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Μετά από έγκριση της Πρυτανείας προωθείται το παρακάτω µήνυµα 
 
------------------------------------------------------ 
 
 
Αγαπητά µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας 
 
Σας ενηµερώνουµε ότι η κεντρική θέρµανση τόσο στην κεντρική   
πανεπιστηµιούπολη (campus) όσο και στα περιφερειακά κτίρια του ΑΠΘ   
έχει ξεκινήσει. Οι ώρες λειτουργίας της κεντρικής θέρµανσης,   
λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις εξοικονόµησης ενέργειας λόγω της   
ενεργειακής κρίσης και του ιδιαίτερα υψηλού κόστους καυσίµων, *για το   
**campus**είναι 6.00πµ-11.00πµ *και*8.00πµ-11.00πµ για τα περιφερειακά   
κτίρια *τις καθηµερινές ηµέρες της εβδοµάδας. 
 
Στην κεντρική πανεπιστηµιούπολη λειτουργεί σύστηµα τηλεθέρµανσης   
(υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων που εκτείνεται από το κεντρικό λεβητοστάσιο   
που βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου Διοίκησης προς όλα τα κτίρια του   
campus), µε το οποίο εξυπηρετείται η πλειοψηφία των κτιρίων, εκτός των   
κτιρίων της Πολυτεχνικής Σχολής που έχουν αυτόνοµα λεβητοστάσια. Να   
σηµειωθεί ότι η θέρµανση των χώρων συνεχίζεται για 30 λεπτά   
τουλάχιστον και µετά την παύση του συστήµατος καύσης στο λεβητοστάσιο.   
Ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες, οι ώρες λειτουργίας θα   
διαµορφώνονται κατάλληλα, και πάντα µε πνεύµα οικονοµίας, που   
οφείλουµε να µας διακατέχει. 
 
Τις πρώτες µέρες, και µέχρι να εξοµαλυνθεί το σύστηµα, υπάρχουν   
διάφορα προβλήµατα και αρρυθµίες που καλούµαστε να λύσουµε. Για το   
λόγο αυτόν θα θέλαµε και την βοήθειά σαςώστε να ενηµερωνόµαστε για τα   
επιµέρους προβλήµατα της κεντρικής θέρµανσης στα κτίρια, και να   
προχωράµε στις απαραίτητες ενέργειες. 
 
Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβληµα σε ένα κτίριο εντός ή εκτός campus,   
_επικοινωνήστε µε το κεντρικό λεβητοστάσιο του ΑΠΘ στο τηλέφωνο   
996814_ (από νωρίς το πρωϊ και µέχρι τις 2.00µµ). 
 
Παρακαλούµε, µην απευθύνεστε στην κεντρική διοίκηση ή στην Γενική   
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
Στα πλαίσια της εξοικονόµησης ενέργειας, καλούµε όλο το προσωπικό του   
ΑΠΘ να ακολουθήσει 
 
χρήσιµες υποδείξεις και συµβουλές, όπως οι παρακάτω: 



 
1.*ΚΑΝΕΤΕ ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ* 
 
*2.**ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ, *εκτός αν είναι απόλυτα 
αναγκαίο.** 
 
Είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες συσκευές, και επειδή ρευµατοδοτούνται   
συνήθως µέσω πολύπριζων «ρίχνουν» συχνά την ασφάλεια και δηµιουργούν   
βραχυκυκλώµατα. 
 
3.*ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ.*Ο   
ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΪ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΑ   
ΠΑΡΑΘΥΡΑ. 
 
Με τον τρόπο αυτόν µειώνουµε σηµαντικά τις απώλειες θέρµανσης. 
 
*4.**ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ, Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕΝ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ   
ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟΥΣ **19^ο **C**.* 
 
*5.**ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   
ΣΑΣ, *εκτός αν δεν υπάρχει άλλη πηγή θερµότητας.** 
 
Όπως λειτουργούµε στο σπίτι µας, και φροντίζουµε για την εξοικονόµηση   
ενέργειας, το ίδιο πρέπει να κάνουµε και στον εργασιακό µας χώρο,   
συµµετέχοντας ενεργά στην κοινή µας προσπάθεια. 
 
Η Υπεύθυνη Ενεργειακών Υποδοµών του ΑΠΘ 
 
Προϊσταµένη της Δ/νσης 
Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων 
 
 
Αγγελική Σαλονικίδου 
Μηχανολόγος Μηχανικός 


