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ΤΕΥΧΟΣ 20,  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Ειδικό αφιέρωμα
Βιομηχανική ψύξη στα τρόφιμα: το παρόν και το μέλλον 

Κλιμακοειδή Συστήματα CO2 (CASCADE SYSTEMS) 
Οριζόντιες βιτρίνες ζαχαροπλαστείου και τα προβλήματα τους 

Τεχνολογικές εξελίξεις των συμπυκνωτικών μονάδων

Τεχνικά Θέματα
Υπολογισμός της ψυκτικής ισχύος  

του απαιτούμενου αεροψυκτήρα  
σε συνδυασμό με την απαιτούμενη  

σχετική υγρασία ενός ψυκτικού θαλάμου 

Εξοικονόμηση Ενέργειας
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιρίων 

Περιβαλλοντικές συνέπειες  
από την εγκατάσταση γεωθερμικών συστημάτων

Διμηνιαία Έκδοση



Ετήσια συνδρομή για ψυκτικούς ................................................¬ 35,00

Ετήσια συνδρομή για εταιρίες ......................................................¬ 70,00

Οι τρόποι πληρωμής των ¬ 35,00 είναι οι εξής:

•	 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ	ΕΠΙΤΑΓΗ	ΕΛΤΑ
	 ΟΛΓΑ	ΒΡΥΩΝΗ,	ΑΓ.	ΙΩΑΝ.	ΡΕΝΤΗ	48	ΑΓ.	Ι.	ΡΕΝΤΗΣ	ΤΚ	18233

•	 ΚΑΤΑΘΕΣΗ	ΣΕ	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	“EUROBANK”
	 ΑΡΙΘΜΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	0026	0103	44	0200673495

Παρακαλείστε	 να	 αποστείλετε	 το	 αποδεικτικό	 κατάθεσης,	 με	 αναγρα-
φόμενο	το	ονοματεπώνυμο	του	καταθέτη,	στο	fax	210	48	36	088.

Απαγορεύεται	η	ολική	ή	μερική	ανατύπωση,	δημοσίευση	ή	αναπαραγωγή	του	περιεχομέ-

νου	του	περιοδικού,	χωρίς	προηγούμενη	γραπτή	άδεια	του	εκδότη.	Τα	κείμενα	και	οι	

φωτογραφίες	που	αποστέλλονται	για	δημοσίευση	δεν	επιστρέφονται.	Τα	ενυπόγραφα	

άρθρα	δεν	εκφράζουν	απαραίτητα	τις	απόψεις	του	περιοδικού.
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www.opse.gr

Τ:	210	52	48	127	
F:	210	52	48	176	

e–mail:	info@opse.gr

Αναρωτιέμαι	τι	έφταιξε	και	για	άλλη	μια	φορά	η	Ελλάδα	διώχνει	τα	
βλαστάρια	της!	Φταίνε	λέμε	οι	εκάστοτε	πολιτικοί	και	κυβερνήσεις,	
οι	προδότες	οι	ανθέλληνες.
Ποιοι	άραγε	τους	ψήφιζαν	και	τους	ψηφίζουν;
Ποιοι	έτρεχαν	και	τρέχουν	σε	κάθε	ομιλία	τους	κρατώντας	πανό	και	
συνθήματα;
Ποιοι	γονείς	καλλιεργούν	το	συναίσθημα	ότι	οι	γνωριμίες	είναι	η	
λύση;
Εμείς	πάνω	απ’	όλα	ξεχάσαμε	τις	αξίες,	τον	σεβασμό,	την	αγάπη.	Τα	
αντικαταστήσαμε	 δουλεύοντας	 ολημερίς	 για	 τούβλα,	 γρήγορα	 αυ-
τοκίνητα,	πολυτελείς	διακοπές,	 κινητή	 τηλεφωνία,	φίρμες	και	πολλά	
άλλα	τέτοια	που	δεν	έχουν	καμιά	σχέση	με	τον	εσωτερικό	πλούτο,	την	
ανθρώπινη	αξία,	την	καλλιέργεια	του	μυαλού,	και	της	καρδιάς.	
Ξεχάσαμε	πώς	είναι	να	ερωτεύεσαι,	να	απογοητεύεσαι	και	να	ξα-
ναπροσπαθείς.
Ξεχάσαμε	πώς	είναι	να	σέβεσαι	τον	μεγαλύτερό	σου,	και	πάνω	απ’	
όλα	να	αγαπάμε	τη	ζωή,	το	δάσος,	τον	συνάνθρωπό	μας.
Σταμάτησε	να	υπάρχει	οικογενειακός	προβληματισμός,	 τον	αντι-
κατέστησαν	οι	οικογενειακοί	ψυχολόγοι.
Αδιαφορήσαμε	όταν	καταρράκωσαν	την	Ελληνική	γλώσσα,	τα	ήθη	
και	τα	έθιμά	μας.
Αφήσαμε	τον	κάθε	μαϊντανό	να	έχει	βήμα	στην	ελληνική	τηλεόρα-
ση,	με	την	παραπληροφόρηση	και	τις	σάπιες	εκπομπές	τους.	Ξεχά-
σαμε	τι	είναι	αληθινή	τέχνη	και	πολιτισμός.
Ξεχάσαμε	πώς	είναι	να	τρώει	η	Ελληνική	οικογένεια	γύρω	από	το	
κυριακάτικο	 τραπέζι,	 μπήκε	στη	 ζωή	μας	 το	 έτοιμο	 και	 γρήγορο	
φαγητό.
Δημιουργήσαμε	μια	νεκρή	γενιά!	
Και	τώρα	αυτή	η	γενιά	γιατί	να	παλέψει;
Παλεύουν	αυτοί	που	έχουν	ιδανικά,	αξίες,	οράματα.
Εμείς	λοιπόν	διώχνουμε	τα	παιδιά	μας	και	το	κακό	είναι	ότι	δεν	το	
ξέρουμε,	γιατί	εμείς	είμαστε	η	Ελλάδα.
Η	Ελλάδα	του	χθες,	του	σήμερα	και	του	αύριο.
Ας	γίνει	αφορμή	η	οικονομική	κρίση	που	διανύουμε	για	να	σκε- 
φτούμε	εκ	βαθέων	τα	λάθη	μας	και	τι	μπορούμε	να	περισώσουμε.			  

Όλγα	Βρυώνη																						

Ποιος	είδε	κράτος	λιγοστό
σ’	όλη	τη	γη	μοναδικό,
εκατό	να	εξοδεύει
και	πενήντα	να	μαζεύει;

Να	τρέφει	όλους	τους	αργούς,
να	‘χει	επτά	Πρωθυπουργούς,
ταμείο	δίχως	χρήματα
και	δόξης	μνήματα;

Να	‘χει	κλητήρες	για	φρουρά
και	να	σε	κλέβουν	φανερά,
κι	ενώ	αυτοί	σε	κλέβουνε
τον	κλέφτη	να	γυρεύουνε;

Όλα	σ’	αυτή	τη	γη	μασκαρευτήκαν
ονείρατα,	ελπίδες	και	σκοποί,
οι	μούρες	μας	μουτσούνες	εγινήκαν
δεν	ξέρομε	τι	λέγεται	ντροπή.

Σπαθί	αντίληψη,	μυαλό	ξεφτέρι,
κάτι	μισόμαθε	κι	όλα	τα	ξέρει.
Κι	από	προσπάππου	κι	από	παππού
συγχρόνως	μπούφος	και	αλεπού.

Θέλει	ακόμα	κι	αυτό	είναι	ωραίο	
να	παριστάνει	τον	ευρωπαίο.
Στα	δύο	φορώντας	τα	πόδια	που	‘χει
στο	‘να	λουστρίνι,	στ’	άλλο	τσαρούχι.

Σουλούπι,	μπόι,	μικρομεσαίο,
ύφος	του	γόη,	ψευτομοιραίο.
Λίγο	κατσούφης,	λίγο	γκρινιάρης,
λίγο	μαγκούφης,	λίγο	μουρντάρης.

Και ψωμοτύρι και για καφέ
το «δε βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ».
Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγάς.

Δυστυχία σου, Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
τι γαιδάρους βγάζεις τώρα;

Περιεχόμενα

KΩΔΙΚΟΣ:	8443

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΟΛΓΑ ΒΡΥΩΝΗ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 48 ΡΕΝΤΗΣ, ΤΚ 182 33, ΤΗΛ.: 210 4290919
FAX: 210 4836088 - www.opsiktikos.gr - email: info@opsiktikos.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΗΣ
ΟΛΓΑ ΒΡΥΩΝΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΛΥΓΕΡΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
SHAPE EΠΕ

ΚΡΗΤΗΣ 13, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΤΗΛ.: 210 27 96 459, FAX: 210 27 98 487

EΚΤΥΠΩΣΗ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΙΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 7 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ.: 210 4204120

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΒΡΥΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
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ΕπιΚαιρότητα

Γράφει
ο	Δημήτρης
Πλαταράς
Απόστρατος 

Αξιωματικός	Π.Ν.

Κακοδαιμονία;	Συνωμοσία;	Προδοσία;	Ξεπούλη-
μα;	Τι	άραγε	από	όλα	αυτά	οδήγησε	την	πατρίδα	
μας	στην	κατάσταση	αυτή;	Μήπως	όλα	μαζί;	Μή-
πως	μερικά	από	αυτά;	Μήπως	κάτι	που	λείπει	από	
την	λίστα	αυτή;	
Σίγουρα	αγαπητοί	και	αγαπητές	έχετε	ακούσει	ή	
έχετε	 διαβάσει	 για	 πολλά	από	 τα	 παραπάνω	ως	
την	αιτία	των	κακών	που	ταλανίζουν	την	ζωή	του	
τόπου	 και	 δημιουργούν	 αρνητικές	 εντυπώσεις	
στους	 Ευρωπαίους	 εταίρους	 μας	 (λες	 να’	 ναι	 η	
πρώτη	φορά);		Προσωπικά	πιστεύω	ότι	είναι	όλα	
τα	 παραπάνω,	 με	 διαφορετική	 βαρύτητα	 βεβαί-
ως	το	καθένα	από	αυτά.	Όμως	ως	βασικό	στοιχείο	
της	 δημιουργίας	 του	 σημερινού	 προβλήματος	
σωρευτικά	(στα	τελευταία	τουλάχιστον	30	χρόνια)	
λειτούργησε	η	αποδόμηση	της	αγωγής	του	Έλλη-
να	πολίτη.	Τι	είναι	όμως	αγωγή;	Γιατί	η	αγωγή	να	
επιδράσει	σε	τέτοιο	καταλυτικό	βαθμό	στην	
κακοδαιμονία	και	εν	γένει	στην	κατάντια	
του	τόπου	αυτού;
Ας	γυρίσουμε	300	χρόνια	πίσω	περίπου,	
κοντά	στο	ξέσπασμα	της	Ελληνικής	επα-
ναστάσεως,	όπου	οι	υπόδουλοι	Έλληνες	
νιώθουν	τη	φλόγα	της	επανάστασης	να	
φουντώνει	στα	στήθη	τους	κι	ετοιμά-
ζονται	να	επαναστατήσουν.	Συζητή-
σεις	όμως,	για	το	ενδεχόμενο	της	
επαναστάσεως	δεν	λαμβάνουν	
χώρα	μόνο	στον	κυρίως	Ελλα-
δικό	χώρο	αλλά	και	στο	εξωτε-
ρικό,	μεταξύ	Ελλήνων	λογίων,	
διπλωματών	 και	 στρατιωτι-
κών,	οι	οποίοι	ευρίσκονται	τον	
καιρό	 εκείνο	στην	υπηρεσία	διαφόρων	 κρατών.	
Μεταξύ	 αυτών	 και	 ο	 Αδαμάντιος	 Κοραής.	 Σύμ-
φωνα	με	τον	Κοραή,	η	παιδεία	και	ο	«φωτισμός»	
του	Γένους	θα	οδηγούσε	 την	Ελλάδα	στην	απε-
λευθέρωση	από	τον	τουρκικό	ζυγό.	Φοβόταν	ιδι-
αιτέρως	για	το	τι	 επρόκειτο	ν’	ακολουθήσει	μετά	
την	απελευθέρωση.	Προέβλεψε	ότι	 δεν	θα	μπο-
ρέσουμε	να	αυτοδιοικηθούμε	κι	ότι	θα	ζητούσα-
με	την	προστασία	μιας	ξένης	δύναμης,	όπερ	και	
εγένετο.	Πολλές	οι	ομοιότητες	της	προ	επαναστά-
σεως	εποχής	με	την	σημερινή.	Αξίες	που	χάνονται	
όπως	η	τιμιότητα,	η	ειλικρίνεια,	ο	σεβασμός	στους	
νόμους,	η	εργατικότητα,	το	αίσθημα	του	καθήκο-
ντος	απέναντι	στην	πολιτεία,	ο	σεβασμός	των	δι-
καιωμάτων	στον	συνάνθρωπό	μας	αλλά	και	στο	

περιβάλλον,	η	συνεισφορά	όλων	στην	προαγω-
γή	του	πολιτισμού	και	άλλα	πολλά	είναι	αυτά	που	
σιγοσβήνουν	 αργά	 αλλά	 σταθερά	 τα	 τελευταία	
χρόνια.	Την	θέση	όλων	αυτών	παίρνουν	δυστυ-

χώς	όλο	και	περισσότερο	η	οκνηρία,	το	ψεύ-
δος,	 η	 εξαπάτηση	 (πολιτική,	 κοινωνική	 και	
επαγγελματική),	η	απληστία,	η	ζηλοφθονία,	
η	 αδιαφορία	 κ.α.	 (δυστυχώς	 ο	 κατάλογος	
είναι	μεγάλος).		
Τι	μπορούμε	να	κάνουμε	όμως;	Ποιος	δι-
αμορφώνει	τον	Ελληνικό	λαό	και	σφυρη-
λατεί	τον	χαρακτήρα	του;	Πρωταρχικώς	

το	κύτταρο	 της	 ελληνικής	κοινωνί-
ας,	 η	 οικογένεια.	 	 Ακολουθεί	 το	
σχολείο,	 το	οποίο	πρέπει	να	εν-
διαφέρεται	 επιπλέον	 όχι	 μόνο	
για	την	δημιουργία	«γνωστικών»	
μαθητών	 αλλά	 και	 σωστών	 με-
λών	 της	 κοινωνίας.	 Τρίτον	 η	 τη-

