
 

1 
 

ΤΕΥΧΟΣ  

30 
Μάρ τ ι ο ς  

2 0 1 9  

HMS-News 
 

ΘΕΜΑΤΑ  

EUROMAINTENANCE 
2016 
 
Δραστηριότητες :  

-Συμμετοχή στο 3Ο 

EnergyConference 

 

Θέσεις-απόψεις-

παρουσιάσεις : 

 

-Κατασταλτική  
(απρόβλεπτη)  
συντήρηση 

-Ανάπτυξη και 
εφαρμογή  
προγράμματος 
ελέγχων  
-Περί Προσόντων 

Προσωπικού 

Συντήρησης 

 

Περιηγήσεις 

www.hms-eu.gr 

Επιμέλεια - Σύνταξη:  

Χ. Αποστολίδης 
apostoh@gmail.com 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: 
Αδάμ Χριστίνα 

 

 

 

  

                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοπή πίτας HMS 2019 

Για μια ακόμη φορά συνεχίσαμε την παράδοση να κόβουμε την ετήσια πίτα μας σε 

ένα μουσείο, συνδυάζοντας τον πολιτισμό με τη συντήρηση. Φέτος ήταν η σειρά του 

μουσείου Μπενάκη, το οποίο φιλοξενεί την αναδρομική έκθεση του σπουδαίου 

Έλληνα ζωγράφου Γιάννη Μόραλη, στην οργάνωση της οποίας συμπράττουν για 

πρώτη φορά το Μουσείο Μπενάκη, η Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλέξανδρου 

Σούτσου, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης και η Γκαλερί Ζουμπουλάκη, με τη 

συμπαράσταση της οικογένειας του ζωγράφου. 

 
 

Ο Γιάννης Μόραλης υπήρξε μία από τις δημοφιλέστερες καλλιτεχνικές φυσιογνωμίες 

του ελληνικού 20ού αιώνα: πρωτοπόρος ζωγράφος, ταλαντούχος χαράκτης, 

προικισμένος σκηνογράφος και εξέχων ακαδημαϊκός δάσκαλος. Μέσα από ζωγραφικά 

έργα, σχέδια και χαρακτικά, γλυπτά και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, εξώφυλλα δίσκων 

και εικονογραφήσεις βιβλίων, η έκθεση επιχειρεί να χαρτογραφήσει την πορεία του 

Γιάννη Μόραλη ανά δημιουργική δεκαετία, αναδεικνύοντας άγνωστες πτυχές της ζωής 

και του έργου του. 
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Μετά την ξενάγηση από την πολύ ενημερωμένη ξεναγό μας, ο πρόεδρος της HMS κ. 
Γιώργος Ευφραιμίδης έκοψε την πίτα ευχόμενος τα καλύτερα για το 2019. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ήταν μια καλή ευκαιρία να βρεθούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις. 
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Industry 4.0 

Η HMS παρακολουθεί και στηρίζει τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με την 4η Βιομηχανική 

επανάσταση Industry 4.0. 

Smart Factory Conference 2019-Αθήνα 

Με την παρουσία 230 και πλέον ιθύνοντων στελεχών του μεταποιητικού κλάδου και των 

παρόχων τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκε το Smart Factory 

Conference 2019, την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου, υπό την Αιγίδα του ΣΕΒ, στο Art Factory 

Τεχνοστάσιο στην Αθήνα.  

Το συνέδριο ξεχώρισε για το υψηλό επίπεδο των ομιλητών και το πλούσιο περιεχόμενό 

του, καταδεικνύοντας την αξία, τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που δημιουργεί το 

Industry 4.0 στην αλυσίδα αξίας των βιομηχανιών. Early adopters δι-εθνών και εγχώριων 

βιομηχανιών, experts και practitioners μοιράστηκαν τα βήματά τους προς την 

κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, παραθέτοντας συνακόλουθα οφέλη όπως 

οι βελτιώσεις στον χρόνο, την ποιότητα αλλά και το κόστος παραγωγής. Παράλληλα, 

όπως υπογράμμισε ο Jesus M. Fernandez, Operations Director της Thyssenkrupp Norte, 

και υποστήριξαν με τις παρουσιάσεις τους και άλλοι ομιλητές, ναι μεν οι μηχανές και οι 

τεχνολογίες υπόσχονται βελτιώσεις, τον κεντρικότερο όμως ρόλο και καταλύτη 

ουσιαστικών αλλαγών επιφέρει πάντοτε ο ανθρώπινος παράγοντας. Τέλος, όπως 

εύστοχα τόνισε ο keynote ομιλητής του συνεδρίου, Henrik von Scheel, πρωτεργάτης του 

