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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Άμεση Απομάκρυνση της Επικίνδυνης Πύλης Απολύμανσης  

Δεν δεχόμαστε πειράματα με την υγεία μας 
 

Προς μεγάλη μας έκπληξη σήμερα 29/3/2021 προσερχόμενοι στην εργασία μας στο 

κεντρικό κτίριο του ΥΝΑΝΠ διαπιστώσαμε ότι τέθηκε σε λειτουργία στην κεντρική είσοδο 

ΠΥΛΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ κατά του COVID-19, από την οποία όλοι διήλθαμε υποχρεωτικώς 

καθώς είναι η μοναδική είσοδος του Υπουργείου. 

 

Αναζητώντας απαντήσεις για την εγκατάσταση του νέου τεχνολογικού εξοπλισμού 

απολύμανσης, διαπιστώσαμε ότι:  

 

1) από τις 29/9/2020 είχε αναρτηθεί εκτός Διαύγειας στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ στην 

ενότητα Ανακοινώσεις «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» 

για την προμήθεια πύλης απολύμανσης και στιγμιαίας μέτρησης της θερμοκρασίας για 

είσοδο του κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Στο συνοδευτικό έγγραφο Τεχνικών 

Προδιαγραφών, που δεν φέρει υπογραφή, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «Η μαγνητική 

Πύλη…. να πραγματοποιεί απολύμανση μέσω λειτουργίας ψυχρής εκνέφωσης, 

πλάσματος και υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)». 

https://www.ynanp.gr/el/anakoinwseis/dhmosieysh-anakoinwshs-prosklhshs-ekdhlwshs-

endiaferontos-29-9-2020/ 

 

2) σε Δελτίο Τύπου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) «Σχετικά με 

πύλες/θαλάμους ψεκασμού για απολύμανση», αναφέρονται τα κάτωθι: 

 

«Την τελευταία περίοδο ο ΕΟΦ έχει γίνει αποδέκτης τόσο ερωτημάτων όσο και 

αναφορών που αφορούν στην εγκατάσταση πυλών ή θαλάμων ψεκασμού ατόμων, πριν 

την είσοδό τους σε συγκεκριμένο χώρο. 

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι ο ψεκασμός ατόμων μέσω πυλών ή θαλάμων δεν συνιστά 

αποδεκτή μέθοδο απολύμανσης, καθώς ενέχει κινδύνους για την υγεία και δεν 

αποτρέπει την διάδοση μεταδοτικών ιών, όπως ο COVID-19. 

Επιπλέον, δεν έχουν εγκριθεί  από τον ΕΟΦ απολυμαντικά προϊόντα για τέτοιου είδους 

χρήση.  

Σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στη σελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

:  https://www.who.int/news-room/». 

 



https://www.eof.gr/web/guest/pressother?p_p_id=62_INSTANCE_r5qY&p_p_lifecycle=0

&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_count=2&_62_INSTANCE_r5qY_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_

62_INSTANCE_r5qY_groupId=12225&_62_INSTANCE_r5qY_articleId=5623334&_62_INST

ANCE_r5qY_version=1.0 

 

3) Στον επίσημο κυβερνητικό ιστότοπο ενημέρωσης για τον COVID-19 

(https://covid19.gov.gr/) και συγκεκριμένα στην ενότητα «Μύθοι για τον COVID-19» 

υπό τον τίτλο «ΜΥΘΟΣ: Η λυχνία απολύμανσης υπεριώδους ακτινοβολίας αδρανοποιεί 

τον ιό» αναφέρονται τα κάτωθι, υπογεγραμμένα από τον κ. Θεοκλή 

Ζαούτη, MD, MSCE, PhD, Καθηγητή Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Perelman, 

Πανεπιστήμιο Pennsylvania Τομέας Λοιμώξεων, The Children’s Hospital of Philadelphia, 

Καθηγητή Παιδιατρικής, Werner και Gertrude Henle: 

 

«Κανείς δεν γνωρίζει αν οποιοδήποτε είδος υπεριώδους φωτός επηρεάζει ή 

απενεργοποιεί τον κορονοϊό. Υπάρχουν τρία είδη υπεριώδους (UV) φωτός: UVA και 

UVB, τα οποία μπορούν να βλάψουν το δέρμα από το ηλιακό έγκαυμα αλλά μπορούν 

να μπλοκαριστουν από το αντηλιακό, και UVC, το οποίο είναι εξαιρετικά ισχυρό και 

μπορεί να καταστρέψει το ανθρώπινο γενετικό υλικό, αλλά φιλτράρεται από το όζον 

στην ατμόσφαιρα. Είναι πιθανό ότι τα UVA και UVB θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον 