λεόραση	και	 τα	ηλεκτρονικά	μέσα	Μαζικής	Ενη-
μέρωσης,	μηδέ	εξαιρουμένου	και	του	διαδικτύου.		
Αν	εξαιρέσουμε	το	τρίτο	(τα	ΜΜΕ	δηλαδή)	τότε	τα	
άλλα	δύο	τα	επηρεάζουμε	εμείς,	οι	πολίτες.	Διό-
τι	εμείς	είμαστε	οι	γονείς,	εμείς	πάλι	είμαστε	οι	δά-
σκαλοι	κι	οι	καθηγητές	που	θα	εμφυσήσουμε	στα	
τέκνα	μας	όλες	τις	αξίες	της	ζωής	και	θα	δώσου-
με	σε	αυτά	την	αρμόζουσα	αγωγή.	Εμείς	είμαστε	
αυτοί	που	θα	καθοδηγήσουμε	τον	αυριανό	εύελ-
πι	πώς	να	γίνει	ένας	χρήσιμος	πολίτης.	Μόνο	έτσι	
οι	Έλληνες,	με	την	αρμόζουσα	αγωγή,	θα	μπορέ-
σουν	 να	 δημιουργήσουν	 την	 ιδεατή	 κοινωνία.	
Μέχρι	τότε,	μάλλον	οι	πολίτες	τούτης	της	δύσμοι-
ρης	της	χώρας	θα	έχουν	τους	πολιτικούς	που	τους	
αρμόζουν	αλλά	και	την	ανάλογη	κοινωνία. ®

Η έλλειψη της αγωγής του Πολίτη 
οδήγησε τον τόπο σε αυτό το χάλι
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ΕνημΕρΩση

Το	έργο	Real	Skills	Europe	έφερε	σε	επαφή	τους	
Έλληνες	μηχανικούς	 και	 τεχνικούς	 της	ψύξης	με	
ένα	 υψηλό	 επίπεδο	 γνώσης,	 εφάμιλλο	 με	 αυτό	
πολλών	ανεπτυγμένων	 ευρωπαϊκών	χωρών.	Με	
την	ολοκλήρωση	του	έργου,	είχε	ήδη	αναπτυχθεί	
μια	στιβαρή	βάση	υλικού	πληροφόρησης	και	εκ-
παίδευσης,	ελεύθερα	διατιθέμενου	σε	κάθε	ενδι-
αφερόμενο.
Οι	υποχρεώσεις	που	απορρέουν	από	τους	κανο-
νισμού	 842/2006	 και	 303/2008	 και	 η	 βραδύτη-
τα	 με	 την	 οποία	 ενσωματώνονται	 στο	 ελληνικό	
δίκαιο	 έχουν	 δημιουργήσει	 μια	 δικαιολογημέ-
νη	 ανησυχία	 στο	 προσωπικό	 που	 απασχολείται	
στον	 τομέα	 της	ψύξης,	 μιας	 και	 η	 νόμιμη	 άσκη-
ση	του	επαγγέλματός	τους	τίθεται	σε	αμφισβήτη-
ση,	 ενώ	καθίσταται	πρακτικά	αδύνατη	η	ανάλη-
ψη	έργων	στο	εξωτερικό	και	δημιουργείται	σαφές	
πρόβλημα	 ανταγωνισμού	 από	 αλλοδαπούς	 τε-
χνικούς,	στη	χώρα	των	οποίων	οι	πιστοποιήσεις	
έχουν	εκτελεστεί.
Η	ανησυχία	αυτή,	σε	συνδυασμό	με	το	γεγονός	ότι	
το	έργο	Real	Skills	Europe	έχει	ήδη	έτοιμο	υλικό,	

που	 όχι	 απλώς	 καλύπτει,	 αλλά	 υπερβαίνει	
κιόλας	 τις	 απαιτήσεις	 των	 κανονισμών,	
μας	 οδήγησε	 στο	 να	 προσπαθήσου-
με	να	αναγνωριστεί	το	εκπαιδευτικό	
υλικό	 και	 οι	 φόρμες	 αξιολόγησης	
του	 Real	 Skills	 Europe	 ως	 νόμι-
μο	υλικό	αξιολόγησης	και	πιστο-
ποίησης	 στην	 Ελλάδα,	 δεδομέ-
νου	ότι	άλλη	τέτοια	εργασία	δεν	
έχει	γίνει,	ενώ	η	εκ	του	μηδενός	
προετοιμασία	της	θα	απαιτούσε	
ένα	σαφώς	μεγάλο	χρονικό	διά-
στημα.	Η	υποστήριξη	του	τεχνι-
κού	 κλάδου,	 λοιπόν,	 είναι	 απα-
ραίτητη,	 ώστε	 το	 υλικό	 του	 Real	
Skills	Europe	να	καταστεί	κτήμα	του	
και	στην	Ελλάδα.	

Το	εκπαιδευτικό	υλικό	συγκροτείται	σε	
δύο	κατηγορίες	(ηλεκτρονική	εκπαίδευση	

και	αξιολόγηση)	και	διαιρείται	σε	τέσσερις	εκ-
παιδευτικές	ενότητες,	καθεμιά	από	τις	οποίες	διδά-
σκεται	και	εξετάζεται	ξεχωριστά.	Οι	ενότητες	αυτές	
είναι:
1.		Οι	περιβαλλοντικές,	οικονομικές	και	νομικές	 
	 επιπτώσεις	των	διαρροών	ψυκτικών	μέσων
2.		Ελάττωση	των	διαρροών	μέσα	από	τη	σωστή	 
	 συντήρηση
3.		Ελαχιστοποίηση	των	διαρροών	σε	νέα		 
	 συστήματα
4.		Ελαχιστοποίηση	των	διαρροών	μέσω	 
	 επιθεωρήσεων	και	συμβουλευτικής
Στόχος	 των	ενοτήτων	είναι,	όχι	 τόσο	η	παραγω-
γή	νέας	γνώσης,	μιας	και	σε	μεγάλο	βαθμό	απευ-
θύνονται	σε	έμπειρους	τεχνικούς,	αλλά	η	συστη-
ματοποίηση	 και	 η	 ορθολογική	 ταξινόμηση	 του	
υλικού,	 ώστε	 ο	 εξεταζόμενος	 να	 έχει	 ένα	 σαφές	

περίγραμμα	της	ύλης	και	
η	 εξέταση	 να	 γίνεται	 κατά	
τρόπο	όσο	το	δυνατό	πιο	αντι-
κειμενικό.
Για	 την	πρόσβαση	στο	 εκπαιδευτικό	υλικό,	
θα	 πρέπει	 ο	 κάθε	 ενδιαφερόμενος	 να	 εγγραφεί	
στο	site	του	έργου	και	να	αποκτήσει	κωδικό	πρό-
σβασης	 στην	 ηλεκτρονική	 εκπαίδευση.	 Στο	 site	
υπάρχουν	 πλήρη	 ελληνικά	 μενού,	 ώστε	 να	 μη	
χρειάζεται	η	γνώση	της	αγγλικής	γλώσσας.	Μετά	
την	 εγγραφή,	ο	 χρήστης	 έχει	πλήρη	δικαιώματα	
πρόσβασης	στο	ηλεκτρονικό	υλικό.
Κάθε	 ενότητα	διαρθρώνεται	σε	αυτόνομα	κεφά-
λαια,	 σε	 καθένα	 από	 τα	 οποία	 αντιστοιχεί	 ένας	
αριθμός	 διαφανειών.	 Οι	 διαφάνειες	 συνοδεύ-
ονται	 συνήθως	 από	 φωτογραφίες	 (ειδικά	 όταν	
αφορούν	σε	αμιγώς	 τεχνικά	θέματα)	 και	σκίτσα,	
ενώ	όχι	 σπάνια	 (και	 κυρίως	 σε	 θέματα	 εφαρμο-
γών)	παρατίθενται	ολόκληρα	βίντεο,	όπου	έχουν	
μαγνητοσκοπηθεί	 κάποιες	 συγκεκριμένες	 εργα-
σίες	 (π.χ.	συναρμογές).	Επίσης,	κατά	τη	διάρκεια	
κάθε	 ενότητας	 ενσωματώνονται	 σύντομα	 τεστ	
(που	δε	σχετίζονται	με	την	επίσημη	αξιολόγηση),	
ώστε	ο	εκπαιδευόμενος	να	αυτοεξετάζεται	και	να	
ελέγχει	ο	ίδιος	το	βάθος	των	γνώσεών	του.	Πρέπει	
να	τονιστεί	ότι	δεν	υπάρχει	κάποιο	χρονικό	όριο	
για	 την	 παρακολούθηση	 του	 ηλεκτρονικού	 υλι-
κού:	αφού	χορηγηθεί	στο	χρήστη	ο	κωδικός	πρό-
σβασης,	μπορεί	αυτός	να	μελετήσει	για	όσο	χρό-
νο	κρίνει	ότι	του	χρειάζεται,	ώστε	να	ανταποκριθεί	
με	επιτυχία	στις	εξετάσεις.
Όταν	ο	εκπαιδευόμενος	κρίνει	ότι	έχει	καλύψει	σε	
βάθος	κάθε	ενότητα,	μπορεί	να	προχωρήσει	στην	
αξιολόγηση,	η	οποία	μπορεί	να	γίνει	είτε	ηλεκτρο-
νικά,	είτε	με	επιτηρητή,	εφ’	όσον	ο	εξεταζόμενος	
θέλει	 να	 αποκτήσει	 ισχυρότερο	 πιστοποιητικό.	
Το	πιστοποιητικό	αναγνωρίζεται	για	την	ώρα	στη	
Μεγάλη	Βρετανία	και,	όπως	προαναφέρθηκε,	κα-
ταβάλλονται	προσπάθειες	να	αναγνωριστεί	νόμι-
μα	και	στην	Ελλάδα.
Με	ένα	μικρό	ποσό	συμμετοχής		καλύπτεται	η	εξέ-
ταση	 των	 τεσσάρων	 ενοτήτων	 για	μια	φορά	 και	
προσφέρεται	δωρεάν	και	απεριόριστη	πρόσβαση	
στο	εκπαιδευτικό	υλικό.	Η	ηλεκτρονική	αξιολόγη-
ση	μπορεί	να	γίνει	είτε	στο	χώρο	του	εξεταζόμε-
νου,	είτε,	αν	επιθυμεί	κάτι	τέτοιο,	σε	εγκαταστάσεις	
εκπροσώπου	του	Real	Skills	Europe.
Το	Εργαστήριο	Εφαρμοσμένης	Θερμοδυναμικής,	
με	 πλούσια	 εμπειρία	σε	 θέματα	ψύξης,	 διαχείρι-
σης	 ψυκτικών	 μέσων	 και	 διαχείρισης	 ενέργειας,	
ως	μοναδικός	συμμέτοχος	του	Real	Skills	Europe	
στην	Ελλάδα,	βρίσκεται	στη	διάθεση	καθενός	εν-
διαφερομένου	για	περισσότερες	πληροφορίες	και	
στηρίζει	με	κάθε	μέσο	την	προσπάθεια	για	κατο-
χύρωση	του	Real	Skills	Europe	ως	νόμιμου	πιστο-
ποιητικού	 για	 την	 κάλυψη	 των	 απαιτήσεων	 των	
κανονισμών	842/2006	και	303/2008. ®

Το ερευνητικό πρόγραμμα   
“REAL SKILLS EUROPE”
Καινοτόμα συστήματα εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Γράφουν	
οι	Δρ.	Ειρήνη	
Κορωνάκη

Λέκτορας	–	Διπλ.	Μηχ.

Δημήτριος	
Τερτίπης

Σχολή	Μηχανολόγων	
Μηχανικών	

	Εθνικό	Μετσόβιο	
Πολυτεχνείο
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Γράφει
ο	Γιώργος	

Σκρουμπέλος

Δρ	Μηχανολόγος	
Μηχανικός	

Επιστημονικός	
Υπεύθυνος	ΥΑΕ	της	
Εταιρείας	ACRM	Α.Ε.

ΜΕΡΟΣ	Β’:	Εκτίμηση	Επικινδυνότητας	
(συνέχεια	από	το	προηγούμενο	τεύχος)

Κριτήρια	 υπολογισμού	 της	 πιθανότητας	 να	
συμβεί	ένα	ατύχημα

	Ο	νομοθέτης	δεν	δέχεται	αποδεκτό	βαθμό	πιθα-
νότητας	ατυχήματος,	οπότε	δεν	απαλλάσσει	 τον	
εργοδότη	από	τις	ποινικές	και	αστικές	 του	ευθύ-
νες,	 γιατί	 πρακτικά	 δεν	 είναι	 δυνατόν	 η	Μελέτη	
Εκτίμησης	Επικινδυνότητας	να	καταγράψει	το	σύ-
νολο	 των	 επικίνδυνων	 καταστάσεων.	 Ακόμα	 κι	
εάν	αυτό	θα	μπορούσε	να	γίνει,	τα	μέτρα	που	θα	
έπρεπε	να	ληφθούν	δεν	θα	ήταν	δυνατόν	να	λη-
φθούν	όλα	μαζί.	 Είναι	 λοιπόν	απαραίτητο	ο	 ερ-
γοδότης	να	υπολογίσει	 τη	συνολική	πιθανότητα	
ατυχήματος,	ώστε	 να	 είναι	 δυνατή	η	 ιεράρχηση	
των	μέτρων	και	το	χρονοδιάγραμμα	λήψης	τους.
Άρα	πρέπει	να	εκτιμηθεί	από	τον	εργοδότη	ή	τον	
ανάδοχο	μελετητή	η	συνολική	πιθανότητα	ατυχή-
ματος	για	όλα	τα	πιθανά	σενάρια	συμβάντων	και	
γι’	αυτό	υπάρχουν	συγκεκριμένα	κριτήρια.
Συνήθως	 η	 συνολική	 πιθανότητα	 ατυχήματος	
προκύπτει	από	τρία	κριτήρια-παραμέτρους:

1.	 Συχνότητα	 έκθεσης:	 Το	 πόσο	 συχνά	 εκτί-
θεται	ένας	εργαζόμενος	σε	έναν	κίνδυνο	είναι	
θέμα	εργασίας	και	του	τρόπου	που	αυτή	εκτε-
λείται,	και	φυσικά	όσο	μεγαλύτερη	είναι	η	συ-
χνότητα	έκθεσης	τόσο	μεγαλύτερη	είναι	και	η	
επικινδυνότητα	μιας	εργασίας.

