα, με μία επιδημία - πανδημία, καλύπτονται όλοι με βάση το νόμο στο 

ελάχιστο με δίωρη παρουσία γιατρού ημερησίως, με έναν νοσηλευτή/τρια Τ.Ε. ή 

Δ.Ε. ανά βάρδια, και έναν κοινωνικό φροντιστή ανά 25 αυτοεξυπηρετούμενους και 

ανά 15 μη αυτοεξυπηρετούμενους (κοινωνικός φροντιστής ονομάζεται ο ή η 

εργαζόμενος/η του οποίου τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την προσωπική 

φροντίδα και βοήθεια, τη βοήθεια με τη χρήση της τουαλέτας και του μπάνιου, την 

βοήθεια κατά την έγερση, ντύσιμο και κατάκλιση, τον χειρισμό ακράτειας, την 

παρακολούθηση σωστής λήψης φαρμακευτικής αγωγής των τροφίμων κ.λ.π.), με 

έναν φυσικοθεραπευτή ή γυμναστή με ελάχιστη δίωρη ημερήσια απασχόληση, 

έναν κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο με ελάχιστη δίωρη απασχόληση, 3 φορές 

την εβδομάδα, ένα διοικητικό στέλεχος και τέλος, έναν μάγειρα ή βοηθό μάγειρα, 

μία/έναν τραπεζοκόμο ανά 50 κλίνες και μία καθαρίστρια ανά 50 κλίνες ή το 

Χώρα Αριθμός  

Μ.Φ.Η. 

Αριθμός  

κρεβατιών  

Κρεβάτια  

(Μ.Ο./Μ.Φ.Η.) 

Γερμανία 10.389 852.849 82 

Γαλλία 9.744 687.936 71 

Ιταλία 3.219 186.872 58 

Ισπανία 5.387 372.306 69 

Ελλάδα 263 10.849 41 
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χειρότερο άνευ καθαρίστριας, εάν η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων διαθέτει 

νόμιμη σύμβαση με συνεργείο καθαρισμού. 

Με βάση τον Πίνακα 2 που αφορά στον αριθμό μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων 

και στον κατά μέσο όρο αριθμό κρεβατιών ανά μονάδα, που δημοσιεύτηκε στις 19 

Μαΐου 2020 από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών, η 

Ελλάδα διαθέτει 263 αδειοδοτημένες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, και η 

καθεμιά τους διαθέτει κατά μέσο όρο 41 κρεβάτια. 

Εστω λοιπόν ότι υφίσταται μία μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με ακριβώς 41 

κρεβάτια και είναι κατειλημμένα τα 40 και διαμένουν 25 αυτοεξυπηρετούμενοι και 

15 κλινήρεις τρόφιμοι. Η διαφοροποίηση είναι ένας κοινωνικός φροντιστής 

επιπλέον στις δύο βάρδιες (πρωινή και απογευματινή), σε σχέση με τους 

προαναφερόμενους (με την προϋπόθεση ότι δεν υποχρεώνονται σε υπερωρίες). 

Που σημαίνει ότι σημειώνονται πολλαπλές επισκέψεις τρίτων εργαζομένων 

καθημερινά, επομένως αυξάνεται ο κίνδυνος μόλυνσης από κορονοϊό μιας και ο 

δίωρος γιατρός, ο δίωρος γυμναστής ή φυσικοθεραπευτής και ο δίωρος ανά 3 

ημέρες την εβδομάδα κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος, καθώς και η εταιρεία 

καθαρισμού, κινούνται και σε άλλους εργασιακούς χώρους προς συμπλήρωση 

εισοδήματος και ενσήμων. Επίσης η κόπωση των νοσηλευτριών και των 

κοινωνικών φροντιστών, καθώς και του ενός τραπεζοκόμου, είναι τόσο μεγάλη 

που ακόμα και τα βασικά μέτρα αυτοπροστασίας για τον κορονοϊό, δεν μπορούν 

να εφαρμοσθούν.  

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις στις οποίες λειτουργούν οι μονάδες φροντίδας 

ηλικιωμένων, είναι κυρίως χώροι με μεγάλους προαύλιους χώρους (παλιά 

αρχοντικά κ.λ.π.), ή χώροι παλαιών ιδρυμάτων, καθώς και σύγχρονα κτίρια 

κλειστού τύπου.  

Στα «παλαιά» κτήρια το οποία έχουν μεγάλους προαύλιους χώρους, δωμάτια με 

μπαλκόνια, ατομικά κλιματιστικά και κεντρική θέρμανση, η μόλυνση από τον 

κορονοϊό είναι μικρότερη, και τούτο διότι μπορεί να εφαρμοστεί καλός αερισμός 

και το ατομικό κλιματιστικό δεν μπορεί να μολύνει τα άλλα δωμάτια. Αντιθέτως, 

πολλές σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, δηλαδή μονάδες που 

στεγάζονται σε νεόδμητα κτήρια κλειστού τύπου, όπου ο αερισμός είναι 

μηχανικός κεντρικός, ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού στο σύνολο της μονάδας 

μέσω του συστήματος αερισμού - εξαερισμού, είναι τεράστιος, και τούτο διότι 

παρόλα τα rapid test που μπορούν να διενεργηθούν, αρκεί μία φορά στο 

μεσοδιάστημα των επαναληπτικών test, ένας υγιής μικροβιοφορέας 

(ασυμπτωματικός) να μολύνει το σύνολο της μονάδας (εργαζόμενους και 

τρόφιμους). 

Το σύνολο των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων θα έπρεπε να είχε προβεί από 

την ίδρυσής τους (αδειοδότησή τους) σε ειδικές τεχνικές (κατασκευαστικές), ώστε 

να θωρακίζεται ήδη από τον εξωτερικό χώρο το κτήριο της μονάδας. Επίσης οι 

κοινόχρηστοι χώροι των επισκεπτών καθώς και οι χώροι παραλαβής πρώτων 

υλών, θα έπρεπε να έχουν επενδυθεί με ειδικά υλικά (δάπεδα, τοιχία, τα οποία 
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περιέχουν άργυρο Αg), τα οποία είναι μικροβιοκτόνα. Που σημαίνει ότι πάντα θα 

επιτυγχάνεται χαμηλότερο μικροβιακό φορτίο. Και τούτο διότι ανεξάρτητα του 

SARS-CoV-2, θα πρέπει να προστατεύονται και να θωρακίζονται από την όποια 

νόσο επιδημιολογικού χαρακτήρα. 