κινήματος Industry 4.0, η βιομηχανία παραμένει η ραχοκοκαλιά κάθε ευημερούσας 

οικονομίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, η κατάμεστη αίθουσα του Art Factory έδωσε το 

ελπιδοφόρο μήνυμα ότι η ελληνική βιομηχανία είναι συντονισμένη στους ρυθμούς των 

εξελίξεων που θα την οδηγήσουν στην επόμενη ημέρα. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε 

με την Τιμητική Υποστήριξη του Σ.Β.ΒΕ. και του ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ.. Χορηγοί του συνεδρίου ήταν 

οι εταιρείες ACMON DATA, ADAPTIT, ΕΥ, GIZELIS ROBOTICS και SABO, ενώ Υποστηρικτές 

οι εταιρείες AGT, ARPEDON, MAS και SIVECO Hellas. 
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Επισκεφτείτε το site 
μας! 

www.hms-eu.gr 

  Industry 4.0 2019-Θεσσαλονίκη 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο συνέδριο Industry 4.0 στην 

Θεσσαλονίκη 

Στόχος του συνεδρίου ήταν να ενημερώσει τον κόσμο της βιομηχανίας για το μέλλον της 

βιομηχανίας στους τομείς: συντήρηση, επενδύσεις, ΙοΤ, και έξυπνα εργοστάσια ώστε να 

συμβάλλει μέσω ομιλιών στην ανάπτυξη της βιομηχανίας στην βόρεια Ελλάδα.  

Η εκδήλωση ήταν συν-διοργάνωση 6 φορέων, με τον Δήμο Θεσσαλονίκης ως βασικό διοργανωτή, 

οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δώσουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, και το 

αποτέλεσμα δικαίωσε όλους. Συνολικά υπήρχαν 105 συμμετοχές στην εκδήλωση.  

 

Η επιτυχία του συνεδρίου ώθησε τους διοργανωτές να ανανεώσουν το ραντεβού τους για το 

2020, οργανώνοντας ένα ακόμη καλύτερο συνέδριο.  

 

Στο συνέδριο συμμετείχαν οι κκ Σπύρος 

Βαμβακάς και Δημήτρης Κούνουπας, μέλη 

του ΔΣ της HMS με πολύ ενδιαφέρουσες 

ομιλίες. 
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Εκπρόσωποι από κάθε φορέα, ήταν συντονιστές των session  τα οποία διαμορφώθηκαν 

με τις εξής θεματολογίες :  

 Maintenance 4.0 (Hellenic Maintenance Society)  

 Industry 4.0 (Σύνδεσμος Εξαγωγέων - ΣΕΒΕ) 

 Industry 4.0 (Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο) 

 Internet of Things - IoT (Αλεξάνδρειο ΤΕΙΘ) 
 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο keynote speaker HUBERTUS VON MONSCHAW, Global 
Director IAMD / Digital Factory / Industrial Transformation, Hannover Messe κ οποίος ήρθε 

αποκλειστικά για την ομιλία στην εκδήλωση με την ομιλία του «Industrial Transformation – 
Artificial Intelligence taking Integrated Industry to the next Level»  όπως και  ο κύριος 
Αλέξανδρος Σελίμης επίσης keynote speaker, με την εξαιρετική ομιλία του με θέμα  «Η 
θέση της Ελλάδας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση: Ο κομβικός ρόλος της Θεσσαλο-
νίκης», η οποία προσανατόλισε την εκδήλωση προς την αξιοποίηση της Θεσσαλονίκης ως 
κομβική τοποθεσία για την 4η βιομηχανική επανάσταση.  
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Η 4η βιομηχανική επανάσταση ήρθε για να οδηγήσει σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, 
και καλύτερη εκμετάλλευση των πόρων των βιομηχανιών.  Ως εκ τούτου, οι ομιλίες που 
αφορούσαν την αυτόματη λήψη δεδομένων από εξοπλισμούς και  το ΙοΤ, ήταν 
πολυάριθμες.  Στο πλαίσιο αυτό,  δόθηκε και η ομιλία για την προβλεπτική συντήρηση 
στις βιομηχανίες από τον R&D Data Scientist στην ATLANTIS Engineering, Θανάση 
Νάσκο, αλλά και η ομιλία από τον Γιώργο Σκρουμπέλο, στον τομέα Health, Safety, 
Environment, "Incorporating new technologies in the HSE management systems 
development, implementation and enforcement.”.  