2.	Βαρύτητα	έκθεσης:	Αυτό	το	κριτήριο	δεν	εί-
ναι	 τόσο	προφανές	γιατί	περιγράφει	 το	πόσο	
βαριές	 θα	 είναι	 οι	 επιπτώσεις	 σε	 περίπτωση	
που	ο	εργαζόμενος	εκτεθεί	σε	έναν	κίνδυνο	με	
την	υπόθεση	ότι	δεν	εφαρμόζεται	κανένα	μέ-
τρο,	δηλαδή	λαμβάνεται	υπόψη	η	εγγενής	επι-
κινδυνότητα	των	πηγών	κινδύνου	σε	συνδυα-
σμό	με	την	εργασία	που	εκτελείται.	
Για	παράδειγμα	μία	 εργασία	 τοποθέτησης	σε	
ύψος,	έχει	πολύ	μεγαλύτερο	δείκτη	βαρύτητας	
από	μία	εργασία	χρήσης	φορητών	εργαλείων,	
γιατί	στην	πρώτη	περίπτωση	τυχόν	πτώση	θα	
μπορούσε	να	σημάνει	θανατηφόρο	τραυματι-
σμό,	πράγμα	απίθανο	να	συμβεί	από	τη	χρή-
ση	φορητών	εργαλείων.
3.	Πιθανότητα	έκθεσης:	Η	πιθανότητα	ατυχή-
ματος	εξαρτάται	από	τον	ίδιο	τον	εργοδότη	και	
τα	λαμβανόμενα	από	αυτόν	μέτρα,	το	επίπεδο	
της	εκπαίδευσης	και	της	κουλτούρας	των	εργα-
ζομένων,	 καθώς	 και	η	αυστηρότητα	που	 επι-
δεικνύει	στην	εφαρμογή	των	μέτρων	από	αυ-
τούς,	 δηλαδή	 κατά	 πόσο	 είναι	 ανεκτικός	 στις	
παραβιάσεις	 των	 κανόνων	 ασφαλείας.	 Συνή-
θως	οι	μελετητές	στο	δείκτη	αυτόν	περιλαμβά-
νουν	και	τη	συχνότητα	έκθεσης	ώστε	τελικά	να	
χρησιμοποιούνται	μόνο	δύο	δείκτες	βαρύτητα	
και	πιθανότητα.	

Ο	 συνδυασμός	 αυτών	 των	 δεικτών	 καταλήγει	
στον	υπολογισμό	της	συνολικής		επικινδυνότη-
τας,	η	οποία	αποτελεί	και	το	βασικό	κριτήριο	λή-
ψης	μέτρων	 και	 το	πόσο	άμεσα	πρέπει	 αυτά	 να	
υλοποιηθούν.	Βέβαια,	το	πρωτεύον	κριτήριο	για	
τον	εργοδότη	πρέπει	να	είναι	η	βαρύτητα,	δηλα-
δή	να	δίνει	προτεραιότητα	στη	λήψη	μέτρων	που	
θα	 αποτρέψουν	 ατυχήματα	 υψηλής	 βαρύτητας,	
χωρίς	 βέβαια	 να	 παραλείπεται	 η	 λήψη	 των	 μέ-
τρων	τα	οποία	αντιμετωπίζουν	την	έκθεση	σε	κιν-
δύνους	υψηλής	συχνότητας,	όπως	η	χρήση	των	
εργαλείων	χειρός,	των	φλόγιστρων	κλπ.
Για	παράδειγμα,	είναι	απαραίτητη	η	χρήση	μέσων	
αποτροπής	 της	 πτώσης	 των	ψυκτικών	 από	 σκά-
λες,	 στέγες,	 ικριώματα	 και	 άλλα	 επίπεδα	 εργασί-
ας	σε	ύψος	και	πρέπει	να	τίθεται	ως	μέτρο	πρώτης	
προτεραιότητας.	Η	χρήση	Μέσων	Ατομικής	Προ-
στασίας	 είναι	 επίσης	σημαντική	 επειδή	οι	ψυκτι-
κοί	 χρησιμοποιούν	πολλά	 και	 ποικίλα	 εργαλεία,	
αέρια	υπό	πίεση	κλπ.	
Σίγουρα	τα	τεχνικά	μέτρα	αυτά	μειώνουν	την	πι-
θανότητα	 ατυχήματος	 αλλά	 για	 να	 είναι	 ακό-
μα	 περισσότερο	 αποτελεσματικά	 ο	 εργοδότης	

Υγεία & Ασφάλεια εργασίας (ΥΑΕ)
Αφορά στο επάγγελμα του ψυκτικού, εγκαταστάτη ή συντηρητή
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Μάιος - Ιούνιος 2011

Η θερμική ισορροπία του σώματος επιτυγχάνεται μέσω της 
θερμορύθμισης, και είναι αποτέλεσμα δύο μηχανισμών, της 
θερμογένεσης και της θερμοαποβολής. Αποτελεί μία δυναμι-
κή κατάσταση αλληλεπίδρασης της θερμότητας που παράγε-
ται από τον ανθρώπινο μεταβολισμό και της θερμότητας που 
μεταδίδεται με μεταφορά, αγωγή, ακτινοβολία και εξάτμιση 
από ή προς το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζεται από 
πλήθος άλλων παραμέτρων, όπως το φύλλο, την ηλικία, το κλί-
μα, τη δραστηριότητα και τον ρουχισμό.

Η μη επίτευξη θερμικής ισορροπίας σε δυσμενές θερμικό ερ-
γασιακό περιβάλλον, με την εξάντληση και κόπωση που προ-
καλεί στους φυσιολογικούς μηχανισμούς θερμορύθμισης του 
οργανισμού, έχει επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία. 
Συμβάλλει όχι μόνο στην εμφάνιση συγκεκριμένων επαγγελ-
ματικών νοσημάτων, αλλά επίσης περιορίζει σημαντικά και την 
ικανότητα του εργαζόμενου να αντιδράσει σωστά στα εξωτε-
ρικά ερεθίσματα ή να παρακολουθήσει σύνθετες εργασιακές 
διαδικασίες, με αποτέλεσμα, εκτός από τη μειωμένη απόδοση, 
να δημιουργούνται εκείνες οι προϋποθέσεις που οδηγούν στα 
εργατικά ατυχήματα. 
Η παρατεταμένη ή μεγάλη θερμική καταπόνηση του οργανι-

σμού από την επαγγελματική έκθεση σε θερμό περιβάλλον, 
μπορεί να προκαλέσει διάφορες παθολογικές καταστάσεις οι 
οποίες οφείλονται είτε στην εξασθένιση της θερμορύθμισης, 
είτε στις διαταραχές βοηθητικών μηχανισμών αυτής, είτε ακόμη 
στις λειτουργικές αλλοιώσεις των οργάνων που συμμετέχουν. 
Παραδείγματα αυτών των καταστάσεων είναι η θερμοπληξία, η 
υπερπυρεξία, η θερμική συγκοπή, οι διαταραχές του υδρο-ηλε-
κτρολυτικού ισοζυγίου, αλλά και οι διαταραχές του δέρματος 
και των ιδρωτοποιών αδένων, όπως τα εγκαύματα και τα εξαν-
θήματα από τη θερμότητα. 

Για τη μελέτη και ανάλυση των καταστάσεων θερμικής καταπό-
νησης στο εργασιακό περιβάλλον, πρέπει να ληφθούν υπόψη 
πολλές παράμετροι. Εκτός  από τον προσδιορισμό των φυσικών 
παραγόντων, όπως της θερμοκρασίας, της σχετικής υγρασίας, 
της ταχύτητας του αέρα κ.ά., πρέπει να μελετηθούν επίσης και 
παράμετροι που σχετίζονται με το είδος και τη μορφή της εργα-
σίας, τη βαρύτητα της εργασιακής δραστηριότητας, τη διάρκεια 
της έκθεσης στο δυσμενές θερμικό περιβάλλον, τον ρουχισμό, 
την κατάσταση της υγείας του εργαζόμενου κ.λ.π.

Για την επιστημονικά ορθή εκτίμηση του θερμικού περιβάλλο-
ντος στους εργασιακούς χώρους και της θερμικής καταπόνη-
σης των εργαζομένων, χρησιμοποιείται ο βιοκλιματικός δείκτης 
WBGT - Δείκτης Θερμοκρασίας υγρού - σφαιρικού θερμομέτρου 
(wet bulb globe temperature), ο οποίος υπολογίζεται από τους 
εξής τύπους:
• για εσωτερικούς χώρους: WBGT=0.7tnwb+0.3tg
• για εξωτερικούς χώρους: WBGT=0.7tnwb+0.2tg+0.1ta

Μαργαρίτα Γ. Βατίστα
Χημικός ΜSC, Σύμβουλος Περιβάλλοντος,
Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας,
Υπεύθυνη Τμήματος Μετρήσεων ACRM A.E.

Η μη επίτευ-
ξη θερμικής 
ισορροπίας 
έχει επι-

πτώσεις στη 
σωματική και 
ψυχική υγεία

Εργασία σε Θερμό περιβάλλον

Πληροφόρηση

Συνέχεια	στο	επόμενο	τεύχος...

θα	πρέπει	να	φροντίσει	την	εφαρμογή	τους.	Έχει	
αποδειχτεί	ότι	η	πιθανότητα	να	πάθει	ένας	εργα-
ζόμενος	ατύχημα	μειώνεται	σημαντικά	όταν	έχει	
εκπαιδευτεί	σε	θέματα	ΥΑΕ,	γιατί	τότε	γνωρίζει	με	
μεγαλύτερη	 λεπτομέρεια	 όχι	 μόνο	 τους	 κινδύ-
νους	που	διατρέχει	 αλλά	 και	 τι	 μέτρα	πρέπει	 να	
λάβει.	Η	εκπαίδευση	δεν	είναι	όμως	πανάκεια.	Το	
ότι	ένα	εργαζόμενος	ενημερώνεται	και	εκπαιδεύ-
εται	για	τη	σκοπιμότητα	των	ΜΑΠ,	για	παράδειγ-
μα,	δεν	σημαίνει	κατ’	ανάγκην	ότι	θα	τα	φορέσει	
κιόλας.	Άρα,	για	να	μειωθεί	σημαντικά	η	επικινδυ-
νότητα	μιας	εργασίας	πρέπει	και	ο	ίδιος	ο	εργοδό-
της	να	επιβάλλει	τη	χρήση	των	ΜΑΠ,	αλλά	και	των	
υπόλοιπων	 μέτρων,	 μέχρι	 ο	 τεχνίτης	 να	 συνει-
δητοποιήσει	 την	 υποχρέωσή	 του	 να	 συμβάλλει	
στην	ελαχιστοποίηση	 της	πιθανότητας	ατυχήμα-
τος	στον	ίδιο	αλλά	και	στους	συναδέλφους	του.

Στο	επόμενο	τεύχος	θα	παραθέσουμε	κατάσταση	
με	μέτρα	τα	οποία	πρέπει	να	λαμβάνουν	οι	ψυκτι-
κοί	με	συγκεκριμένα	πιο	αναλυτικά	παραδείγμα-
τα	από	τα	ανωτέρω. ®
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Τι	είναι	η	βιομηχανική	ψύξη
Είναι	 η	ψύξη	 των	 χώρων	παραγωγής	 τροφίμων	
σε	θερμοκρασίες	+14ο	με	+18	οC	και,	συγχρόνως,	
ο	έλεγχος	της	σχετικής	υγρασίας	και	της	καθαρό-
τητας	του	αέρα.
Οι	 κανονισμοί	 HACCP	 επιβάλλουν	 να	 γίνεται	 η	
επεξεργασία	των	περισσοτέρων		τροφίμων	σε	χα-
μηλές	θερμοκρασίες.
Επίσης	 σε	 κάποιες	 διεργασίες	 παραγωγής	 και	
προκειμένου	 να	 επιτευχθεί	 προϊόν	 με	 συγκε-
κριμένα	 ποιοτικά	 χαρακτηριστικά,	 επιβάλ- 
λεται	η	παραγωγή	να	γίνεται	σε	χαμηλές	θερμο-
κρασίες	και	υγρασίες,	π.χ.	 ζυμωτήρια	αρτοσκευ-
ασμάτων.

Σε	τι	διαφέρει	η	βιομηχανική	ψύξη	από	τον	
κλιματισμό	ανέσεως

Η	 βιομηχανική	 ψύξη	 στοχεύει	 στο	 παραγόμενο	
προϊόν,	 επιτυγχάνει	 τις	 συνθήκες	 θερμοκρασί-
ας,	σχετικής	υγρασίας	και	καθαρότητος	αέρα	που	
απαιτεί	το	προϊόν.	
Συνήθως	δε	οι	παραπάνω	συνθήκες	παραγωγής	
έχουν	πολύ	στενά	όρια,	πχ	θερμοκρασία	από	+14	
έως	+15οC,	σχετική	υγρασία	από	40	έως	45%.
Ο	 κλιματισμός	ανέσεως	 γίνεται	 για	 τους	ανθρώ-
πους,	η	θερμοκρασία	των	+25οC	είναι	ικανοποιη-
τική,	λίγο	ενδιαφέρει	η	σχετική	υγρασία	και	καθό-
λου	η	καθαρότητα	του	αέρα.
Στην	 περίπτωση	 της	 βιομηχανικής	ψύξης	 οι	 μο-
νάδες	που	ψύχουν	τον	αέρα	έχουν	μεγάλη	παρο-
χή	αέρος	(περίπου	την	διπλάσια	του	κλιματισμού	

ανέσεως),	 έχουν	 στοιχεία	 με	 απόσταση	
πτερυγίων	4.0	ή	7.0	mm	(αντί	1.8	mm	

του	κλιματισμού	ανέσεως)	και	είναι	
κατασκευασμένες	 «καθαρές»	 με	
εύκολο	 ολοκληρωτικό	 πλύσι-
μο,	 χωρίς	 τυφλά	 σημεία	 που	
συσσωρεύουν	 σκόνες	 και	
μικρόβια.
Για	τους	παραπάνω	λόγους	
οι	 εσωτερικές	 μονάδες	 του	
κλιματισμού	 ανέσεως	 (αυ-
τές	 των	 κοινών	 κλιματιστι-
κών)	είναι	τελείως	ακατάλλη-
λες	 για	 τρόφιμα	 και	 χώρους	
HACCP.

Σε	τι	διαφέρει	η	βιομηχανική	
ψύξη	από	την	ψύξη	θαλάμων	

αποθήκευσης

Ο	 εξοπλισμός	 της	 βιομηχανικής	 ψύξης	
είναι	 σχεδόν	 ίδιος	 με	 τον	 εξοπλισμό	 ψύξης	

των	ψυκτικών	θαλάμων,	οι	εφαρμογές	όμως	της	

βιομηχανικής	ψύξης	έχουν	πολύ	μεγαλύτερη	ποι-
κιλομορφία	συγκριτικά	με	τους	ψυκτικούς	θαλά-
μους.	
Κάθε	προϊόν	καθώς	και	κάθε	επεξεργασία	τροφί-
μου	απαιτεί	ιδιαίτερη	προσέγγιση,	χρειάζεται	την	
«δική	του»	λύση.
Η	ψύξη	θαλάμων	είναι	μια	μάλλον	τυποποιημένη	
κατασκευή,	γίνεται	πολλά	χρόνια	τώρα	και	υπάρ-
χει	 εμπειρία	 κατασκευής,	 τουλάχιστον	 για	 απλές	
κατασκευές.

