
 
 
Επιτροπή για την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε 
θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.  
Απόφαση ορισμού επιτροπής υπ’ αρ. Πρωτ. : 26163/ 16-03-2020 
 

Προς τον Πρύτανη καθηγητή Παναγιώτη Καλδή 

Κοινοποίηση: Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής   

Προτάσεις της επιτροπής Αρ. 7/20-05-2020 

Η επιτροπή συσκέφθηκε σήμερα 20-05-2018 ημέρα Τετάρτη διαδικτυακά και ώρα 11:30 με θέμα την 
ορθολογική διαχείριση των κλιματιστικών. Η επιτροπή μετά από εκτενή συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
της τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας (Αρ. Πρωτ:Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 26635 Λήψη μέτρων διασφάλισης της 

Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων) κατέληξε στα 
εξής συμπεράσματα:  
Α. Όσο το δυνατό μεγαλύτερη αποφυγή της χρήσης των κλιματιστικών. Αν είναι σχετικά ανεκτή η 

θερμοκρασία να αποφεύγεται η χρήση των κλιματιστικών.  
Β. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η λειτουργία τους να συνοδεύεται με παράλληλη λειτουργία φυσικού 

αερισμού μέσω ανοικτών παραθύρων και να ρυθμίζονται να μην ανακυκλώνουν τον αέρα. 
Γ. Τις επόμενες 10 ημέρες να προγραμματιστεί άμεσα η συντήρηση όλων των σχετικών μηχανημάτων και 

ο καθαρισμός των φίλτρων των μηχανημάτων.  
Δ. Για τις Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες συνιστάται, εφόσον κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία τους, η 

αύξηση της παροχής του φρέσκου  αέρα (και μέσω ανοικτών παραθύρων) και η συνεχής 24ωρη 
λειτουργία (24/7) (24/7) ακόμη κι αν δεν λειτουργεί το τμήμα το οποίο τροφοδοτούν για λόγους 
αποφυγής πολλαπλασιασμού μικροοργανισμών.  

Ε. Οι μονάδες fan coil (FCU) όπου είναι εφικτό, να τίθενται εκτός λειτουργίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 
να τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24/7 (για λόγους αποφυγής της επαναιώρησης των ιών σε 
περίπτωση διακοπής και επαναλειτουργίας των μονάδων).  

 
Η Επιτροπή τέλος τονίζει με εμφατικό τρόπο την ανάγκη για προσοχή και εγρήγορση και την συνέχιση της 
τήρησης όλων τον μέτρων προστασίας και καθορισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.  
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