 
 
Η ελληνική εταιρεία συντήρησης ευχαριστεί όλους που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση 
και εύχεται σε ακόμη καλύτερη εκδήλωση την επόμενη χρονιά.  
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Συνέδριο ΣΕΣΜΑ «4η Βιομηχανική Επανάσταση – Το Ανθρώπινο 

Δυναμικό στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» 

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) διοργάνωσε Συνέδριο 

με θέμα «4η Βιομηχανική Επανάσταση – Το Ανθρώπινο Δυναμικό στη Νέα Ψηφιακή 

Εποχή» την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου στο Αμφιθέατρο Μεγάρου Διοικητού Θεόδωρου Β. 

Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

Μετάφραση προτύπων  ISO που αφορούν την 

συντήρηση στα Ελληνικά  

Ο ΕΛΟΤ έχει ξεκινήσει την μετάφραση των προτύπων ISO που αφορούν την συντήρηση 

στα Ελληνικά. H HMS προσφέρθηκε να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή. Έχει συσταθεί 

ομάδα αποτελούμενη από τους κκ Γιάννη Αντωνιάδη, Γιώργο Ευφραιμίδη και Δημήτρη 

Σαγγιώτη. Ο ΕΛΟΤ έχει μεταφράσει ηλεκτρονικά το πρότυπο 13306 και συμφωνήθηκε να 

το στείλει στην HMS για έλεγχο και παρατηρήσεις. Τα υπό εξέταση πρότυπα είναι: 
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Πρότυπα, δημοσιευμένα 

Κωδικός Τίτλος, ελληνική Τίτλος, αγγλική 

ΕΛΟΤ EN 13306:2018 Συντήρηση - Ορολογία συντήρησης Maintenance - Maintenance terminology 

ΕΛΟΤ EN 13269:2016 Συντήρηση - Κατευθυντήριες οδηγίες για 
την προετοιμασία συμβολαίων 
συντήρησης 

Maintenance - Guideline on preparation of 
maintenance contracts 

ΕΛΟΤ EN 13460:2012  Συντήρηση - Τεκμηρίωση συντήρησης Maintenance- Documentation for 
maintenance 

ΕΛΟΤ EN 15331:2012 Κριτήρια για το σχεδιασμό, τη διαχείριση 
και έλεγχο των υπηρεσιών συντήρησης 
κτηρίων  

Criteria for design, management and 
control of maintenance services for 
buildings 

ΕΛΟΤ EN 15341:2008, Συντήρηση - Βασικοί δείκτες επίδοσης (el)  Maintenance - Maintenance Key 
Performance Indicators 

ΕΛΟΤ EN 15628:2014 Συντήρηση - Καταλληλότητα προσωπικού 
συντήρησης (el) 

Maintenance - Qualification of 
maintenance personnel 

ΕΛΟΤ EN 16646:2015 Συντήρηση - Συντήρηση στο πλαίσιο της 
διαχείρισης των ενσώματων παγίων 

Maintenance - Maintenance within 
physical asset management 

ΕΛΟΤ EN 16991:2018 Πλαίσιο ελέγχων συντήρησης βάσει 
διακινδύνευσης  

Risk-based inspection framework 

ΕΛΟΤ EN 17007:2017 Συντήρηση και σχετικοί δείκτες Maintenance process and associated 
indicators 

ΕΛΟΤ EN ISO 
41001:2018   

Διαχείριση εγκαταστάσεων - Συστήματα 
διαχείρισης - Απαιτήσεις και οδηγίες 
εφαρμογής  

Facility management -- Management 
systems -- Requirements with guidance for 
use 

ΕΛΟΤ EN ISO 
41012:2018 

Διαχείριση εγκαταστάσεων - Οδηγίες για 
τις στρατηγικές προμήθειες και την 
εκπόνηση συμφωνιών  

Facility management -- Guidance on 
strategic sourcing and the development of 
agreements 

ΕΛΟΤ EN ISO 41011 Διαχείριση εγκαταστάσεων - Όροι και 
ορισμοί εννοιών 

Facility management -- Vocabulary 

ΕΛΟΤ ISO 55000:2018 Διαχείριση παγίων - Επισκόπηση, αρχές και 
ορολογία (el) 

Asset management -- Overview, principles 
and terminology 

ΕΛΟΤ ISO 55001:2018 Διαχείριση παγίων - Συστήματα 
διαχείρισης - Απαιτήσεις (el) 

Asset management -- Management  
systems – Requirements 

Πρότυπα, σχέδια 

prCEN/TS 17385  Condition assessment methodologies 

prEN 15341  Maintenance - Maintenance Key 
Performance Indicators 
Maintenance — Maintenance engineering 
— Requirements 
Maintenance - Maintenance within 
physical asset management - Part 2: 
Methodology to improve life cycle 
performance and to achieve a sustainable 
physical asset 
Maintenance function and management 
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