Βασικές	προδιαγραφές	βιομηχανικού	
κλιματισμού	και	ψύξης

Εφεδρεία:	να	υπάρχουν	οι	προβλέψεις	ώστε	μια	
βλάβη	να	μην	θέτει	εκτός	λειτουργίας	ολόκληρη	
την	εγκατάσταση.
Χαμηλή	 κατανάλωση:	 τα	 ψυκτικά	 μηχανήμα-
τα	 να	 έχουν	 σχεδιασθεί	 με	 υπόψυξη,	 βηματική	
λειτουργία,	 μικρές	 διαφορές	 θερμοκρασίας	 εξα-
τμίσεως-θαλάμου	 ή	 συμπυκνώσεως-περιβάλ- 
λοντος,	έτσι	ώστε	η	ηλεκτρική	κατανάλωση	να	εί-
ναι	η	μικρότερη	δυνατή.	Τονίζεται	ότι	στις	περισ-
σότερες	 εν	 λειτουργία	 εγκαταστάσεις	 θα	 μπο-
ρούσε	η	κατανάλωση	ενέργειας	να	ήταν	και	40%	
μικρότερη	εάν	είχε	ακολουθηθεί	σωστός	σχεδια-
σμός	του	συστήματος	ψύξης.	
Εύκολη	συντήρηση:	εύκολη	πρόσβαση	ανθρώ-
πων	και	εργαλείων.

Συστήματα	βιομηχανικής	ψύξης

Η	ψύξη	των	χώρων	παραγωγής	τροφίμων	γίνεται	
με	μηχανήματα	τύπου	αεροψυκτήρα,	τα	οποία	εί-
ναι	κατάλληλα	για	χώρους	HACCP	διότι	καθαρί-
ζονται	 εύκολα,	 δεν	 διαθέτουν	 κρυφά	 σημεία	 τα	
οποία	 μπορούν	 να	 γίνουν	 εστίες	 μικροβίων	 και	
μολύνσεων,	έχουν	μεγάλη	παροχή	αέρα	και	μπο-
ρούν	να	αποδώσουν	την	ζητούμενη	ισχύ	σε	θερ-
μοκρασίες	 χώρου	 +15οC,	 χωρίς	 να	 χρειάζονται	
απόψυξη.		
Τα	συστήματα	μπορεί	να	είναι	Direct	Expansion	
(DX)	ή	νερού	–	γλυκόλης	που	ψύχεται	σε	chiller.		
Τα	 συστήματα	 DX	 παρουσιάζουν	 περίπου	 30%	
χαμηλότερη	 κατανάλωση	 ενέργειας	 από	 τα	 συ-
στήματα	νερού.	Όταν	όμως	τα	δίκτυα	είναι	πολύ	
εκτενή	αποφεύγουμε	 τη	χρήση	 των	DX	διότι,	σε	
μια	 διαρροή	 λόγω	 αστοχίας	 κάποιου	 ψυκτικού	
εξαρτήματος	 (μαγνητικές,	 εκτονωτικές	 κ.α.),	 κιν-
δυνεύουμε	να	χάσουμε	ολόκληρη	την	ποσότητα	
ψυκτικού	ρευστού	της	εγκατάστασης.	

Ιδιαιτερότητες	συστημάτων	βιομηχανικής	ψύξης

Όπως	αναφέραμε	παραπάνω	κάθε	σύστημα	βιο-
μηχανικής	ψύξης	είναι	μοναδικό	και	σχεδιάζεται	

Βιομηχανική ψύξη στα τρόφιμα: 
Το παρόν και το μέλλον

Γράφει
η	Κάτια	

Μπουγάτσου

Μηχανολόγος	
Μηχανικός	ΕΜΠ

Κατασκευή της εταιρείας μας  
στην Ρουμανία
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ακριβώς	στα	μέτρα	του	παραγόμενου	προϊόντος.	
Για	 παράδειγμα,	 διαφορετική	 προσέγγιση	 απαι-
τείται	όταν	πρέπει	να	ψύξουμε	έναν	χώρο	παρα-
γωγής	 σοκολατοειδών	 όπου	 η	 σχετική	 υγρασία	
πρέπει	να	διατηρείται	στο	45%	±	5%	και	διαφορε-
τική	όταν	ψύχουμε	μια	γραμμή	απεντέρωσης	και	
τυποποίησης	ψαριών.
Πολύ	σημαντικός	είναι	ο	σχεδιασμός	του	συστή-
ματος	αερισμού	που	δεν	θα	πρέπει	να	αγνοείται	
σε	χώρους	παραγωγής	ή	επεξεργασίας	τροφίμων,	
διότι	εάν	ο	αέρας	μένει	στάσιμος	και	δεν	ανανε-
ώνεται	 τότε	 γρήγορα	 αναπτύσσονται	 μικρόβια,	
τα	οποία	τρέφονται	από	τα	αιωρούμενα	θρεπτικά	
σωματίδια	των	τροφίμων	και	πολλαπλασιάζονται	
με	ραγδαίους	ρυθμούς.
Σε	 άλλες	 εφαρμογές	 παραγωγής	 όπου	 λειτουρ-
γούν	φούρνοι,	σωστός	σχεδιασμός	ενός	συστή-
ματος	 απορρίψεως	 αέρα	 μπορεί	 εγκλωβίσει	 και	
να	απομακρύνει	τεράστια	ποσά	εκλυόμενης	θερ-
μότητας	χωρίς	να	πρέπει	να	παραχθεί	ψύξη	για	να	
ισοφαρίσει	την	εκλυόμενη	θερμότητα.
Συνεπώς	 το	 πώς	 θα	 σχεδιασθεί	 και	 θα	 λειτουρ-
γήσει	 ένα	 σύστημα	 βιομηχανικής	 ψύξης	 είναι	
ουσιαστικής	 σημασίας,	 και	 για	 την	 κατανάλωση	
ενέργειας,	 η	 οποία	 διαμορφώνει	 το	 κόστος	 λει-
τουργίας	και	τελικώς	μετακυλύεται	στην	τιμή	του	
προϊόντος.	

Το	μέλλον.	Υψηλά	standards	παραγωγής

Τα	 προϊόντα	 θα	 παράγονται	 με	 υψηλότερα	
standards,	η	παραγωγή	θα	γίνεται	σε	χώρους	με	
προκαθορισμένες	 συνθήκες	 που	 θα	 ελέγχονται	
σε	τακτά	χρονικά	διαστήματα.	
Η	καλή	ποιότητα	του	προϊόντος	θα	είναι	κυρίαρ-
χος	παράγοντας	των	πωλήσεων,	το	καλό	προϊόν	
θα	πωλείται,	το	μέτριο	θα	μένει	στο	ράφι.
Νέα	 προϊόντα	 θα	 μπουν	 στην	 αγορά,	 πχ	 χωρίς	
συντηρητικά,	οικολογικά	κτλ.	

Αναγκαίο	χαμηλό	κόστος	λειτουργίας
Η	σύγχρονη	παραγωγή	απαιτεί	σωστό	βιομηχα-
νικό	κλιματισμό	και	ψύξη,	που	και	τα	δύο	κατανα-
λώνουν	σημαντική	ενέργεια.
Δεδομένου	ότι	η	ενέργεια	γίνεται	όλο	και	ακριβό-
τερη	ή	επιτυχία	στο	μέλλον	θα	βασίζεται	στο	χα-
μηλό	κόστος	λειτουργίας.
Θα	πρέπει	 λοιπόν	 τόσο	ο	βιομηχανικός	 κλιματι-
σμός	όσο	και	η	βιομηχανική	ψύξη	να	είναι	καλά	
σχεδιασμένα	ώστε	να	καταναλώνουν	το	λιγότερο	
δυνατόν.	
Επίσης	ο	ψυκτικός	εξοπλισμός	θα	πρέπει	να	πα-
ρουσιάζει	 μεγάλο	 χρόνο	 ζωής	 χωρίς	 να	 απαιτεί	
συνεχείς	επισκευές.	

Τήρηση	προδιαγραφών	υγιεινής
Οι	κανόνες	υγιεινής	HACCP	κτλ,	θα	πρέπει	να	τη-
ρούνται	αυστηρά.

Προοπτικές	για	τη	βιομηχανική	ψύξη
Ως	χώρα	που	ο	ήλιος	και	οι	κλιματολογικές	συν-
θήκες	μάς	ευνοούν	να	παράγουμε	καλά	γεωργι-
κά	 προϊόντα	 όλο	 το	 χρόνο,	 θα	 μπορούσαμε	 να	
αναπτύξουμε	 μια	 δυνατή	 δραστηριότητα	 πάνω	
στην	 τυποποίηση	 και	 μεταποίηση	 γεωργικών	
προϊόντων,	κρέατος,	γαλακτοκομικών	και	 τροφί-
μων	γενικότερα.	
Ψύχοντας	 τα	προϊόντα	 κατά	 την	 επεξερ-
γασία	τους	-όταν	μιλάμε	για	μεταποί-
ηση-	 ή	 κατά	 την	 παραγωγή	 τους,	
εξασφαλίζουμε	ασφάλεια	και	με-
γαλύτερο	 χρόνο	 ζωής	 αφενός,	
αφετέρου	μπορούμε	να	παρά-
γουμε	πιο	ποιοτικά	προϊόντα	
τα	οποία	να	 είναι	ανταγωνι-
στικά	 και	 εκτός	 Ελληνικών	
συνόρων,	συντελώντας	 έτσι	
στην	αύξηση	των	εξαγωγών	
της	 χώρας	 μας	 και	 βρίσκο-
ντας	 και	 μια	 διέξοδο	 από	 το	
επιχειρηματικό	 αδιέξοδο	 που	
έχουμε	περιέλθει.	
Σχεδιάζοντας	 «έξυπνα»	 συστή-
ματα	 βιομηχανικής	 ψύξης	 μπο-
ρούμε	να	επιτύχουμε	τις	απαραίτητες	
συνθήκες	που	απαιτεί	το	προϊόν	για	να	
έχει	 τα	 καλύτερα	 ποιοτικά	 χαρακτηριστικά,	
αλλά	επίσης	να	μειώσουμε	σημαντικά	την	κατα-
νάλωση	ενέργειας	και	τελικώς	το	λειτουργικό	κό-
στος	της	παραγωγής	και	άρα	να	έχουμε	προϊόντα	
σε	ανταγωνιστική	τιμή.
Δεν	είναι	 εύκολο,	απαιτεί	μελέτη	και	βαθιά	γνώ-
ση,	 τόσο	 των	 χαρακτηριστικών	 και	 απαιτήσεων	
των	διαφόρων	 τροφίμων	όσο	και	σημαντική	 τε-
χνική	και	επιστημονική	κατάρτιση.	Αποτελεί	όμως	
πρόκληση,	 ειδικά	 για	 εμάς	 τους	 νέους	 ανθρώ-
πους,	παρ’	όλες	αυτές	τις	αντιξοότητες	της	εποχής	
μας	να	βρούμε	λύσεις	και	να	προχωρήσουμε	τα	
πράγματα	μπροστά. ®

Cleanroom για τρόφιμα  
που κατασκεύασε η εταιρεία 
μας στην Ρουμανία



14 ΤΟ	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ	ΤΩΝ	ΨΥΚΤΙΚΩΝ

ΕιΔιΚό αΦιΕρΩμα 
Βιομηχανική	Ψύξη

Τα	καταστήματα	αρτοποιίας	και	ζαχαροπλαστικής	
θεωρούνται	 τα	πιο	καλαίσθητα	καταστήματα	τρο-
φίμων.	Κυρίαρχο	υλικό	στο	χώρο,	το	ξύλο	με	τις	πα-
ραλλαγές	του,	υλικό	φυσικό	και	ζεστό	που	δένει	αι-
σθητικά	με	το	ψωμί	και	το	γλυκό.	Δεν	είναι	τυχαίο	
που	 πολλοί	 κατασκευαστές	 ψυγείων	 και	 εξοπλι-
σμών	ζαχαροπλαστείων	ήταν	αρχικά	επιπλοποιοί.	
Οι	οριζόντιες	βιτρίνες	των	ζαχαροπλαστείων	πα-
ρουσίαζαν	κάποια	προβλήματα	σχετικά	με	τη	δι-
άρκεια	παραμονής	των	γλυκών,	ειδικά	όταν	δεν	
υπήρχε	μεγάλη	κατανάλωση,	το	πρόβλημα	γινό-
ταν	 εμφανέστερο.	 Υστερούν	 λοιπόν	 οι	 βιτρίνες	
ζαχαροπλαστείου	 από	 τις	 βιτρίνες	 των	 υπολοί-
πων	τροφίμων	σε	ποιότητα	ψύξης;	
Οι	περισσότερες	κλασσικές	οριζόντιες	βιτρίνες	ζα-
χαροπλαστείων	σίγουρα	ναι.
Πρόβλημα	συχνό	και	δυσεπίλυτο	για	τους	ψυκτι-
κούς,	οι	οποίοι	καλούνται	να	λύσουν	κατασκευα-
στικά	προβλήματα	που	αγνοεί	ή	δεν	δύναται	να	
επιλύσει	ο	κατασκευαστής.	
Η	σωστή	συντήρηση	των	γλυκών	στις	βιτρίνες	των	
ζαχαροπλαστείων	δεν	είναι	εύκολη,	γιατί	πέρα	από	
την	ψύξη	στους	+4οC,	απαιτείται	υγρασία	για	να	μην		

ξεραίνει	την	επιφάνεια	των	παστών	(σαντιγί	κλπ).
Τα	προβλήματα	στις	κλασσικές	βιτρίνες	ζαχαρο-
πλαστείου	υφίστανται	για	τους	κάτωθι	λόγους:
1.	 Η	 βιτρίνα	 ζαχαροπλαστείου	 έχει	 εμπρός	 και	 
	 πίσω	 τζάμια	 με	 αποτέλεσμα	 να	 έχει	 πολλές	 
	 απώλειες	ψύξης.
2.		Συνήθως	 τα	 εμπρός	 τζάμια	 είναι	 ανοιγόμενα	 
	 με	αρμούς	και	κενά	στα	πλάγια.	
3.	 Υπάρχουν	 πολλές	 λάμπες	 φθορισμού	 που	 
	 εκπέμπουν	θερμότητα.
4.	 Ο	 εξατμιστής	 στην	 οροφή	 δεν	 καλύπτει	 τις	 
	 απώλειες,	 επειδή	 ο	 χώρος	 του	 είναι	 
	 περιορισμένος	κι	αν	υπάρχει	κάτω	εξατμιστής	 
	 βοηθά	λίγο.
5.	 Η	συρόμενες	πόρτες	δεν	βοηθούν	στο	συχνό	 