Οπως δεν εφαρμόζονται η ΑΔΑ 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ «Μέτρα καθαρισμού και 

απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες, κατά την εξέλιξη της διασποράς του 

SARS-CoV2», καθώς και η ΑΔΑ ΩΟΓΔ465ΦΥΟ-Μ6Η «Πρόληψη της νόσου των 

λεγεωνάριων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19» στους χώρους υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, επίσης δεν εφαρμόζονται και στις μονάδες φροντίδας 

ηλικιωμένων. 

Η κόπωση του προσωπικού, το άγχος του θανάτου από τυχόν μόλυνση των 

τροφίμων, η πλήρης απομόνωσή τους από τα οικεία πρόσωπα (δυστυχώς σωστά 

γίνεται) και η αύξηση της ψυχικής πίεσης, δημιουργούν καταστάσεις που η 

πολιτεία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και επαφίεται στην τύχη. 

Οι τρόφιμοι των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων βρίσκονται σε πλήρη 

απομόνωση, και τούτο διότι τρόφιμοι και εργαζόμενοι φοβούνται μια τυχόν 

μόλυνση από κάποιον υγιή μικροβιοφορέα. Επομένως, και στην περίπτωση των 

μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, με βάση τα προαναφερόμενα, φαίνεται 

ξεκάθαρα η ανεπάρκεια των «ειδικών» και η προχειρότητα σύνταξης 

«πρωτοκόλλων», καθώς οι ελλείψεις είναι πολλές.  

Και οι ελλείψεις επιφέρουν αβεβαιότητα, σε τρόφιμους και προσωπικό, όλων των 

μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων ανά την επικράτεια. 

 
Δ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ) 

 

Η χώρα διαθέτει επαρκή αριθμό νοσοκομείων, δημοσίων κυρίως, αλλά και 

ιδιωτικών. 

Με σεβασμό στον αγώνα, την αυτοθυσία και την υψηλή επιστημονική κατάρτιση 

του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της χώρας, θα αναλυθούν μόνο 

συγκεκριμένα υγειονομικά λάθη και παραλήψεις, από μεριάς της πολιτείας αλλά 

και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, που δεν τα επισήμανε αμέσως 

(ενημερώνοντας το Υπουργείο Υγείας, το οποίο δεν θα είχε σήμερα την 

δυνατότητα της δικαιολογίας ότι δεν τα γνώριζε, παρόλο που όφειλε να τα 

γνωρίζει).  

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), οι 

πίνακες που αφορούν τα θεραπευτήρια ανά νομικό καθεστώς και κατηγορία για τα 

έτη 2015-18 με το αντίστοιχο γράφημα, καθώς και το γράφημα των θεραπευτηρίων 

κατά ειδικότητα έτους 2018, ο πίνακας θεραπευτηρίων ανά περιφέρεια για τα έτη 

2015-18 με το αντίστοιχο γράφημα, καθώς και ο πίνακας με τις κλίνες 

θεραπευτηρίων για τα έτη 2015-2018 και το γράφημα προσωπικού θεραπευτηρίων 

ανά ειδικότητα για τα έτη 2015-2018, τα οποία και αποτυπώνονται παρακάτω, 

αποδεικνύουν την επάρκεια των νοσοκομειακών μονάδων στη χώρα μας. 
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Πίνακας 5.  Θεραπευτήρια ανά νομικό καθεστώς και κατηγορία κατά τα έτη 

2015-2018. [Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.]. 

 

 
 

 
 

Εικόνα  6.  Θεραπευτήρια  ανά  νομικό  καθεστώς  και  κατηγορία  κατά  τα  έτη 

2015-2018. [Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.]. 

 

 
 

Εικόνα 7. Θεραπευτήρια κατά ειδικότητα έτους 2018. [Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.]. 



 

60 
 

Πίνακας 6. Θεραπευτήρια ανά Περιφέρεια για τα έτη 2015-2018. [Πηγή: 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.]. 

 

 
 

 
 

Εικόνα 8. Θεραπευτήρια ανά Περιφέρεια για τα έτη 2015-2018. [Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.]. 



 

61 
 

Πίνακας 7. Κλίνες Θεραπευτηρίων για τα έτη 2015-2018. [Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.]. 

 

 
 

Πίνακας 8. Προσωπικό Θεραπευτηρίων ανά ειδικότητα για τα έτη 2015-2018. 

[Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.]. 

 

 

 
 

Εικόνα 9. Προσωπικό Θεραπευτηρίων ανά ειδικότητα για τα έτη 2015-2018. 

[Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.]. 
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Με βάση τους παραπάνω πίνακες και γραφήματα της ΕΛ.ΣΤΑΤ., παρατηρούμε ότι η 

από το έτος 2015 έως και το 2018 υπήρξε μείωση των κλινών κατά 403 στην 

επικράτεια, που σημαίνει ότι σημειώθηκε μείωση κατά 0,81%. 

Επιπροσθέτως, σημειώθηκε μείωση του αριθμού του νοσοκομειακών ιατρών από το 

2015 έως το 2018 κατά 315, δηλαδή μείωση κατά 1,33%, αριθμός μεγάλος και 

δυσαναπλήρωτος, όταν η χώρα αντιμετωπίζει επιδημία. 

Οπως και στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, έτσι και στις μονάδες υγείας, οι 

παρεμβάσεις θωράκισης των κτιρίων και οι τρόποι μείωσης του επικίνδυνου ιικού 

φορτίου για την προστασία του συνόλου των εργαζομένων, αλλά και των άλλων 

ασθενών (ασθενών που δεν παρουσιάζουν λοίμωξη από COVID-19), θα είναι 

διαχρονικές ώστε η χώρα να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε παρόμοια 

επιδημιολογική κρίση στο μέλλον. Την ώρα που ο αριθμός των ασθενών με COVID-

19 ήταν υψηλός και οι ανάγκες για κλίνες ήταν μεγάλες, έγινε μία συζήτηση για την 

επίταξη των ιδιωτικών κλινικών νοσοκομείων. Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κλινικών 

αντέδρασαν με τη λογική ότι το προσωπικό τους δεν είναι εκπαιδευμένο να δεχτεί 

ασθενείς με COVID-19. Σωστά αντέδρασαν και αρνήθηκαν, αλλά η υγειονομική 

αλήθεια είναι ότι οι κτηριακές δομές των ιδιωτικών νοσοκομείων είναι 

απαγορευτικές για ασθενείς με COVID-19 και δημιουργία τμημάτων Μ.Ε.Θ. 