ιό, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που να το υποστηρίζουν με βεβαιότητα. Αν κάτι τέτοιο 

είναι αλήθεια, είναι πιθανό ο ιός να πρέπει να εκτεθεί στο φως για πολύ μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Τεχνητά παραγόμενο UVC μπορεί να σκοτώσει μικροοργανισμούς και οι 

επιστήμονες πειραματίζονται με τη χρήση μιας συμπυκνωμένης μορφής UVC για την 

απολύμανση επιφανειών που έχουν μολυνθεί με COVID-19. Ωστόσο, το UVC είναι πολύ 

επικίνδυνο και δεν διατίθεται στο εμπόριο σε λαμπτήρες, καθώς μόλις λίγα 

δευτερόλεπτα της έκθεσης θα κάψει το ανθρώπινο δέρμα». 

https://covid19.gov.gr/mythos-lyxnia-apolymansis-yperiodous-aktinovolias/ 

 

Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι επιστήμονες ακόμη πειραματίζονται με την υπεριώδη 

ακτινοβολία για την απολύμανση επιφανειών και οι υπεύθυνοι στο Υπουργείο 

Ναυτιλίας έχουν ήδη εγκαταστήσει την Πύλη που θα απολυμαίνει με υπεριώδη 

ακτινοβολία ανθρώπους.  

 

Αναρωτιόμαστε λοιπόν,  πως ενώ στον κυβερνητικό ιστότοπο covid19.gov.gr και στον 

ιστότοπο του ΕΟΦ  αναφέρεται ξεκάθαρα ότι τόσο ο ψεκασμός όσο και υπεριώδης 

ακτινοβολία ενέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία,  είναι δυνατόν κάποια 

υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ να εισηγήθηκε την προμήθεια της εν λόγω Πύλης Απολύμανσης. 

Περαιτέρω δε αναρωτιόμαστε ποιοι συνέταξαν τις τεχνικές προδιαγραφές,  αν 

ερωτήθηκε και συναίνεσε η Υπηρεσία Υγειονομικού, ο ΕΟΔΔΥ, ο ΕΟΦ κλπ. 

 

Και επειδή όπως μας ενημέρωσαν προφορικά δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία η 

εκνέφωση, καθώς δεν υπάρχει εγκεκριμένο φάρμακο από τον ΕΟΦ και επειδή σύμφωνα 

με το https://covid19.gov.gr/ η υπεριώδης ακτινοβολία είναι επικίνδυνη και ως εκ 

τούτου δεν θα επιτρέψουμε να λειτουργήσει, αναρωτιόμαστε αν η προμήθεια της 

πύλης έγινε τελικά μόνο για τη θερμομέτρηση. Και αν έγινε για τη θερμομέτρηση, 

αναρωτιόμαστε αν υπάρχουν φθηνότερα των 14.260€ θερμόμετρα στην αγορά.   

 



Επίσης, επειδή διαπιστώσαμε ότι η πύλη πραγματοποιεί ψηφιακή επεξεργασία 

προσώπων, αν και η συγκεκριμένη λειτουργία δεν αναφερόταν στις τεχνικές 

προδιαγραφές που ανήρτησε το Υπουργείο, αναρωτιόμαστε πως ακριβώς 

προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των εισερχομένων πολιτών και αν έχει 

ενημερωθεί η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την ήδη εγκατεστημένη 

Πύλη Απολύμανσης. 

 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής αφενός είναι εκτός κυβερνητικής γραμμής  όσον αφορά τα μέτρα πρόληψης 

κατά του COVID-19 και αφετέρου ρισκάρουν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία τόσο των 

πολιτών που εξυπηρετούνται από το Υπουργείο, όσο και των περίπου 1.000 υπαλλήλων 

που διέρχονται καθημερινά την πύλη του Υπουργείου.  

 

Το ΔΣ της ΠΟΥΕΝ απαιτεί από τους υπεύθυνους του ΥΝΑΝΠ να απομακρύνουν άμεσα 

την ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΥΛΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ από την είσοδο του Υπουργείου και να 

περιοριστούν στα μέτρα πρόληψης κατά του COVID-19 που ορίζουν τα αρμόδια 

κρατικά όργανα. 

 

 

Δεν δεχόμαστε Πειράματα με την Υγεία μας 
 

  

Η Πρόεδρος 

 

 

 

Ζωή Πεντότη 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

Ανδρέας Πιτερός 

 