	 ανοιγόκλειμα	 με	 αποτέλεσμα	 ο	 χρήστης	 να	 
	 τελειώνει	την	εξυπηρέτηση	του	πελάτη	και	μετά	 
	 να	κλείνει	την	πόρτα.
6.		Αν	 το	 μηχάνημα	 είναι	 τοποθετημένο	 επάνω	 
	 στο	ψυγείο	«μπουκώνει»	εύκολα	με	σκόνη	και	 
	 αυτό	επιτείνει	το	πρόβλημα.
Αποτέλεσμα	είναι	η	πολύωρη	λειτουργία	της	μη-
χανής	με	αποτέλεσμα	να	γεμίζει	με	πάγο	η	κυψέ-
λη	του	εξατμιστή	και	να	μειώνεται	η	υγρασία	μέσα	
στο	ψυγείο.
Πολλοί	 κατασκευαστές	 χρησιμοποίησαν	 βεβια- 
σμένης	κυκλοφορίας	αεροψυκτήρα	οροφής	στις	
βιτρίνες.	 Το	 αποτέλεσμα	 ήταν	 να	 αυξήσουν	 τις	
απώλειες	και	να	ιδρώσουν	τα	τζάμια.	Θετικό	απο-
τέλεσμα	έχει	μόνο	στα	σοκολατοειδή	επειδή	δεν	
χρειάζονται	πολύ	ψύξη	(+10οC)	ούτε	πολύ	υγρα-
σία	(RH	55%).	
Οι	βελτιώσεις	που	μπορεί	να	κάνει	ο	ψυκτικός	σε	
μια	 τέτοια	 βιτρίνα	 δεν	 είναι	 πάρα	 πολλές.	 Αυτά	
που	μπορεί	να	κάνει	είναι:	
1.	 Να	 ελέγξει	 το	 ψυκτικό	 μηχάνημα	 από	 
	 πλευράς	 ιπποδύναμης,	 αν	 είναι	 σωστά	 
	 διαστασολογημένο.
2.	 Αν	 έχει	 καθαρό	 συμπυκνωτή.	 Αν	 φέρει	 το	 
	 μηχάνημα	 επάνω	 στο	 ψυγείο,	 τότε	 ο	 
	 συμπυκνωτής	βουλώνει	πολύ	συχνά	από	την	 
	 σκόνη.		
3.	 Να	 ελέγξει	 την	 απόσταση	 της	 λεκάνη	 
	 αποστράγγισης	 κάτω	 από	 τον	 εξατμιστή	 
	 στατικής	 (φυσικής)	 κυκλοφορίας,	 ώστε	 να	 
	 δίνει	 τη	 δυνατότητα	 να	 κυκλοφορεί	 
	 ευκολότερα	η	ψύξη.	
4.		 Να	 ενημερώσει	 τον	 υπεύθυνο	 του	 καταστή- 
	 ματος	για	την	ορθή	χρήση	των		θυρών	(σύντομη	 
	 χρήση),	 καθώς	 επίσης	 και	 οι	 λαμπτήρες	 
	 φωτισμού	 να	 σβήνουν	 όταν	 δεν	 είναι	 
	 απαραίτητοι.	
5.		 Να	 τοποθετηθεί	 χρονοδιακόπτης	 απόψυξης	 
	 ώστε	κάθε	μεσάνυκτα	να	σταματά	τη	ψύξη	για	 
	 30	 με	 40	 λεπτά	 για	 να	 γίνεται	 πλήρης	 
	 απόψυξη.
6.		 Για	 την	 καλλίτερη	 διατήρηση	 των	 γλυκών,	 
	 καλό	 είναι	 όταν	 κλείνει	 το	 κατάστημα	 να	 
	 μεταφέρονται	 σε	 μικρούς	 θαλάμους	 που	 
	 έχουν	καλλίτερη	ψύξη.	
7.	 Σε	 ειδικές	 περιπτώσεις	 -αν	 υπάρχουν	 τα	 
	 περιθώρια-	να	αλλαχθεί	ο	υπάρχον		εξατμιστής	 
	 με	άλλον	μεγαλύτερης	επιφάνειας.
Με	την	εξέλιξη	της	τεχνογνωσίας,	πολλές	σύγχρο-
νες	οριζόντιες	βιτρίνες	 έχουν	αλλάξει	ριζικά	 την	
κατασκευή	και	την	εμφάνισή	τους,	δίνοντας	ελεγ-
χόμενα	την	ψύξη	με	αεραγωγούς,	επιλύοντας	το	
πρόβλημα	του	περιορισμένου	εξατμιστή. ®

Οριζόντιες βιτρίνες ζαχαροπλαστείου 
και τα προβλήματα τους

Γράφει
ο	Σάκης	Κλειδαράς

Για	την	εταιρεία	
ΤΕΨΕ	AE
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Πρώην	Πρόεδρος	
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Βιομηχανιών	Ψύχους	

Ένα	κλιμακοειδές	σύστημα	αποτελείται	από	δυο	
ανεξάρτητα	ψυκτικά	κυκλώματα,	τα	οποία	μπορεί	
να	λειτουργούν	και	με	διαφορετικά	ψυκτικά	ρευ-
στά.	Τα	δυο	κυκλώματα	μοιράζονται	έναν	εναλλά-
κτη	θερμότητας.	Το	ένα	ψυκτικό	κύκλωμα	λειτουρ-
γεί	«χαμηλά»	(δηλαδή	σε	χαμηλή	θερμοκρασία),	
ενώ	το	δεύτερο	λειτουργεί	«ψηλά».	Ο	κοινός	θερ-
μικός	εναλλάκτης	έχει	τον	ρόλο	του	συμπυκνωτή	
στο	χαμηλό	κύκλωμα	και	τον	ρόλο	του	εξατμιστή	
στο	 ψηλό	 κύκλωμα.	 Ουδεμία	 ανάμιξη	 των	 δυο	
ψυκτικών	ρευστών	γίνεται	στον	κοινό	εναλλάκτη.	
Το	 CO

2
	 είναι	 ιδανικό	ψυκτικό	 ρευστό	 για	 το	 χα-

μηλό	κύκλωμα	ενός	κλιμακοειδούς	συστήματος,	
όπου	απαιτούνται	χαμηλές	θερμοκρασίες	(βαθιές	
καταψύξεις).	Τούτο	διότι	 έτσι	 έχει	 τη	δυνατότητα	
να	λειτουργεί	στην	υποκρίσιμη	(subcritical)	περι-
οχή	και	να	έχει	ικανοποιητικό	συντελεστή	απόδο-
σης	(COP).	Στο	ψηλό	κύκλωμα,	μπορούν	να	χρη-
σιμοποιηθούν	τα	κοινά	ψυκτικά	ρευστά,	όπως	η	
αμμωνία	 και	 οι	 υδροφθοράνθρακες.	 Μια	 λογι-
κή	θερμοκρασία	εξάτμισης	αυτών	των	ρευστών,	
όπως	π.χ.	-20oC,	αποτελεί	άριστη	συνθήκη	για	τη	
συμπύκνωση	του	CO

2
	εντός	του	κοινού	εναλλά-

κτη	 (βλέπε	 σχήμα	 1).	 Το	 κλιμακοειδές	 σύστημα	
NH3	/	CO2	αποτελεί	ιδανικό	συνδυασμό	χρήσης	
φυσικών	ψυκτικών	ρευστών	και	ελαχιστοποίησης	
της	ποσότητας	αμμωνίας1,	για	τούτο	και	είναι	ευ-
ρέως	διαδομένο.	Στο	επόμενο	σχήμα	φαίνεται	η	
αρχή	λειτουργίας		του	κλιμακοειδούς	συστήματος	
ψύξης	(cascade):

Λόγω	της	 επικινδυνότητας	 της	αμμωνίας	 (κλάση	
Β2	κατά	ASHRAE),	είναι	πολύ	επιθυμητό	σε	σχεδι-
αστές	και	χρήστες	να	ελαχιστοποιείται	η	ποσότη-
τα	αμμωνίας	και	μάλιστα	να	μη	κυκλοφορεί	στους	
χώρους	αποθήκευσης	–	εργασίας.	Σε	ένα	κλιμα-
κοειδές	σύστημα	NH

3
	/	CO

2
,	η	αμμωνία	περιορίζε-

ται	μόνο	στο	μηχανοστάσιο.

Τεχνικά	χαρακτηριστικά	των	Κλιμακοειδών	
Συστημάτων

Μέχρι	σήμερα,	τα	πιο	δημοφιλή	συστήματα	Βιο-
μηχανικής	 Ψύξης	 είναι	 με	 αμμωνία	 και	 μάλιστα	
(σε	 μεγαλύτερες	 εγκαταστάσεις)	 τα	 συστήματα	
υπερπλήρωσης	 με	 αντλία.	 Τα	 συστήματα	 αυτά,	
θεωρητικά	 τουλάχιστον,	 έχουν	 το	 καλύτερο	 συ-
ντελεστή	απόδοσης,	έχουν	όμως	και	ένα	βασικό	
μειονέκτημα:	Η	ποσότητα	της	αμμωνίας	που	κυ-
κλοφορεί	σε	όλους	τους	αποθηκευτικούς	χώρους	
είναι	πολύ	μεγάλη,	συχνά	αρκετοί	 τόνοι.	 Επειδή	
η	αμμωνία	έχει	ψηλή	κλάση	επικινδυνότητας	(Β2	
κατά	ASHRAE),	αυτό	θεωρείται	σημαντικό	μειονέ-
κτημα,	κύρια	λόγω	των	κινδύνων	που	απειλούν	
ανθρώπους,	 προϊόντα	 και	 εγκαταστάσεις.	Με	 τη	
χρήση	 των	 κλιμακοειδών	 συστημάτων,	 το	 μει-
ονέκτημα	 αυτό	 βελτιώνεται	 σημαντικά,	 αφού	 η	
ποσότητα	της	αμμωνίας	μπορεί	να	μειωθεί	μέχρι	
90%	και	η	παρουσία	της	να	περιοριστεί	μόνο	στο	
κεντρικό	μηχανοστάσιο.	 Για	 το	λόγο	αυτό,	 γίνο-
νται	 πολύ	 δημοφιλή	 τα	 κλιμακοειδή	 συστήματα	

Κλιμακοειδή Συστήματα CO2  
(CASCADE SYSTEMS)

ΕιΔιΚό αΦιΕρΩμα 
Βιομηχανική	Ψύξη

Σχήμα 1 : Αρχή λειτουργίας κλιμακοειδούς (cascade) συστήματος.
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ΕιΔιΚό αΦιΕρΩμα 
Βιομηχανική	Ψύξη

NH
3
	 /	CO

2
,	 τα	οποία	 τελικά	φαίνεται	να	συνδυά-

ζουν	τα	πλεονεκτήματα	καλής	απόδοσης	/	αυξη-
μένης	ασφάλειας.	Ένας	ακόμα	πολύ	σημαντικός	
λόγος	προτίμησης,	είναι	ότι	η	αμμωνία	και	το	δι-
οξείδιο	 είναι	 και	 τα	δυο	φυσικά	αέρια,	δεν	βλά-
πτουν	 καθόλου	 το	 περιβάλλον	 και	 δεν	 πρόκει-
ται	να	περιοριστούν	από	νομοθετικές	δεσμεύσεις	
για	το	περιβάλλον,	σε	αντίθεση	με	τους	υδροφθο-
ράνθρακες,	των	οποίων	ήδη	έχει	αρχίσει	να	ελέγ-
χεται	η	χρήση.	
Μια	 σημαντική	 διαφορά,	 που	 έχουν	 τα	 δυο	 δι-
αδομένα	 φυσικά	 ψυκτικά	 ρευστά,	 είναι	 οι	 πολύ	
διαφορετικές	 πιέσεις	 λειτουργίας,	 σε	 δεδομένες	
συνθήκες	 θερμοκρασίας:	 Οι	 πιέσεις	 του	 CO

2
	 εί-

ναι	 πολύ	 μεγαλύτερες	 από	 αυτές	 της	 αμμωνίας	
για	 την	 ίδια	 θερμοκρασία	 κορεσμού.	 Για	 παρά-

δειγμα,	σε	θερμοκρασία	εξάτμισης	 	 -28oC,	η	πίε-
ση	κορεσμού	της	αμμωνίας	είναι	1,3	bar	(απόλυ-
τη),	ενώ	του	διοξειδίου	αντίστοιχα	είναι	15,3	bar	
(11,8	 φορές	 μεγαλύτερη).	 Όμοια,	 σε	 θερμοκρα-
σία	-15oC	(τυπική	μέση	θερμοκρασία	του	κοινού	
εναλλάκτη	 cascade),	 η	 πίεση	 κορεσμού	 της	 αμ-
μωνίας	είναι	2,4	bar	(απόλυτη),	ενώ	του	διοξειδί-
ου	αντίστοιχα	 είναι	23	bar	 (9,6	φορές	μεγαλύτε-
ρη).	Οι	 μεγάλες	 αυτές	 πιέσεις	 του	 CO

2
	 απαιτούν	

ειδικές	 προδιαγραφές	 υλικών	 /	 εργασιών	 κατα-
σκευής	για	τα	κυκλώματα	CO

2
.	Να	σημειωθεί	ότι	

οι	πιέσεις	ανεβαίνουν	υπερβολικά	αν	το	κύκλω-
μα	είναι	εκτός	λειτουργίας	(π.χ.	στους	10	C	η	πίεση	
κορεσμού	του	CO

2
	είναι	45	bar	απόλυτη).	