Ο λόγος ο οποίος τα ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές (αφορά και τα δημόσια) δεν 

είναι κατάλληλα για να δέχονται ασθενείς με τέτοιου είδους λοιμώξεις 

επιδημιολογικών χαρακτηριστικών υψηλής μεταδοτικότητας, είναι διότι η κτηριακή 

τους κατασκευή είναι ένα ενιαίο κτίριο στο σύνολό τους (χαρακτηριστικό τύπου 

«πολυκατοικίας»). Οταν έχουμε τέτοιου είδους επιδημίες με αερομεταφερόμενη 

μόλυνση, τα κτίρια πρέπει να είναι μικρά, «απομονωμένα» και να γίνουν ειδικές και 

εξωτερικές παρεμβάσεις ώστε να μπορούν να θωρακίζονται εξωτερικά και 

εσωτερικά. Παρακάτω θα αναλυθούν λεκτικά και σχεδιαστικά οι απαραίτητες 

παρεμβάσεις σε ένα τέτοιο κτίριο, ώστε να είναι πάντοτε έτοιμο για παρόμοιες ή 

άλλου είδους επιδημιολογικού χαρακτήρα καταστάσεις, ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μετά το πέρας της πανδημίας για ασθενείς που χρήζουν 

μεγαλύτερης και πιο εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας. Ενα κτιριακό συγκρότημα το 

οποίο περιθάλπει ασθενείς με COVID-19 (όχι Μ.Ε.Θ.).  

Για τις μονάδες Μ.Ε.Θ. που χρήζουν ειδικό σχεδιασμό, θα αναλυθούν και θα 

σχεδιαστούν σε άλλο κεφάλαιο που αφορά τα νοσοκομεία.  

Ενα τέτοιο κατάλληλο νοσοκομείο, που πληροί αυτές τις προδιαγραφές είναι το 

«Σωτηρία», που διαθέτει και μικρές απομονωμένες πτέρυγες, μία εκ των οποίων θα 

χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα τροποποίησης και θωράκισης για COVID-19, και 

τούτο διότι σε μία επιδημία - πανδημία πρωτεύον είναι η προστασία του συνόλου 

του προσωπικού ιατρικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού, ώστε να μην 

μολυνθούν διότι είναι αναντικατάστατοι αλλά και το ιικό φορτίο να μην διασπαρεί 

στην κοινότητα. 

Ενα κτίριο το οποίο έχει ασθενείς από COVID-19, θα πρέπει να διαθέτει τέσσερις 

αυτόνομες εισόδους και μία αυτόνομη έξοδο, που η καθεμιά τους να έχει 
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διαφορετικό προθάλαμο, ενδεδυμένο με ειδικό υλικό, το οποίο από μόνο του να μην 

βοηθά στην ανάπτυξη του ιικού φορτίου (το υλικό αυτό πρέπει να εμπεριέχει ιόντα 

αργύρου), να είναι εύκολο στον καθαρισμό και να έχει μεγάλες αντοχές. Οι είσοδοι 

και έξοδοι που είναι απαραίτητες, είναι: 

• Είσοδος προσωπικού, 

• Είσοδος τροφοδοσίας,  

• Είσοδος πρώτων υλών,  

• Είσοδος ασθενών, 

• Εξοδος και διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων και απορριμμάτων. 

Βασική προϋπόθεση για να κριθούν οι χώροι αυτοί κατάλληλοι, είναι να διαθέτουν 

φυσικό αερισμό. 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Ολοι οι είσοδοι θα πρέπει να διαθέτουν νοτισμένο τάπητα υψηλών ppm (1000-2000 

ppm), ώστε να γίνεται απολύμανση των υποδημάτων, αλλά και των εργαζομένων, 

πριν εισέλθουν στον προθάλαμο, αλλά και των τροχών των αμαξιδίων και φορείων 

μεταφοράς ασθενών. 

Ο προθάλαμος για το προσωπικό, για τον χώρο σίτισης (κουζίνα ή χώρος 

μεριδοποίησης), καθώς και ο προθάλαμος των υλικών θα πρέπει να διαθέτουν:  

• Ποδοκίνητους νιπτήρες πλύσης χεριών, ζεστού και κρύου νερού με υγρό σαπούνι 

το οποίο να εμπεριέχει καυστική ποτάσα και όχι κρεμοσάπουνο ή υγρό σαπούνι 

γλυκερίνης. 

• Οι πόρτες εισόδου στους κύριους χώρους της πτέρυγας COVID-19, εννοείται ότι 

θα διαθέτουν μπάρα πανικού, ώστε ουδείς να αγγίζει πόμολα. 

• Τα αποδυτήρια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού θα πρέπει να είναι 

τοποθετημένα πολύ κοντά στην είσοδο του προθαλάμου. Το κάθε αποδυτήριο 

(αποδυτήριο γυναικών ιατρών και νοσηλευτριών και ανδρών ιατρών και 

νοσηλευτών), θα πρέπει να είναι διαμορφωμένα, έτσι ώστε:  

α) Η είσοδός τους στον χώρο θεραπείας των ασθενών με COVID-19, να είναι άμεση 

και να μην υπάρχει ουδεμία περίπτωση μεταφοράς μόλυνσης. 

β) Η έξοδός τους από τις μονάδες θα ακολουθεί διαδρομή η οποία θα προστατεύει 

το σύνολο των εργαζομένων (ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό), ώστε να μην 

μεταφέρουν το ιικό φορτίο έξω από τον χώρο (είτε στους χώρους οικίας, είτε στα 

μέσα μαζικής μεταφοράς που θα χρησιμοποιήσουν για να μεταφερθούν). 

γ) Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι εύκολοι στον καθαρισμό και απολύμανσή 

τους. Ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται πάρα πολύ συχνά, αλλά και σε κάθε 

αλλαγή βάρδιας να γίνεται απολύμανση με ψεκασμό. 

Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται με διάλυμα διοξειδίου του χλωρίου (απολυμαντικό 

νερού) 1000 ppm και με απιονισμένο νερό, και όχι νερό βρύσης, ενώ υποχρεωτικά 

θα πρέπει να διενεργούνται από τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας του νοσοκομείου, 

μαζί με τους απολυμαντές του νοσοκομείου οι οποίοι επόπτες οφείλουν να 
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εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους καθαριότητας και να εκπονήσουν μελέτη 

καθαρισμού και απολύμανσης, κρατώντας ημερήσιο αρχείο, καθώς και ειδικό 

αρχείο δειγματοληψιών από τους χώρους ώστε να επαληθεύεται ο σωστός 

χειρισμός (λαμβάνουμε δηλαδή δείγματα από τις επιφάνειες και το μικροβιολογικό 

τμήμα του νοσοκομείου ελέγχει αν συνεχίζει να υπάρχει ή όχι μικροβιακό ή ιικό 

φορτίο). Σε περίπτωση που το νοσοκομείο δεν διαθέτει Υγιεινολόγο - Επόπτη 

Δημόσιας Υγείας, τότε η ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτη 

Υγιεινολόγο - Επόπτη Δημόσιας Υγείας, ο οποίος και θα ακολουθήσει βήμα-βήμα 

όλη την προαναφερόμενη διαδικασία. 

Εφαρμόζοντας αυτές τις διαδικασίες οι οποίες έχουν μικρό κόστος αλλά ουσιαστική 

κάλυψη και προστασία στους εργαζόμενους, μειώνεται και το άγχος, η ψυχολογική 

πίεση του συνόλου των εργαζομένων, τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με την 

προσωπική τους υγεία αλλά και την υγεία των οικείων τους. 

Ακολουθεί παράδειγμα σκαριφήματος ως προς την ακολουθία των ανωτέρω. 
 

 
 

Εικόνα 10. Είσοδος - έξοδος ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΜΕΡΙΚΗΣ Ή 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 

 

Ο χώρος παρασκευής γευμάτων σε κλινική ή νοσοκομείο, πρέπει να πληροί το 

σύνολο των κανόνων υγιεινής κατηγορίας υψηλής επικινδυνότητας, και τούτο 

διότι οφείλει να προστατέψει εργαζόμενους και ασθενείς από πάσης μορφής 

μικρόβια και ιούς.  

Η είσοδος των εργαζομένων και των πρώτων υλών στο παρασκευαστήριο  του 

εν λόγω χώρου, προϋποθέτει σχεδιασμό και λειτουργία εργαστηρίου τροφίμων, 

είτε υφίσταται επιδημία - πανδημία, είτε όχι, και τούτο διότι είναι απαιτητό τόσο 

από την κείμενη εθνική νομοθεσία, αλλά και από τις ισχύουσες ευρωπαϊκές 

οδηγίες.  

Οι διαφοροποιήσεις έχουν να κάνουν μόνο με την εφαρμογή αυστηρότερων 

κανόνων λειτουργίας κίνησης προσωπικού, έτοιμων γευμάτων και πρώτων 

υλών δηλαδή: 

• Οι παρασκευαστές τροφίμου απαγορεύεται να εισέλθουν για οποιονδήποτε 

λόγο στον κυρίως χώρο νοσηλείας. 

• Οι τραπεζοκόμοι απαγορεύεται να εισέλθουν στον χώρο του 

παρασκευαστηρίου τροφίμων. 

• Τα τροχήλατα καρότσια μεταφοράς έτοιμων γευμάτων για τους ασθενείς 

απολυμαίνονται πριν εισέλθουν στον χώρο του παρασκευαστηρίου, στον ειδικό 

χώρο απολύμανσης. 

• Τα γεύματα τοποθετούνται σε περιέκτες μίας χρήσης. Οι περιέκτες και τα 

υπολείμματα αυτών είναι μολυσμένα και απορρίπτονται σε ειδικούς πλαστικούς 

σάκους, οι οποίοι δένονται καλά, τοποθετούνται στον ειδικό χώρο διαχείρισης 

αποβλήτων, απολυμαίνονται εξωτερικά και κατόπιν ακολουθούν τις διαδικασίες 

καταστροφής μολυσματικών φορτίων. 

• Οι πρώτες ύλες παραλαμβάνονται, καθαρίζονται και αποσυσκευάζονται στον 

ειδικό χώρο παραλαβής και αποσυσκευασίας και τούτο διότι ο ιός είναι 

ανθεκτικός στο περιβάλλον και μπορεί να έχει μολύνει τις εξωτερικές 

συσκευασίες είτε από τον χώρο (εταιρεία) αγοράς, είτε από το μεταφορικό 

μέσο, είτε από τον υπάλληλο (ο οποίος μπορεί να είναι υγιής μικροβιοφορέας - 

ασυμπτωματικός). Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οι χάρτινοι ή πλαστικοί 

περιέκτες, καθαρίζονται, απολυμαίνονται και αποσυσκευάζονται εντός του 

παρασκευαστηρίου, στον ειδικό χώρο πλύσης. Αποσυσκευάζονται, πλένονται 

και τοποθετούνται είτε στα ψυγεία συντήρησης, είτε σε ειδικά ερμάρια σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος, εντός του παρασκευαστηρίου. Τα χάρτινα κυτία  

συσκευασίας ή τα πλαστικά, τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. 

Στους κάδους ανακύκλωσης γίνεται συχνός έλεγχος και συχνή απολύμανση, 

ώστε να μην έχουν μικροβιακό - ιικό φορτίο. 

Στην εικόνα που ακολουθεί περιλαμβάνεται παράδειγμα σκαριφήματος πλήρους 

ανάπτυξης παρασκευαστηρίου. 
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Εικόνα 11. Ενδεικτική αποτύπωση παρασκευαστηρίου πλήρους ανάπτυξης. 

 

Αν δεν υπάρχει πλήρης ανάπτυξη παρασκευαστηρίου, αλλά τα γεύματα 

έρχονται έτοιμα, από το κεντρικό παρασκευαστήριο του νοσοκομείου, είτε από 

εξωτερική εταιρεία τροφοδοσίας (catering), ακολουθείται η ίδια διαδικασία, με 

τη μόνη διαφορά ότι δεν έχουμε ανάπτυξη εξοπλισμού έψησης και επεξεργασίας 

τροφίμων, παρά μόνον – ίσως – μεριδοποίηση.  

Ο χώρος ανάπτυξης της όλης διαδικασίας μειώνεται μόνο στον κεντρικό χώρο 

διάθεσης γευμάτων, που σημαίνει ότι η είσοδος και οι χώροι του προσωπικού 

και η είσοδος παραλαβής και αποσυσκευασίας των γευμάτων, παραμένουν 

κοινοί.  

