
Σε χώρους που υπήρξε’’ κρούσμα’’ μήπως πρέπει να φοράμε ‘’Πενταπλές’’  μάσκες !!! 
Με αφορμή την Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για την Δημοσίευση εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που 
παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής της πανδημίας Covid-19, όπου θα λαμβάνει χώρα μόνο στην περίπτωση που έχει επιβληθεί 
σε αυτή η διοικητική κύρωση της αναστολής λειτουργίας της, άλλα και τις δημοσιεύσεις για αναφορές από τον Π.Ο.Υ. ότι:  ‘’Και 
να γίνει ενδημικός ο covid, δεν σημαίνει ότι θα πάψει να είναι επικίνδυνος’’, έχω να κάνω κάποιες επισημάνσεις.  
 

Τον Δεκέμβριο του 2020 με το άρθρο  Ολοκληρωμένες απολυμάνσεις γίνονται ή έτσι νομίζουμε, επειδή κάποιοι ψεκάζουν; , είχα 
αναφερθεί  για τις Μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με Ομιχλοποιητές (foggers ) για (ψεκασμό, εκνέφωση  κ.λ.π.) 
ή ομίχλη (υποκαπνισμό) δεν συνιστάται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.), διότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες βλάβες 
παρά οφέλη. 
 

Στις 28 Μαΐου του 2021 το  Υπουργείου Υγείας  με το έγγραφο του   Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με 

τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων ,  επισυνάπτοντας και την απαιτητέα 

εγκύκλιο με αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20)(ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), ώστε να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην 

ισχύουσα νομοθεσία. 
 

Επειδή ‘’πολλοί κάνουν λόγο’’ για την  «Γνωμοδότηση για την  αποτελεσματικότητα  και ασφάλεια κατά την χρήση  εκνεφωσης 
–αεροζολοποίησης , ως μέθοδο απολύμανσης έναντι του  SARS-CoV-2 » από τον Κύριο  Ντελέζο Κωνσταντίνο, Υγιεινολόγος Μsc, 
PhDc Λέκτορας Εφαρμογών Υγιεινής, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τονίζω ότι  γίνεται 
αναφορά και επισήμανση στην ίδια εγκύκλιο  (Όσον αφορά τις Ελληνικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας , με την εγκύκλιο 
Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20-3-20, στους προτεινόμενους τρόπους απολύμανσης εν μέσω πανδημίας COVID19, 
συμπεριλαμβάνεται ξεκάθαρα η μέθοδος της εκνέφωσης (13), με έμφαση πάντα στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια.)  
13 (Εγκύκλιος ΑΠ Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20-3-20,) 
 

Ύπαρξη κρούσματος σε Σ.Μ. : Φωτογραφίες στο διαδίκτυο για το συγκεκριμένο Σ.Μ, όπου προβάλλεται ’’Προκλητικά ’’ η μη 

ορθή εφαρμογή  Απολύμανσης , βάση των αναφερομένων στην απαιτητέα εγκύκλιο με αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ19954/20.03.20)   

Στον φάκελο  με όλα τα αρχεία τεκμηρίωσης υγειονομικού ενδιαφέροντος ως Βεβαιωμένη απόδειξη στις τεχνικές 

προδιαγραφές μαζί με το Check list , θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε τυχόν έλεγχο ιχνηλασιμότητας -λόγο της πανδημίας 

COVID-19, και: 
 

 Σύνταξη διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης καθαρισμού-απολύμανσης του έργου. 

 Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης εφαρμοστών. 

 Ποια μέθοδος ακολουθήθηκε πως έγινε η ολοκληρωμένη Επαγγελματική Εφαρμογή Καθαριότητας -Απολύμανσης και 

Αποκατάστασης των χωρών. 

 Ποια τα πρωτόκολλα εφαρμογών για  μέτρηση της ποιότητας του αέρα (PM2,5 -PM10 και CO2),αλλα και την μέθοδο 

παρακολούθησης για την αξιολόγηση της πρακτικής καθαρισμού-απολύμανσης  (Λουμινόμετρα, swab tests 

(Luminometers) πχ. Επιφάνειες, φίλτρα αέρα από κλειστούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων, ώστε να μην 

υπάρξουν αρνητικά αποτελέσματα , όπως- δευτερογενή ρύπανση, επιμόλυνση, – για την αποτροπή δημιουργίας 

κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 /ΦΕΚ2161/Β/ 

23.06.2017),αλλά και από αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), 

(χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης (Ε.Ο.Δ.Υ.). 

 Δεν ξεχνάμε την Ανακοίνωση του ΕΟΦ: Σχετικά με τις ετικέτες βιοκτόνων προϊόντων με εγκεκριμένη δράση έναντι των 

κορωνοϊών. (4 ) (Ισχυρισμό έναντι του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2 μπορούν να φέρουν μόνο προϊόντα που διαθέτουν 

μελέτη έναντι του συγκεκριμένου στελέχους, η οποία έχει αξιολογηθεί από τον ΕΟΦ σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διαδικασίες ). 

 Για την επαναλειτουργία της κάθε επιχείρησης – εταιρείας πρέπει να γίνεται υγειονομικός έλεγχος γιατί  από μόνες 

τους οι Βεβαιώσεις  απολύμανσης -αυτά τα ‘’μαγικά χαρτάκια ΄΄ δεν αποδεικνύουν ότι έγινε ορθά η εφαρμογή. 

 Ιατρός εργασίας και Τεχνικός  ασφάλειας ‘’ενέκριναν’’ την όποια επαναλειτουργία της επιχείρησης – εταιρείας ;  

 Όταν  παραβιάζονται  τα μέτρα περιστολής της πανδημίας Covid-19  με τις φωτογραφίες να είναι στο διαδίκτυο πρέπει 

οι έλεγχοι να διενεργούνται αυτεπάγγελτα; 

 Επειδή οι μη ορθές εφαρμογές είναι  ίσως και είναι ‘’εγκληματικές πράξεις’’ ποιος θα επιβάλλει κυρώσεις και σε ποια 

επιχειρησιακή δραστηριότητα θα γίνει  Δημοσίευση εμπορικής επωνυμίας ;  

Όταν για την αυστηρότητα των υγειονομικών ελέγχων δεν υπάρχει ‘’επιτρεπτός χρόνος’’, τότε  οι ηλεκτρονικοί αυτόνομοι 
έλεγχοι των υγειονομικών απαιτήσεων για την ορθή τήρηση των διαδικασιών, δίνουν ένα κίνητρο ως «ηλεκτρονική υπηρεσία 
εμπιστοσύνης» στην επιδημιολογική επιτήρηση , απέναντι στους εργαζομένους και φιλοξενούμενους –επισκέπτες πολίτες , 
ώστε να διασφαλίζονται από τις σοβαρές ‘’υγειονομικές απειλές’’, του ‘’ ποιος θα με ελέγξει’’ μιας και θα πρέπει να τηρούνται 
πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία; 
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