Ο	κοινός	εναλλάκτης	του	κλιμακοειδούς	συστήμα-
τος	είναι	το	μοναδικό	κοινό	σημείο,	όπου	τα	δυο	
(ανεξάρτητα)	 κυκλώματα	 συναντιούνται	 σε	 ένα	
κοινό	 δοχείο,	 χωρίς	 βεβαίως	 να	 αναμιγνύονται.	
Οι	υπέρθερμοι	ατμοί	του	CO

2
	υγροποιούνται,	με	

θερμότητα	 που	 απορροφάται	 από	 την	 εξάτμιση	
αμμωνίας	στο	ίδιο	δοχείο.	Το	δοχείο	του	εναλλά-
κτη	είναι	ειδικών	προδιαγραφών,	ώστε	να	«αντέ-
χει»	τις	διακυμάνσεις	πιέσεων	και	θερμοκρασιών	
λειτουργίας.	Επίσης,	πρέπει	να	γνωρίζουμε	ότι	τα	
δυο	ρευστά	είναι	εντελώς	ασύμβατα	και	δεν	πρέ-
πει	να	αναμιγνύονται,	λόγω	του	ότι	τέτοια	ανάμι-
ξη	θα	«μπλοκάρει»	το	σύστημα	της	αμμωνίας. ®
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ΕιΔιΚό αΦιΕρΩμα 
Βιομηχανική	Ψύξη

Τον	τελευταίο	καιρό	γίνεται	μεγάλη	προσπάθεια	
για	τον	σχεδιασμό	και	την	παραγωγή	περισσότε-
ρο	αποδοτικών	ενεργειακά	μηχανημάτων	και	συ-
στημάτων.	 Στις	 ψυκτικές	 εγκαταστάσεις,	 ένα	 ση-
μαντικό	 κομμάτι	 μέσω	 του	 οποίου	 μπορούν	 να	
εξοικονομηθούν	μεγάλα	ποσά	ενέργειας,	είναι	οι	
συμπυκνωτές.
Στο	 ψυκτικό	 κύκλωμα,	 ο	 συμπυκνωτής	 επιτελεί	
μία	 από	 τις	 σημαντικότερες	 λειτουργίες,	 αφού	
αφαιρεί	 τη	θερμότητα	από	ένα	σύστημα	και	 την	
απορρίπτει	στο	περιβάλλον.	Οι	δυο	πιο	συνηθι-
σμένοι	τύποι	συμπυκνωτών	είναι:
•	 Αερόψυκτοι	Συμπυκνωτές	
•	 Υδρόψυκτοι	Συμπυκνωτές	(πύργοι	ψύξης,	 
	 εξατμιστικοί	συμπυκνωτές)
Οι	 δυο	 τύποι	 συμπυκνωτών	 που	 αναφέρθηκαν	
παραπάνω	 διαφέρουν	 ως	 προς	 τον	 τρόπο	 λει-
τουργίας	 τους.	 Οι	 αερόψυκτοι	 συμπυκνωτές	 με	
την	 βοήθεια	 ανεμιστήρων	 κάνουν	 χρήση	 του	
αέρα	σαν	μέσο	αφαίρεσης	 της	 θερμότητας,	 ενώ	
στους	υδρόψυκτους	συμπυκνωτές	τον	ρόλο	αυτό	
αναλαμβάνει	το	νερό.	Οι	δυο	αυτοί	τύποι	συμπυ-
κνωτών	έχουν	διακριτά	πλεονεκτήματα	και	μειο-
νεκτήματα	 όπως	 συνοψίζονται	 στους	 πίνακες	 1	
και	2.

40%	διαφορά	στο	συμπιεστή	σε	συνθήκες	θαλά-
μων	συντήρησης.

Αναλύοντας	τα	στοιχεία	που	παραθέτονται	στους	
πίνακες	 1,2	 και	 3,	 προκύπτει	 η	 σαφέστατη	 υπε-
ροχή	 των	 υδρόψυκτων	 συστημάτων.	 Παράλλη-
λα	όμως	προκύπτει	και	ένα	εύλογο	ερώτημα:	Πώς	
μπορούμε	να	εκμεταλλευτούμε	 τα	πλεονεκτήμα-
τα	ενός	υδρόψυκτου	συστήματος	ακόμα	και	όταν	
έχουμε	έλλειψη	νερού;
Παλαιότερα	θα	καταλήγαμε	στη	χρήση	ενός	αερό-
ψυκτου	 συστήματος.	 Τα	 τελευταία	 χρόνια	 όμως,	
οι	κατασκευαστές	συμπυκνωτών	έχουν	δημιουρ-
γήσει	συμπυκνωτές	«υβριδικού»	τύπου	που	μπο-
ρούν	να	παραβλέψουν	την	έλλειψη	νερού.	Υπάρ-
χουν	δύο	τύποι	αυτών	των	μονάδων:

Τεχνολογικές εξελίξεις  
των συμπυκνωτικών μονάδων

Γράφει
ο	Γεώργιος	Παππάς

Ηλεκτρολόγος	
Μηχανικός,	MSc.	 

in	Building	
Services	Engineering,	

Brunel	University

Μέλος	ΤΕΕ,	ΙΕΤ,	ΙΕΕΕ,	
ΚΝΧ/ΕΙΒ	Partner	

Πλεονεκτήματα

Υδρόψυκτοι Συμπυκνωτές Αερόψυκτοι Συμπυκνωτές

Μικρότερη ηλεκτρική 
κατανάλωση (συνολικά)

Καλή λύση όπου δεν υπάρχει 
νερό

Μειωμένο κόστος λειτουργίας 
κατά 40% (βλέπε παράδειγμα 
πίνακα 3, παρακάτω)

Καλή λύση για μικρά ή μεσαίου 
μεγέθους συστήματα

Υψηλότερος βαθμός απόδοσης 
(COP)

Συνήθως μικρότερος όγκος  
και βάρος λειτουργίας

Καλύτερα θερμικά 
χαρακτηριστικά νερού (επιτρέπει 
την απόρριψη θερμότητας σε 
μεγαλύτερες αποστάσεις, με 
μικρότερη ροή και μικρότερη 
απαιτούμενη διαφορά 
θερμοκρασίας (Δt)

Πίνακας 1: Πλεονεκτήματα Υδρόψυκτων και Αερόψυκτων Συμπυκνωτών

Μειoνεκτήματα

Υδρόψυκτοι Συμπυκνωτές Αερόψυκτοι Συμπυκνωτές

Κατανάλωση νερού Μεγαλύτερη ηλεκτρική 
κατανάλωση (συνολικά)

Πιθανότητα δημιουργίας 
αλάτων στο στοιχείο 
στην περίπτωση μεγάλης 
σκληρότητας του νερού

Υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας 
της εγκατάστασης.

Συχνότερη παρακολούθηση  
του συστήματος

Περισσότερα σημεία πιθανής 
βλάβης (λόγω του αυξημένου 
αριθμού εγκατεστημένων 
ανεμιστήρων)
Προβληματική λειτουργία  
τις ζεστές ημέρες του χρόνου  
(ειδικά σε ψυκτικές 
εγκαταστάσεις)
Απαιτείται πολύ μεγαλύτερη 
επιφάνεια στοιχείου σε σχέση  
με τα υδρόψυκτα συστήματα

Πίνακας 2: Μειονεκτήματα Υδρόψυκτων και Αερόψυκτων Συμπυκνωτών

Υδρόψυκτοι 
Συμπυκνωτές

Αερόψυκτοι 
Συμπυκνωτές

Refrigerant R134a

Cooling Capacity Needed 100kW

Evaporating Temperature °C -10.0 °C -10.0 °C

Condensing Temperature °C 50.0 °C 35.0 °C

Compressor model CSH8563-90Y-40P CSH7583-80Y-40P

Cooling capacity 102.7 kW 107.8 kW

Power input 56.7 kW 33.8 kW

Current (400V) 93.0 A 62.8 A

COP/EER 1.81 3.19

Πίνακας 3: Σύγκριση Αερόψυκτου - Υδρόψυκτου συστήματος σε συνθήκες 
θαλάμων συντήρησης κατά την περίοδο θερμών ημερών (35 – 40οC)

à
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•	 Αερόψυκτοι	συμπυκνωτές	με	αδιαβατική	μετα- 
	 βολή	(πρόσθετο	κιτ	ψεκασμού	νερού).
•	 Αδιαβατικοί	πύργοι	ψύξης.
Ι.	Ένας	αερόψυκτος	συμπυκνωτής	με	αδιαβατική	
μεταβολή	φαίνεται	στο	σχήμα	1.	Αυτού	του	τύπου	
οι	συμπυκνωτές	λειτουργούν	κατά	βάση	σαν	αε-
ρόψυκτοι	και	διαθέτουν	δυο	σειρές	από	μπεκ	που	
ψεκάζουν	 το	στοιχείο	όταν	η	θερμοκρασία	ανε-
βαίνει.

Πλεονεκτήματα
•	 Βελτιωμένη	 απόδοση	 σε	 σχέση	 με	 τους	 
	 αερόψυκτους	συμπυκνωτές.
•	 Σχετικά	απλή	κατασκευή.

Μειονεκτήματα
•	 Υψηλή	κατανάλωση	νερού	κατά	 τις	περιόδους	
με	υψηλές	θερμοκρασίες.
•	 Υψηλό	 κίνδυνο	 «μπλοκαρίσματος»	 του	 αέρα	 
	 του	στοιχείου	από	άλατα,	καθώς	αυτό	αποτελείται	 
	 από	σωληνωτό	στοιχείο	με	φύλλα	αλουμινίου,	 
	 σε	μικρή	μεταξύ	τους	απόσταση.
•	 Υψηλή	ηλεκτρική	κατανάλωση	σε	σχέση	με	τους	 
	 πύργους	ψύξης.

ΙΙ.	Ο	Πύργος	ψύξης	με	αδιαβατική	μεταβολή	της	
θερμοκρασίας,	αποτελεί	την	πιο	πρόσφατη	εξέλι-
ξη	στον	χώρο	των	συμπυκνωτών.	Έχει	το	στοιχείο	
του	ψυκτικού	μέσου	κάτω	από	τους	ανεμιστήρες.	
Η	λειτουργία	του	ρυθμίζεται	συνεχώς	από	μια	μο-
νάδα	PID	με	ρυθμιζόμενες	παραμέτρους	από	τον	
χρήστη	και	αναλύεται	παρακάτω:
Για	εξωτερικές	θερμοκρασίες	μέχρι	20οC,	o	αέρας	
εισέρχεται	από	το	επάνω	μέρος	του	πύργου	(βλέ-
πε	σχήμα	2)	και	κρυώνει	με	την	χρήση	των	ανεμι-
στήρων	που	βρίσκονται	στο	επάνω	μέρος	της	μο-
νάδας.

Όταν	η	θερμοκρασία	ξεπεράσει	τους	25οC:	
•	 Κλείνει	 τα	 dampers	 εισαγωγής	 αέρα	 που	 
	 βρίσκονται	στο	επάνω	μέρος	της	μονάδας	και	ο	 
	 αέρας	πλέον	εισέρχεται	μόνο	από	το	κάτω	μέρος	 
	 της	(βλέπε	σχήμα	3).	
•	 Οι	 στροφές	 των	 ανεμιστήρων	 αυξομειώνονται	 
	 ανάλογα	 με	 το	 φορτίο	 του	 ψύκτη	 και	 την	 
	 εξωτερική	θερμοκρασία	(λειτουργία	inverter).

Όταν	η	θερμοκρασία	ξεπεράσει	τους	28οC:
Οι	ανεμιστήρες	της	μονάδας	σταματάνε	πλήρως.
Για	μικρό	χρονικό	διάστημα	(τυπικά	7	sec)	ενερ-
γοποιείται	 το	 κύκλωμα	 νερού	 και	 ψεκάζει	 το	 ει-
δικό	 απορροφητικό	 γέμισμα	 που	 βρίσκεται	 στο	
κάτω	μέρος	της	μονάδας	(βλέπε	σχήμα	4).
Οι	 ανεμιστήρες	 εκκινούν	 και	 αυξομειώνουν	 τις	
στροφές	 τους	ανάλογα	με	 την	εξωτερική	θερμο-
κρασία	και	ο	αέρας	εισέρχεται	από	κάτω	και	ψύ-
χεται	αδιαβατικά.

Σχήμα 2: Αερόψυκτη λειτουργία

Σχήμα 3: Εισαγωγή αέρα από το κάτω μέρος της μονάδας

Σχήμα 1: Υβριδικός Συμπυκνωτής
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Η	όλη	διαδικασία	επαναλαμβάνεται	ανάλογα	με	
την	υπάρχουσα	εξωτερική	θερμοκρασία.

Πλεονεκτήματα
•	 Μεγαλύτερος	 βαθμός	 απόδοσης	 (COP)	 σε	 
	 σχέση	με	αερόψυκτα	συστήματα	και	dry	cooler	 
	 με	αδιαβατική	λειτουργία.
•	 Συνολικά	 μειωμένη	 εγκατεστημένη	 ισχύς	 (σε	 
	 σχέση	με	το	κλασσικό	αερόψυκτο	σύστημα).
•	 Χρειάζεται	 ελάχιστη	 ποσότητα	 νερού	 (μπορεί	 

	 να	 εγκατασταθεί	 και	σε	μέρη	που	δεν	υπάρχει	 
	 εγγυημένη	συνεχής	παροχή	νερού).
•	 Συνήθως	 οι	 μονάδες	 αυτού	 του	 τύπου	 
	 ελέγχονται	πλήρως	από	εξελιγμένο	σύστημα	PLC,	 
	 το	οποίο	λειτουργεί	βάσει	 της	ενσωματωμένης	 
	 μονάδας	καιρού.
•	 Οι	ανεμιστήρες	διαθέτουν	κινητήρα	με	ρύθμιση	 
	 στροφών	(inverter).
•	 Οι	 ανεμιστήρες	 έχουν	 χαμηλή	 στάθμη	 
	 θορύβου.
•	 Δεν	 υπάρχει	 παραγωγή	 υδρατμών	 (aerosol)	 
	 όπως	στους	περισσότερους	πύργους	ψύξης.
•	 Λειτουργεί	ως	αερόψυκτος	τις	εποχές	με	χαμηλή	 
	 θερμοκρασία.
•	 Έχει	 πολύ	 μικρότερο	 βάρος	 λειτουργίας	 σε	 
	 σχέση	με	τον	πύργο	ψύξης.
Μειονεκτήματα
•	 Το	σχετικά	υψηλό	κόστος	κτήσης
Η	 εξέλιξη	 στους	 συμπυκνωτές	 είναι	 συνεχής.	 Η	
σωστή	επιλογή	συμπυκνωτικής	μονάδας	αποτελεί	
ένα	πολύ	σημαντικό	βήμα,	αφού	έχει	έμμεση	επί-
δραση	στο	φαινόμενο	του	θερμοκηπίου	και	απο-
τελεί	 σημαντικό	μέρος	 για	 την	μείωση	 της	 ενερ-
γειακής	κατανάλωσης	ενός	συστήματος,	αλλά	και	
της	σταθερότερης	λειτουργίας	του. ®

*	Ο	Γεώργιος	Παππάς	έχει	εκπονήσει	διπλωματική	εργα-
σία	με	θέμα	«Ανεξαρτητοποίηση	μεγάλων	μονάδων	τρο-
φίμων	 από	 τα	 ψυκτικά	 μέσα»	 και	 ασχολείται	 με	 μελέτες	
Η/Μ	και	τεχνικές	εξοικονόμησης	ηλεκτρικής	ενέργειας.