Στην εικόνα που ακολουθεί περιλαμβάνεται παράδειγμα σκαριφήματος 

παρασκευαστηρίου μερικής ανάπτυξης. 
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Εικόνα 12. Ενδεικτική αποτύπωση παρασκευαστηρίου μερικής ανάπτυξης. 

 

Επιβάλεται και στις δυο περιπτώσεις πιστή τήρηση του προγράμματος 

καθαρισμού και απολύμανσης, καθώς επίσης και η πιστή τήρηση των κανόνων 

υγιεινής.  

Οι υγειονομικοί φάκελοι, η υγειονομική τεχνική έκθεση, τα διαγράμματα ροής, τα 

κρίσιμα σημεία ελέγχου και η ανάλυση αυτών, καθώς και η τήρηση των φακέλων 

HACCP, πρέπει να εκπονηθούν και να παρακολουθούνται από τους Επόπτες 

Δημόσιας Υγείας - Υγιεινολόγους Τ.Ε., Π.Ε. του νοσοκομείου, οι οποίοι φέρουν 

την ευθύνη και την υποχρέωση συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των 

εργαζομένων του συνόλου του συγκεκριμένου τμήματος, δηλαδή για το 

προσωπικό καθαριότητας (καθαρίστριες - καθαριστές), τραπεζοκόμους, καθώς 

και μάγειρες - μαγείρισσες και μαζί με τους απολυμαντές του νοσοκομείου θα 

διενεργούν τις απολυμάνσεις στους χώρους, αλλά και στους χώρους διαχείρισης 

απορριμμάτων. 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) 

 

Στο διαμορφωμένο χώρο παραλαβής, αποθήκευσης και εισόδου των εργαζομένων 

στο συγκεκριμένο τμήμα, δηλαδή στο φαρμακείο της μονάδας, υπάρχει 

διαμορφωμένος προθάλαμος εισόδου των εργαζομένων, ο οποίος συνδέεται άμεσα 

με τα αποδυτήρια, τα οποία συνδέονται με τη σειρά τους, με τον χώρο αποθήκευσης 

και διάθεσης των εν λόγω αναλωσίμων. Τα φάρμακα και τα αναλώσιμα, 

παραλαμβάνονται από άλλη είσοδο όπου υπάρχει νοητός διαχωρισμένος χώρος 
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παραλαβής από την υπόλοιπη αποθήκη. Οι αποθήκες ή οι φαρμακευτικές εταιρείες 

παραγωγής φαρμάκων και αναλωσίμων ιατρικής χρήσης, θα πρέπει να παραδίδουν 

τα είδη συσκευασμένα, σε ειδικές μεμβράνες, ώστε ο εργαζόμενος στην αποθήκη 

φαρμάκων και αναλωσίμων να μπορεί να τα καθαρίζει και να τα απολυμαίνει 

εύκολα προ της αποσυσκευασίας τους και την τοποθέτησή τους στα ανάλογα 

ερμάρια, και τούτο διότι ο κίνδυνος να μεταφερθεί ο ιός μέσω αυτών των υλικών 

είναι μόνο από ασυμπτωματικούς εργαζομένους, μιας και οι εταιρείες φαρμάκων 

είναι σίγουρο ότι εφαρμόζουν πολύ αυστηρούς κανόνες και σίγουρα διενεργούν 

τακτικές απολυμάνσεις στα οχήματα μεταφοράς των προϊόντων τους. Στο εύλογο 

ερώτημα «πώς μπορεί οι εταιρείες φαρμακευτικού υλικού που ακολουθούν 

αυστηρούς κανόνες να έχουν έναν οδηγό - μεταφορέα ασυμπτωματικό», η 

απάντηση είναι ότι μπορεί να έχει κολλήσει ανάμεσα στην τακτική διενέργεια των 

ελέγχων (rapid test). Εμάς μας ενδιαφέρει για το συγκεκριμένο τμήμα, αποκλειστικά 

η ασφάλεια των εργαζομένων, φαρμακοποιών και εργαζομένων στην αποθήκη. 

Στην εικόνα που ακολουθεί περιλαμβάνεται παράδειγμα σκαριφήματος τμήματος 

φαρμακείου νοσοκομείου. 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  

 

Η είσοδος ασθενών ή αλλιώς η κεντρική είσοδος, η οποία λόγω της επιδημίας - 

πανδημίας διαμορφώνεται και διαχωρίζεται σε δύο (2) θαλάμους, προθάλαμος 

εισόδου και θάλαμος αναμονής και παραλαβής ασθενών, είναι ενδεδυμένοι με 

ειδικό αντιμικροβιακό υλικό στο σύνολό τους, και στο πάτωμά τους διαθέτουν 

ειδικό τάπητα με απολυμαντικό, ώστε να απολυμαίνονται τα φορεία και τα 

αμαξίδια μεταφοράς ασθενών, καθώς και τα υποδήματα των συνοδών 

νοσηλευτών ή των μεταφορέων του Ε.Κ.Α.Β.  

Ο λόγος ο οποίος δημιουργείται προθάλαμος αναμονής, είναι ώστε οι  συνοδοί 

να μην μεταφέρουν με τις στολές τους επιπλέον ιικό φορτίο, στο χώρο της 

μονάδας, αλλά και στο δικό τους χώρο (ασθενοφόρο).  

Τον ασθενή θα τον παραλαμβάνουν οι υγειονομικοί υπάλληλοι της μονάδας.  

Τα έγγραφα του ασθενή θα παραδίδονται στην ειδική θυρίδα που θα υπάρχει 

στον προθάλαμο παραμονής και θα συνδέεται με το γραφείο κίνησης της 

μονάδας.  

Στον προθάλαμο θα παραδίδονται σε ειδική θυρίδα τα έγγραφα του ασθενή, τα 

οποία ο υπάλληλος σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος θα πρέπει να έχει 

φυσικό αερισμό θα τα απολυμαίνει με ειδικό ξηρό απολυμαντικό εκνέφωμα 

(απολυμαντικό σπρέι πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Φ. για ιούς).  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά τη διενέργεια της απολύμανσης των εγγράφων 

ασθενή με το ειδικό απολυμαντικό σπρέι, θα πρέπει τα παράθυρα  να είναι 

ανοικτά.  

Κατόπιν, τα έγγραφα θα παραδίδονται στο γραφείο κίνησης ασθενών της 

μονάδας. 
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Εικόνα 13. Ενδεικτική αποτύπωση φαρμακείου μονάδας, με αποθήκη φαρμάκων 

και αναλωσίμων. 

 

Ιδεατό βέβαια, θα ήταν η ανωτέρω διαδικασία να μπορεί να διεκπεραιωθεί 

ηλεκτρονικά, αυτό βέβαια θα μπορούσε να γίνει αν ο ασθενής ερχόταν στη 

μονάδα από τα επείγοντα όπου θα είχε ακολουθηθεί η διαδικασία. Επειδή όμως 

θα έρχονται ασθενείς με το Ε.Κ.Α.Β. σε αρκετά επιβαρυμένη κατάσταση 

(ασθενείς οι οποίοι είχαν διαγνωστεί με COVID-19, και παρέμεναν σε κατ οίκον 

καραντίνα, αλλά η κατάστασή τους επιδεινώθηκε και εμφανίζουν έντονα 

συμπτώματα, όπως υψηλό πυρετό, έντονο βήχα, δύσπνοια κ .λ.π.), δυστυχώς, 

θα πρέπει να ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία και τούτο διότι ήδη ανήκει 

στα καταγεγραμμένα κρούσματα και χρήζει άμεσης ιατρικής μέριμνας.  

Στο θάλαμο παραλαβής ασθενών, γιατρός και νοσηλευτικό προσωπικό θα 

φροντίζουν να παρέχουν την πρώτη εξέταση και τις πρώτες βοήθειες έως ότου 

το γραφείο κίνησης τους παραδώσει τις οδηγίες για τον θάλαμο ασθενείας. Για 

τον λόγο αυτόν, ο θάλαμος παραλαβής ασθενών με COVID-19 είναι μεγάλος και 
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λειτουργικός για το προσωπικό. Εκεί, θα γίνεται και η αλλαγή φορείου ή του 

αμαξιδίου μεταφοράς ώστε να επιστρέφεται το φορείο του Ε.Κ.Α.Β. ή της άλλης 

μονάδας.  

Στην εικόνα που ακολουθεί περιλαμβάνεται παράδειγμα σκαριφήματος της 

εισόδου ασθενών, και του γραφείου κίνησης της μονάδας.  

 

 
 

Εικόνα 14. Ενδεικτικό σκαρίφημα εισόδου ασθενών και γραφείου κίνησης 

μονάδας και χώρος προσωπικού. 

 

ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

Η έξοδος και η διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων και απορριμμάτων, 

χρήζει ιδιαίτερης μέριμνας. Η συγκομιδή και η συγκέντρωση αυτών, καθώς και 
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η μεταφορά τους, πρέπει να ακολουθεί ακόμη πιο αυστηρούς κανόνες από τους 

ήδη υπάρχοντες που αφορούν την διαχείρισή τους λόγω υψηλού 

επιδημιολογικού - ιικού φορτίου.  

Οι ειδικοί κάδοι συγκέντρωσης απορριμμάτων από τους θαλάμους των 

ασθενών, τα αποχωρητήρια, τα υπολείμματα τροφίμων, τα αναλώσιμα του 

ιατρικού προσωπικού (γάντια, μάσκες, ποδονάρια κ.λ.π.), καθώς και τα 

χρησιμοποιημένα ιατρικά αναλώσιμα, θα πρέπει να συλλέγονται στους ειδικούς 

κλειστούς σάκους με σήμανση, να απολυμαίνονται οι σάκοι στον ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος θα διαθέτει ξεχωριστό χώρο παραμονής αυτών, 

έως την συγκομιδή τους από τα ειδικά απορριμματοφόρα προς καταστροφή 

αυτών, και τούτο για να αποφευχθεί η έξοδος του ιικού και μικροβιακού φορτίου 

από την μονάδα στο περιβάλλον και ιδίως στους χειριστές των ειδικών 

απορριμματοφόρων. 

Σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, μία τέτοια μονάδα σε περίπτωση που 

διαθέτει ορόφους, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) 

ανελκυστήρες, έναν (1) για τη μεταφορά ασθενών, έναν (1) για τη μεταφορά 

προσωπικού, έναν (1) για τη μεταφορά του σιτηρεσίου (σύμφωνα με τον 

υγειονομικό κανονισμό ΦΕΚ 2161/τ.Β΄/23.06.2017), τα τρόφιμα πρέπει να 

διαθέτουν αποκλειστικά δικό τους αναβατόριο) και έναν (1) για τη μεταφορά των 

απορριμμάτων, των κλινοσκεπασμάτων κ.λ.π. – όχι βέβαια ταυτόχρονα. Αυτό 

βέβαια, στην περίπτωση που δεν έχει υπάρξει μέριμνα δημιουργίας ειδικού 

αναβατορίου - ανελκυστήρα τροφίμων, από το παρασκευαστήριο σε κάθε 

όροφο, κατά την κατασκευή της μονάδας και του νοσοκομείου γενικότερα.  

Δυστυχώς, είθισται να διαθέτουν μόνο δύο ανελκυστήρες. Για το λόγο αυτόν, η 

ανάλυση θα γίνει με βάση τους δύο ανελκυστήρες, παραβιάζοντας κατάφορα 

την νομοθεσία για την μεταφορά τροφίμων. 

Τα απορρίμματα και τα απόβλητα μεταφέρονται με τον ανελκυστήρα των 

ασθενών, και τούτο διότι ο συγκεκριμένος ανελκυστήρας δεν χρησιμοποιείται 

από το σύνολο του προσωπικού, επομένως δεν έχει συνεχή και τακτική χρήση 

και έτσι έχουμε την ευχέρεια χρόνου να τον απολυμάνουμε άμεσα μετά τη 

χρήση του. 

Για τους παραπάνω λόγους, δημιουργούμε και διαμορφώνουμε ειδικό χώρο 

απολύμανσης και ειδικό χώρο παραμονής νοσοκομειακών απορριμμάτων και 

αποβλήτων, στον χώρο εξόδου αυτών προς παραλαβή τους από τα ειδικά 

απορριμματοφόρα.  

Στον χώρο απολύμανσης, απολυμαίνονται οι ερμητικά κλειστοί πια σάκοι 

νοσοκομειακών απορριμμάτων και αποβλήτων, και τοποθετούνται στον χώρο 

παραμονής αυτών.  