Σχήμα 4: Ενεργοποίηση κυκλώματος νερού

Μάιος - Ιούνιος 2011

ύπουλα, δυσάρεστα γεγονότα) γύρω από το 
επάγγελμά μας στην Ευρώπη.

Οι συνάδελφοι επαγγελματίες ψυκτικοί μπο-
ρούν και πρέπει να βοηθήσουν το Δ.Σ. για την 
στήριξη των προσπαθειών του, ποιοι είναι οι 
τρόποι που θα συντελούσαν σε αυτήν την κα-
τεύθυνση;

Οι συνάδελφοι ψυκτικοί πρέπει όλοι, εφόσον 
είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, να εγγρα-
φούν στα τοπικά τους Σωματεία. Όχι μόνον 
γιατί θα τα ενισχύσουν οικονομικά, αλλά -
όπως προείπα- θα μπορούν να καταθέσουν 
τις ιδέες και τις προτάσεις τους, να ενημε-
ρώνονται άμεσα για όλες τις εξελίξεις στο 
επάγγελμά μας, να αποκτούν τεχνογνωσία 
και να εξελίσσονται επαγγελματικά μέσα από 
τα διάφορα τεχνικά σεμινάρια που τα Σωμα-
τεία επιδιώκουν να διοργανώνουν, και τέλος 
θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέ-
γεσθαι, γεγονός που τους καθιστά ικανούς 
να πάρουν τις εξελίξεις στα χέρια τους. Κατά 
συνέπεια, θεωρώ ότι μόνον οφέλη μπορούν 
να αποκομίσουν με την εγγραφή τους στα το-
πικά τους Σωματεία. Κι αυτό που επιδιώκουν 
από τη μεριά τους τα Διοικητικά Συμβούλια 
των κατά τόπων Σωματείων είναι αυτή η συμ-
μετοχή, η προσέλευση και η εποικοδομητική 
κριτική των συναδέλφων.

Μέσα από τη συνδικαλιστική σας διαδρομή 
αποκτήσατε εμπειρίες οι οποίες σας δίνουν 
το δικαίωμα να συμβουλεύσετε τους νεό-
τερους συναδέλφους. Τι θα μπορούσατε 
να τους πείτε λοιπόν για να μπορέσουν να 
αντεπεξέλθουν στην παρούσα κατάσταση, 
που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ 
δύσκολη;

Το μόνο που μπορώ να τους συστήσω είναι 
να μην πανικοβάλλονται, να μην κάνουν βε-
βιασμένες ενέργειες, κι όσο μπορούν να 
κρατήσουν τις τιμές σταθερές. Να προσφέ-
ρουν ποιότητα στην εργασία τους, συνέπεια 

απέναντι στον πελάτη. Να επενδύσουν στην 
παροχή υπηρεσιών, γιατί μόνον έτσι θα μπο-
ρέσουν να κρατηθούν και να υπάρξουν κι 
αύριο. Πιστεύω επίσης, ότι πολύ σύντομα θα 
ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα μείνουν μόνον οι 
σωστοί επαγγελματίες. Λέγοντας δε σωστοί, 
εννοώ αυτούς που διαθέτουν τεχνογνωσία, 
συνέπεια, ποιότητα, οργάνωση κι έχουν μάθει 
να επενδύουν περισσότερο στην επιχείρηση 
τους και όχι οπουδήποτε αλλού.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω το περιοδικό 
που μου έδωσε την ευκαιρία, μέσα από τις σε-
λίδες του, να εκφράσω τις απόψεις μου.

Άνθρωποι

Να προ-
σφέρουν 
ποιότητα 
στην εργα-

σία τους, 
συνέπεια 
απέναντι 
στον πελάτη
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τεχνικα θεματα

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος...

Υπολογισμός της ψυκτικής ισχύος του απαι- 
τούμενου αεροψυκτήρα σε συνδυασμό με την 
απαιτούμενη σχετική υγρασία ενός ψυκτικού 
θαλάμου
Στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού  ασχο-
ληθήκαμε με τον υπολογισμό της ψυκτικής ισχύ-
ος και τον καθορισμό του μεγέθους που πρέπει 
να έχει ο αεροψυκτήρας ενός ψυκτικού θαλάμου, 
ώστε να διατηρεί τη σωστή θερμοκρασία, σε συν-
δυασμό με την απαιτούμενη σχετική υγρασία 
αποθήκευσης.
Όπως είχαμε προαναγγείλει, Στο σημερινό τεύχος 
θα ασχοληθούμε με τον υπολογισμό της ψυκτι-
κής ισχύος και τον καθορισμό του μεγέθους δύο 
ακόμη τύπων εξατμιστών, δηλαδή του αεροψυ-
κτήρα φυσικής κυκλοφορίας αέρα και του ψυκτή-
ρα νερού (chiller).
Ο αεροψυκτήρας φυσικής κυκλοφορίας αέρα εί-
ναι μια σερπαντίνα χωρίς ανεμιστήρες, που χρη-
σιμοποιείται, όπως γνωρίζουμε, σε ψυκτικούς θα-
λάμους, στους οποίους απαιτείται πολύ υψηλή 
σχετική υγρασία αποθήκευσης και όσο το δυνα-
τόν πιο χαμηλή ταχύτητα του παγωμένου αέρα. 
Είναι οι ψυκτικοί θάλαμοι με «υγρή ψύξη», όπως 
έχει επικρατήσει να ονομάζονται. Η σχετική υγρα-
σία του θαλάμου είναι 95% και πετυχαίνεται με 
Δt=4, δηλαδή θερμοκρασία θαλάμου 0oC και 
θερμοκρασία αναρρόφησης συμπιεστή -4oC (βλ. 
τεύχος 19). Στις περιπτώσεις αυτές δεν αφυδατώ-
νονται τα αποθηκευμένα ευπαθή που είναι συνή-
θως ψάρια, οστρακοειδή και αλιεύματα, τα οποία 
διατηρούνται σε νωπή κατάσταση. Η επιφάνειά 
τους διατηρείται γυαλιστερή, με ζωηρά τα φυσι-

κά της χρώματα και τα εμπορικά της χαρακτηρι-
στικά.
Ο αεροψυκτήρας φυσικής κυκλοφορίας αέρα εί-
ναι μια σερπαντίνα από χαλκοσωλήνα Φ28 με 
πάχος 1,5 mm, ή Φ22 με πάχος 1mm. Στις περι-
πτώσεις εγκαταστάσεων με αμμωνία, κατασκευ-
άζονται από αντίστοιχους χαλυβδοσωλήνες χω-
ρίς ραφή (τούμπα). Οι σερπαντίνες τοποθετούνται 
στην οροφή του θαλάμου, ώστε να διευκολύνεται 
η κυκλοφορία του παγωμένου αέρα με το βάρος 
του, που γίνεται με πολύ χαμηλή ταχύτητα, χω-
ρίς ανεμιστήρες. Αν η επιφάνεια της οροφής δεν 
επαρκεί, τότε ένας αριθμός σερπαντίνων τοποθε-
τείται και στα πλευρικά τοιχώματα του θαλάμου.

Υπολογισμός της ψυκτικής ισχύος 
Θα υπολογίσουμε τη ψυκτική ισχύ του αεροψυ-
κτήρα φυσικής κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας 
τον τύπο:

                            Qον =  Qο
                                             f

Στον οποίο: 
Qον είναι η ψυκτική ισχύς του αεροψυκτήρα σε kcal/h
Qo είναι η ψυκτική ισχύς του συμπιεστή σε kcal/h και
f είναι ο συντελεστής ισχύος του αεροψυκτήρα.

Υπενθυμίζω ότι ο συντελεστής f ορίζει τη σχετι-
κή υγρασία του αέρα του θαλάμου και λαμβά-
νεται f=0,4 για υγρασία 95%. Επίσης, στο τεύχος 
19 αναφέραμε δύο διαγράμματα για την εύκολη 
προσέγγιση αυτού του συντελεστή.

Υπολογισμός (του μεγέθους) της ψυκτικής 
επιφάνειας της σερπαντίνας
Θα υπολογίσουμε το μέγεθος, δηλαδή την ψυκτι-
κή επιφάνεια της σερπαντίνας, χρησιμοποιώντας 
τον τύπο:

Ψυκτικοί Θάλαμοι

à
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                           Qoν
                     f= 
                           κ.Δt

 Στον οποίο:
 f είναι η επιφάνεια της σερπαντίνας σε m²
	 Qον = η ψυκτική ισχύς σε kcal/h (που υπολογίστηκε πιο πάνω)
	 Κ = συντελεστής θερμοπερατότητας = 110 kcal/m².h.°C
	 Δt = 4 η διαφορική θερμοκρασία για υγρασία 95%

Ο τύπος που αναφέρθηκε μπορεί λοιπόν να πάρει 
την απλή μορφή
                                     Qον
                             F =
                                      440

Υπολογισμός του μήκους του σωλήνα  
της σερπαντίνας
Αναφέρθηκε παραπάνω, ότι οι σερπαντίνες κατα-
σκευάζονται από χαλκοσωλήνα Φ28 ή Φ22, συ-
νήθως. Μπορείτε εύκολα να προσδιορίσετε την 
επιφάνεια που σας δίνει 1 τρέχον μέτρο της κάθε 
διαμέτρου χαλκοσωλήνα. Μπορείτε όμως ακόμη 
και να θυμάστε ότι:
• Ένα τρέχον μέτρο χαλκοσωλήνα Φ28 έχει  
 επιφάνεια 879 cm² ή 0,0879 m² και
• Ένα τρέχον μέτρο χαλκοσωλήνα Φ22 έχει  
 επιφάνεια 691 cm² ή 0,0691 m².

Σε περιπτώσεις μικρών ψυκτικών θαλάμων με φυ-
σική κυκλοφορία αέρα, μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν και ανοξείδωτες «πλάκες» αντί για σερπα-
ντίνες. Ο υπολογισμός της ψυκτικής ισχύος και της 
ψυκτικής επιφάνειας των πλακών γίνεται ακριβώς 
όπως με την περίπτωση της σερπαντίνας. Η δια-
φορά βρίσκεται μόνο στον συντελεστή θερμοπε-
ρατότητας Κ, που λαμβάνεται Κ=80 kcal/m².h.οC 
αντί του Κ=110 που αναφέρθηκε παραπάνω.

Παράδειγμα
Σε θάλαμο συντήρησης οστρακοειδών θα αντι-
καταστήσουμε τον υπάρχοντα αεροψυκτήρα με 
ανεμιστήρες, με αεροψυκτήρα φυσικής κυκλο-

φορίας (σερπαντίνα) για να πετύχουμε πιο καλές 
συνθήκες διατήρησης. Ο συμπιεστής τού θαλά-
μου έχει ψυκτική ισχύ 4000 kcal/h. Αν είστε εσείς 
ο ψυκτικός, που ανέλαβε αυτή την τροποποίηση, 
τότε καλείστε να βρείτε πόσα μέτρα χαλκοσωλήνα 
Φ28 θα χρησιμοποιήσετε για την κατασκευή αυ-
τής της σερπαντίνας.
Θα υπολογίσουμε αρχικά την ψυκτική ισχύ του 
αεροψυκτήρα (σερπαντίνας) χρησιμοποιώντας 
τον τύπο που είδαμε παραπάνω:

                                  Qς
                    Qον =
                                   F

Στον τύπο αυτό Q6 = ισχύς συμπιεστή = 4000 
kcal/h και f = 0,4 (για Δt = 4 και σχετική υγρασία 
95%).
Έχουμε λοιπόν:

                Qσ      4000  
    Qον=        =              = 10.000 kcal/h
                 f           0,4

Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε το μέγεθος, δηλα-
δή την ψυκτική επιφάνεια της σερπαντίνας, χρη-
σιμοποιώντας τον τύπο:

           Qον              Qον            10.000
   F =                =                =                   = 22,7m²
           k.Δt               440              440

Το τρίτο και τελευταίο στοιχείο του παραδείγμα-
τός μας είναι ο υπολογισμός του μήκους του χαλ-
κοσωλήνα, που θα χρησιμοποιήσουμε για την 
κατασκευή της απαιτούμενης σερπαντίνας. 
Α) Αν χρησιμοποιήσουμε χαλκοσωλήνα Φ28, τότε 
χρειαζόμαστε 22,7:0,0829 = 258 τρέχοντα μέτρα.
Β) Αν χρησιμοποιήσουμε χαλκοσωλήνα Φ22, τότε 
χρειαζόμαστε 22,7:0,0691 = 328 τρέχοντα μέτρα.

Στο επόμενο τεύχος θα ασχοληθούμε με τον υπο-
λογισμό των στοιχείων ενός άλλου εξατμιστή, του 
ψυκτήρα νερού (chiller). ®

τεχνικα θεματα
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Ελεγκτές ανοιχτού προγραμματισμού για το ψυχροστάσιο Πλήρης σειρά ηλεκτρονικών εκτονωτικών  
από 1KW έως 2000ΚW

Υγραντήρες
ψυκτικών θαλάμων

Έτοιμοι πίνακες θαλάμων

Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες

Καταγραφικά συστήματα

Υγραντήρες ατμού για κλιματισμό

Tα	πάντα	γύρω	
από	την	ψύξη!

Εξοικονομήστε τώρα χρόνο και χρήμα χρησιμοποιώντας 
προϊόντα ποιότητας και αξιοπιστίας CAREL.

Τα προϊόντα CAREL καλύπτουν  
όλες τις εφαρμογές της ψύξης.



Made in
Germany

Αεροψυκτήρες	-	Συμπυκνωτές

Γερμανική	τεχνολογία

Γερμανική	κατασκευή

Γερμανική	ποιότητα

Θεσ/κης 97, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα
www.frigoservice.gr

τηλ.: 210 25 10 500, 210 25 10 550
e-mail: dimos@frigoservice.gr

Frigoservice®
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αερισμόσ / εξαερισμόσ

Η ρύπανση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος 
είναι γνωστό ότι προκαλεί πολλές αρνητικές επι-

πτώσεις τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στα 

υλικά, τα εξαρτήματα και γενικότερα στις κατα-

σκευές. Επίσης η αέρια ρύπανση προκαλεί ενο-

χλήσεις και δυσφορία στις περιπτώσεις που απε-

λευθερώνονται δύσοσμες ενώσεις.   