Επίσης, στον ίδιο χώρο απολυμαίνονται οι κάδοι, τα αμαξίδια, και τα φορεία, το 

οποία μετά το πέρας της διαδικασίας απολύμανσης τοποθετούνται σε 

παρακείμενο χώρο (ώστε να στεγνώσουν), με αυτόνομη έξοδο προς τον κύριο 
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χώρο της μονάδας, από όπου και επιστρέφονται έτοιμα προς 

επαναχρησιμοποίησή τους.  

Ο εργαζόμενος ο οποίος θα παραλάβει τους κάδους, που είναι έτοιμοι για 

επαναχρησιμοποίηση, οφείλει να το κάνει φορώντας καινούρια γάντια μιας 

χρήσης, και τούτο για να μην μολύνει τους κάδους που θα τοποθετηθούν στα 

αποδυτήρια, το παρασκευαστήριο, το φαρμακείο και το γραφείο κίνησης, μιας 

και οι χώροι αυτοί οφείλουν να τους διατηρούνται ελεύθεροι από COVID-19, 

ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή μεταφορά του ιού από το νοσοκομείο είτε τις 

διάφορες κλινικές προς στις οικίες του προσωπικού, καθώς και προς τα μέσα 

μεταφοράς. 

Για τη σφράγιση των ειδικών σάκων των νοσοκομειακών απορριμμάτων και 

αποβλήτων, καθώς και για την μεταφορά τους στο χώρο απολύμανσης και τη 

μεταφορά αυτών στο χώρο παραμονής τους («αποθήκευση»), καθώς και την 

απόρριψή τους στα ειδικά απορριμματοφόρα, είναι υποχρεωτική η φυσική 

παρουσία των Εποπτών Δημόσιας Υγείας - Υγιεινολόγων της μονάδας.  

Αυτό επιβάλλεται ώστε σε περίπτωση ατυχήματος κατά την μεταφορά, την 

απολύμανση, την αποθήκευση και την απόρριψη αυτών, να επέμβουν άμεσα 

ώστε το μολυσμένο από ιικό φορτίο υλικό, να μην διασπαρεί στο χώρο, (π.χ. 

σκίζεται ένας σάκος με απορρίμματα ή απόβλητα).  
 

 
 

Εικόνα 15. Ενδεικτική αποτύπωση χώρου μεταφοράς, απολύμανσης και τελικής 

συγκομιδής νοσοκομειακών απορριμμάτων και αποβλήτων και παρακείμενου 

χώρου επαναχρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. 
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Πρέπει να επανατοποθετηθούν μαζί με τον κατεστραμμένο σάκο σε καινούριο 

αντίστοιχο με σήμανση ειδικό σάκο και να καθαρισθεί και να απολυμανθεί 

άμεσα ο χώρος στον οποίο έγινε το συμβάν (παρουσία του ιδίου).  

Μετά τη τελική συγκομιδή των απορριμμάτων και των αποβλήτων από τα ειδικά 

απορριμματοφόρα και την εκκένωση του χώρου αποθήκευσης αυτών, 

διενεργείται απολύμανση, παρότι οι σφραγισμένοι σάκοι απορριμμάτων και 

αποβλήτων έχουν ήδη απολυμανθεί. Διενεργούμε απολύμανση, διότι οι 

εργαζόμενοι των απορριμματοφόρων που έχουν εισέλθει στον χώρο παραμονής 

των απορριμμάτων και αποβλήτων, μπορεί να μας μολύνουν το χώρο.  

Στους εξωτερικούς κάδους απορρίπτονται μόνο ανακυκλώσιμα υλικά που 

προέρχονται από τους χώρους αποσυσκευασίας, τα οποία πριν έχουμε 

απολυμάνει, όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη ενότητα.  

Στην Εικόνα 15 πριλαμβάνεται παράδειγμα σκαριφήματος με διαμορφωμένο τον 

χώρο μεταφοράς, απολύμανσης, αποθήκευσης και τελικής συγκομιδής από τα 

ειδικά απορριμματοφόρα, των νοσοκομειακών απορριμμάτων και αποβλήτων, 

καθώς και ο παρακείμενος χώρος επαναχρησιμοποιούμενου εξοπλισμού 

(κάδοι, φορεία, αμαξίδια). 

Τέλος, παρουσιάζεται παράδειγμα σκαριφήματος, με το σύνολο των χώρων 

προαναφέρθηκαν.  

 

 
 

Εικόνα 16. Συγκεντρωτικό σκαρίφημα χώρων μονάδας νοσηλείας, για ασθενείς με 

COVID-19. 
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Στο χώρο του νοσοκομείου - κλινικής υπάρχουν τα πλυντήρια - στεγνωτήρια 

κλινοσκεπασμάτων των ασθενών. Λόγω όμως της επιδημίας - πανδημίας 

COVID -19, θα πρέπει να δημιουργηθεί εκτός του συγκροτήματος, κοντά στην 

είσοδο - έξοδο των αποδυτηρίων του προσωπικού, ένας χώρος κατάλληλα 

εξοπλισμένος για την πλύση, στέγνωμα και σιδέρωμα των στολών εργασίας των 

εργαζομένων, ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού. Αυτό γίνεται ώστε οι 

εργαζόμενοι να μην μεταφέρουν τις ιατρικές ρόμπες ή στολές εργασίας προς 

πλύση στις οικίες τους, καθώς είναι απαγορευτικό και να πλυθούν στα κεντρικά 

πλυντήρια του συγκροτήματος.  
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Γαλανοπούλου Eλισάβετ, Χημικός, Δρ. Βιοχημικός, τ. Αν. Γενική ∆ιευθύντρια Συνθηκών και Υγιεινής της 
Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας 

Γελαστοπούλου Eλένη, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής Παν. Πατρών 

Γουσόπουλος Σταύρος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Διδάκτορας Ιατρικής ΔΠΘ 

Γρηγορίου Ιωάννα, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Υπουργείο Υγείας Κύπρου 

Δημολιάτης Γιάννης, Aν. Kαθηγητής, Tμήμα Ιατρικής Παν. Ιωαννίνων 

Δημητρίου Δημήτριος, Aν. Kαθηγητής, Tμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ 

Δρακόπουλος Βασίλης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Διδάκτορας Ιατρικής Παν. Αθηνών, ΕΛΙΝΥΑΕ 

Δρίβας Σπύρος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας 

Ζαφειρόπουλος Παντελής, Ειδικός Ιατρός Εργασίας 

Ζαχαρίας Ευάγγελος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας 

Ζηλίδης Χρήστος, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Παν. Θεσσαλίας 

Ζημάλης Ευάγγελος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Διδάκτορας Ιατρικής Παν. Αθηνών 

Ζησιμόπουλος Αθανάσιος,Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ 

Ζορμπά Ελένη,Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Διδάκτορας Ιατρικής ΔΠΘ 

Θανασιάς Ευθύμιος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας 

Καναβάρος Παναγιώτης, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Ανατομίας - Ιστολογίας - Εμβρυολογίας, 
Tμήμα Ιατρικής Παν. Ιωαννίνων  

Καρελή Αργυρώ, Ειδικός Ιατρός Εργασίας 

Καρτάλη Σοφία, Oμ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ 

Κικεμένη Αναστασία, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

Κοντογιώργης Χρήστος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ 

Κουκουλιάτα Αλεξάνδρα, Διδάκτορας Ιατρικής ΔΠΘ, Υγειον. Επιθ. ΣΕΠΕ, ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας - Θράκης 

Κουρούκλης Γιώργος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Διδάκτορας Ιατρικής Παν. Αθηνών 

Κουρούσης Χρήστος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Διδάκτορας Ιατρικής Παν. Αθηνών 

Κουσκούκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, τ. Αντιπρύτανης ΔΠΘ 

Κουτής Χαρίλαος, Ομ. Καθηγητής, Παν. Δυτικής Αττικής 

Κυπραίου Ευαγγελία, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Διευθύντρια Τμήματος Ιατρικής Εργασίας και 
Προστασίας Περιβάλλοντος, Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας 

Κυριόπουλος Γιάννης, Ομ. Kαθηγητής, Παν. Δυτικής Αττικής 

Κωνσταντινίδης Θεόδωρος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ 

Κωστόπουλος Στέλιος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, τ. Διευθυντής ΕΣΥ 
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Λινού Αθηνά, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή Παν. Αθηνών, Πρόεδρος Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντικής 

και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis  

Λιονής Χρήστος, Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Παν. Κρήτης 

Μακρόπουλος Βασίλειος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Ομ. Καθηγητής, Παν. Δυτικής Αττικής 

Μαλλιαρού Μαρία, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Παν. Θεσσαλίας 

Μαλτέζος Ευστράτιος, Ομ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ 

Μαραγκός Νικόλαος, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας - Θράκης, ΣΕΠΕ 

Μερκούρης Μποδοσάκης - Πρόδρομος, Ειδικός Γενικής Ιατρικής, Επ. Πρόεδρος ΕΛΕΓΕΙΑ 

Μπαμπάτσικου Φωτούλα, Αν. Καθηγήτρια, Παν. Δυτικής Αττικής 

Μπένος Αλέξης, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής 
Ιατρικής και Ερευνας Υπηρεσιών Υγείας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ 

Μπεχράκης Παναγιώτης, Ομ. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν. Αθηνών 

Μπούρος Δημοσθένης, Ομ. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν. Αθηνών 

Νένα Ευαγγελία, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Επ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ 

Νταβέλος Αθανάσιος,Ειδικός Ιατρός Εργασίας 

Ντζάνη Ευαγγελία, Αν. Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Υγιεινής, Tμήμα Ιατρικής Παν. Ιωαννίνων  

Ντουνιάς Γεώργιος, Καθηγητής, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβαλλοντικής και 
Επαγγελματικής Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Παν. Δυτικής Αττικής 

Οικονόμου Ελένη, Ειδικός Ιατρός Εργασίας 

Οικονομίδου Ειρήνη, Ειδικός Γενικής Ιατρικής, Διδάκτορας Ιατρικής Κρήτης, Διευθύντρια Κέντρου 
Υγείας Νέας Καλλικράτειας 

Ορφανίδης Μωυσής,Ειδικός Ιατρός Εργασίας 

Πανταζή Ευγενία, Ειδικός Ιατρός Εργασίας 

Πανταζοπούλου Αναστασία, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Διδάκτορας Ιατρικής Παν. Αθηνών 

Παπαδάκης Νίκος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ 

Παπαδόπουλος Στέλιος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας 

Παπαναγιώτου Γεώργιος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Διδάκτορας Ιατρικής Παν. Αθηνών 

Πατενταλάκης Μιχάλης, τ. Διευθυντής ΕΣΥ 

Πατούχας Δημήτρης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Διδάκτορας Ιατρικής Παν. Πατρών 

Πιπερίδου Χαριτωμένη, Ομ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, τ. Αντιπρύτανης ΔΠΘ 

Πρασόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ 

Ραχιώτης Γιώργος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής Παν. Θεσσαλίας 

Σαμπάνη Κωνσταντίνα, Ιατρός, Postdoctoral Research Fellow, Harvard School of Public Health  

Σαραφόπουλος Νικόλαος, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός, τ. Διευθυντής ΚΕΠΕΚ Δυτικής Ελλάδας, ΣΕΠΕ 

Σιμιτζής Αθανάσιος,Ειδικός Ιατρός Εργασίας 

Σιχλετίδης Λάζαρος, Ομ. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ 

Σκούφη Γεωργία, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Διδάκτορας Ιατρικής Παν. Θεσσαλίας 

Στάμου Ιωάννης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Επιμελητής Α, Τμήμα Ιατρικής Εργασίας και Προστασίας 
Περιβάλλοντος, Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας 

Στειρόπουλος Πασχάλης, Αν. Καθηγητής, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ 

Τζίμας Αλέξης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας 

Τούντας Γιάννης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν. Αθηνών 

Τσαρούχα Αλέκα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ 

Φιλαλήθης Αναστάσιος, Ομ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής Παν. Κρήτης 

Φυτιλή Δέσποινα, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Επιμελήτρια Α, Τμήμα Ιατρικής Εργασίας και Προστασίας 
Περιβάλλοντος, Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας 

Φραντζέσκου Ελπίδα, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Διδάκτορας Ιατρικής Παν. Αθηνών 

Φρουδαράκης Μάριος, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ 

Χατζής Χρήστος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Διδάκτορας Ιατρικής Παν. Αθηνών 

Χριστοδούλου Αντώνιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός, τ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Υπουργείο Εργασίας 
 

Εκδότης: Θ.Κ. Κωνσταντινίδης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Καθηγητής Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής 
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