Οι ρύποι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ρύ-

πανση της ατμόσφαιρας, παράγονται τόσο από 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες (πχ εξατμίσεις 

μηχανών), όσο και από φυσικά αίτια (πχ παρά-

συρση σκόνης από άνεμο, σχηματισμός μικρο-

κρυστάλλων χλωριούχου νατρίου από εξάτμιση 

θάλασσας, γύρη από φυτά). Βάσει των φυσικών 

χαρακτηριστικών, και κυρίως του αεροδυναμικού 

μεγέθους τους, οι ατμοσφαιρικοί ρύποι κατατάσ-

σονται σε:

• Σωματιδιακούς (particle, dust), αν η διάμετρός  

 τους είναι μεγαλύτερη από 1 nm περίπου.

• Αέριους (gaseous), αν η διάμετρός τους είναι  

 μικρότερη από 1 nm περίπου.

Η ανωτέρω διάκριση είναι πολύ χρήσιμη για την 

επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας καταπολέ-

μησης των ρύπων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, για 

τους σωματιδιακούς ρύπους, μπορούν να χρησι-

μοποιηθούν πρόφιλτρα / σακκόφιλτρα, ηλεκτρο-

στατικά φίλτρα, κυκλώνες, υγρές πλυντρίδες κ.α. 

Για τους αέριους ρύπους μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν με μεγάλη επιτυχία τα ξηρά χημικά φίλ-

τρα. 

Τα ξηρά χημικά φίλτρα, τα οποία κυρίως αποτε-

λούνται από αλουμίνα εμποτισμένη με δραστικές 

ενώσεις όπως το ΚΟΗ ή NaMno4, απομακρύνουν 

τους αέριους χημικούς ρύπους με μία διεργασία η 

οποία είναι γνωστή σαν χημειορόφηση. Κατά την 

χημειορόφηση, τα αέρια προσκολλώνται στην 

επιφάνεια του μέσου και κατόπιν αντιδρούν πα-

ράγοντας αβλαβή άλατα. Η διεργασία αυτή εί-

ναι μη αντιστρεπτή: οι απομακρυνόμενες ενώσεις 

δεν μπορούν να επανεκπεμφθούν στο αέριο ρεύ-

μα. Τα ξηρά χημικά φίλτρα προσφέρουν: 

• Μεγάλα ποσοστά κατακράτησης ανά μονάδα  
 βάρους τους

• Εξειδικευμένες συνθέσεις ανάλογα με το είδος  
 του ρύπου

• Μηδενική αναφλεξιμότητα

• Μη επανεκπομπή των ρύπων 

• Ευκολία στην διαχείριση και απόρριψη

• Απλή εγκατάσταση ®

Φίλτρα οσμών 

Γράφει
ο Γρηγόρης 

Τσινώνης

Μηχανολόγος 
Μηχανικός

Για την εταιρεία  
DIM TECH S.A

Σακκόφιλτρα

Χημικά Προσροφητικά Μέσα
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εξόικόνόμηση ενεργειασ

Γράφει
ο Κοϊνάκης 

Χρυσόστομος

Δρ. Πολιτικός 
Μηχανικός

Αλεξάνδρειο 
Τεχνολογικό 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Θεσσαλονίκης,  

Σχολή Τεχνολογικών 
Εφαρμογών

Μέρος 2ο 
Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος...

Ένταξη του υβριδικού αερισμού στον συνολικό 
σχεδιασμό του κτιρίου και στρατηγικές ελέγχου 
– Η συμπεριφορά στα μεσογειακά κλίματα

Μελέτη εφικτότητας λύσεων στην αρχική φάση

Όταν αναπτυχθούν μια σειρά ιδέες σχεδιασμού 
για ένα κτίριο, περιλαμβανομένων και των συ-
στημάτων αερισμού, πρέπει να επιλεγούν τα πιο 
υποσχόμενα και κατάλληλα εξ αυτών. Στο στά-
διο αυτό οι ιδέες είναι ακόμα αδρές χωρίς λεπτο-
μέρειες και κατά βάση αποτελούνται από κάποιες 
κατόψεις, ανοίγματα, όγκους χώρων κλιμακοστά-
σια κλπ. 
Λαμβάνονται υπόψη οι διαζωνικές ροές, η χρήση 
των χώρων και ο έλεγχος του καπνού σε σχέση με 
τον σχεδιασμό πυρασφάλειας. 
Η πιθανότητα ο σχεδιασμός του υβριδικού αερι-
σμού να αποβεί ενεργειακά αποδοτικός και ταυ-
τόχρονα να εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα εσωτε-
ρικού περιβάλλοντος, εξαρτάται από ένα σύνολο 
παραμέτρων.
Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται ένας βασικός και 
χονδρικός οδηγός για τις πιθανότητες επιτυχί-

ας του υβριδικού αερισμού για την περίπτωση 
του ήπιου μεσογειακού κλίματος, ο οποίος μπο-
ρεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα. Μπορεί επί-
σης να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις που ήδη 
έχει δοθεί η βασική μορφή του κτιρίου και ζητού-
νται να διερευνηθούν χονδρικώς οι πιθανότη-
τες επιτυχίας του υβριδικού αερισμού. Οι περισ-
σότερες από τις παραμέτρους σχεδιασμού έχουν 
από πολύ υψηλές έως μέτριες πιθανότητες επιτυ-
χίας. Στη συνέχεια αυτές πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείμενο προσεκτικού και λεπτομερούς σχε-
διασμού, διότι η κακή εφαρμογή έστω και ορι-
σμένων μόνο παραμέτρων, μπορούν να ανατρέ-
ψουν τα αποτελέσματα σχεδιασμού. Όταν σε μια 
μελέτη περίπτωσης κτιρίου οι περισσότερες πα-
ράμετροι έχουν υψηλή ή μέση πιθανότητα επιτυ-
χίας, η δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη των 
στρατηγικών υβριδικού αερισμού είναι υψηλή. 
Παράλληλα οι λίγες παράμετροι που έχουν μι-
κρή πιθανότητα επιτυχίας πρέπει να εξεταστούν 
ιδιαίτερα προσεκτικά στη φάση σχεδιασμού, για-
τί μπορούν να ανατρέψουν το βαθμό απόδοσης 
του συστήματος. Όταν σε μια μελέτη περίπτωσης 
οι περισσότερες παράμετροι έχουν χαμηλή πιθα-
νότητα επιτυχίας, δεν συνιστάται η περαιτέρω εξέ-
ταση λύσεων υβριδικού αερισμού.

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιρίων/  
Εξοικονόμηση ενέργειας
Υβριδικός αερισμός
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εξόικόνόμηση ενεργειασ

Μελετούμενη	παράμετρος Πιθανότητες	επιτυχίας
α/α	περίπτωσης 1 2 3

Με	βάση	τα	χαρακτηριστικά	του	κτιρίου: Πολύ	υψηλές Μέτριες	/	Καλές
Πολύ	Χαμηλές	/		
Καθόλου

Ποσοστό (%) υαλοστασίων 30 70 100

Ηλιακή Προστασία Εξωτερικός σκιασμός Εσωτερικός σκιασμός Καθόλου σκιασμός

Εκπομπή εσωτερικών ρυπαντών Χαμηλή Μέση Υψηλή

Ύψος χώρων > 3m 2,5 – 3 m < 2,5 m

Βάθος χώρων < 6m 6 - 15 > 15 m

Χαρακτηρισμός θερμικής μάζας (είδος κατασκευής) Βαριά Μέση / Βαριά Μέση / Ελαφρά 

Βαθμός έκθεσης της θερμικής μάζας στην ανεμορροή Εκτεθειμένη Μερικώς εκτεθειμένη Μη εκτεθειμένη

Αεραγωγοί μέσα στην θερμική μάζα Ναι Μερικώς Όχι

Νυχτερινός δροσισμός Εφικτός Μερικώς εφικτός Ανέφικτος

Ανάγκη για ανοίγματα στην όψη Όχι Σε κάποιες περιόδους Πάντα

Αυξημένη χρήση της θερμικής άνωσης και της φυσικής 
ανεμορροής

Ναι Μερικώς Όχι

Ανάκτηση θερμότητας από τον εξερχόμενο αέρα 
(εναλλάκτες θερμότητας)

Αμελητέα Σημαντική Πολύ σημαντική

Δυνατότητα θερμικής ανάκτησης Ναι Μερική Όχι

Σχετική δραστηριότητα της ενοίκων Υψηλή Μέση Μικρή

Εσωτερικά θερμικά φορτία (W/m2) < 20 20 - 30 > 30

Δραστηριότητες με έκλυση εσωτ. ρύπων (εκτύπωση, 
φωτοτύπηση, καθαριστήρια κλπ)

Σε ξεχωριστούς χώρους
Εν μέρει σε ξεχωριστούς 
χώρους

Εντός των χώρων διαμονής 
των χρηστών

Μέσος χρόνος χρήσης των χώρων 8 ώρες 16 ώρες 24 ώρες

Απαιτήσεις αλλαγών αέρα ανά ώρα (ach) κατά την 
περίοδο θέρμανσης

< 2 2 -4 > 4

Συμπεράσματα – Δυνατότητες

Πρέπει να τονιστεί ότι στον παραπάνω πίνακα εξε-
τάζονται αφενός τρεις ενδεικτικές μόνο περιπτώ-
σεις κτιρίων και αφετέρου μελετώνται για μικρό 
αριθμό μεταβαλλόμενων παραμέτρων. Επίσης 
εξετάζονται μόνο για την περίπτωση του μεσο-
γειακού κλίματος με ήπιους χειμώνες και θερμά 
καλοκαίρια και εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Το στοι-
χείο αυτό αυξάνει τη σημασία των παραμέτρων 
του σκιασμού και του νυχτερινού δροσισμού, 
ενώ μειώνει τη σημασία των απαιτητών αλλαγών 
αέρα και των εσωτερικών ρύπων. Επιβάλλεται να 
επισημανθεί ότι η περίπτωση  2 και ιδίως η περί-
πτωση 3 (Σχήμα 1), δεν αφορούν πολύ κατάλλη-
λα το μεσογειακό κλίμα κτίρια. Ο λόγος αυτής της 
επιλογής είναι η σύγκριση με αντίστοιχες περι-
πτώσεις της βιβλιογραφίας για τα βορειοευρωπα-
ϊκά κλίματα. Στην περίπτωση με  3 πρόκειται για 
κτίριο με εξ ολοκλήρου γυάλινο περίβλημα, μη-
δενικό σκιασμό και πολύ χαμηλή θερμική μάζα. 
Στην περίπτωση αυτή το αποτέλεσμα της μελέτης 
οδηγεί σε πιθανότητες επιτυχίας «πολύ χαμηλές 
– καθόλου» για θερμική μάζα αντίστοιχα μέση / 
ελαφρά. Η αποτυχία του σχεδιασμού του υβριδι-
κού αερισμού έγκειται στο ότι δεν κατορθώνει να 
εξασφαλίσει συνθήκες θερμικής άνεσης σε ένα 

παντελώς ακατάλληλο για τα μεσογειακά δεδο-
μένα κτίριο και όχι ότι δεν κατορθώνει να παρέ-
χει βελτιώσεις, όπως μείωση των απαιτητών ψυ-
κτικών φορτίων. 
Η σύγκριση με αντίστοιχες μελέτες περίπτωσης 
για βορειοευρωπαϊκά κλίματα οδηγεί επιγραμμα-
τικά στα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα:
Στα μεσογειακά κλίματα ο υβριδικός σχεδιασμός 
έχει δυσμενέστερα αποτελέσματα (σε σχέση με τα 
βορειοευρωπαϊκά) για κτίρια ασκίαστα, με γυάλι-
νο περίβλημα κατά την θερινή περίοδο, και περί-
που ίδια ή καλύτερα αποτελέσματα κατά την θε-
ρινή περίοδο.
Στις περιπτώσεις κτιρίων με μέτρα σκιασμού (ιδί-
ως εξωτερικού σκιασμού) και αυξημένης θερμι-
κής μάζας, ο υβριδικός αερισμός στα μεσογειακά 
κλίματα έχει θεαματικά καλύτερα αποτελέσματα 
κατά την θερινή περίοδο και πολύ καλύτερα κατά 
την χειμερινή.
Οι δυνατότητες βελτίωσης των προβλημάτων 
λόγω των εσωτερικών ρυπαντών είναι πολύ με-
γαλύτερες στα μεσογειακά κλίματα από ότι στα 
βορειοευρωπαϊκά. Επιπλέον δεν αυξάνονται ση-
μαντικά τα απαιτητά θερμικά και ψυκτικά φορ-
τία, εφόσον επιλεγούν οι κατάλληλες στρατηγικές 
υβριδικού αερισμού. ®

Σχήμα 1. Πιθανότητες επιτυχίας εφαρμογής υβριδικού σχεδιασμού σε ενδεικτικές περιπτώσεις κτιρίων, για  μεσογειακό κλίμα
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εξόικόνόμηση ενεργειασ

Γράφει
ο Νικόλαος 

Ψαρράς

Μελετητής 
συστημάτων 

Eξοικονόμησης 
Eνέργειας 

της Aid Engineering

Η εγκατάσταση των συστημάτων κλιματισμού 
μέσω αβαθούς γεωθερμίας είναι μία τεχνολο-
γία φιλική προς το περιβάλλον, η οποία επιφέ-
ρει πλήθος περιβαλλοντικών ωφελειών. Καταρ-
γεί τη χρήση συμβατικών καυσίμων και μειώνει 
το ποσό της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Κατά συνέπεια, οι εκλυόμενοι αέριοι ρύποι 
CO

2
 και ΝΟx στον πρωτογενή τομέα, είναι αισθη-

τά μειωμένοι. Αρνητικές συνέπειες από την εγκα-
τάσταση γεωθερμικών συστημάτων κλιματισμού 
μπορούν να προκύψουν κυρίως λόγω κακοτεχνι-
ών, μη επαρκούς καθαρισμού της τοποθεσίας του 
έργου και λανθασμένης εγκατάστασης. Τα βασι-
κά περιβαλλοντικά προβλήματα που μπορούν 
να προκύψουν είναι οι διαρροές του αντιψυκτι-
κού υγρού ή του ψυκτικού μέσου, η επικοινωνία 
δύο ή περισσότερων υπόγειων υδροφόρων ορι-
ζόντων ή η διαρροή τους προς την επιφάνεια.
Αναλυτικότερα, η διαρροή του αντιψυκτικού 
υγρού στα κλειστά γεωθερμικά συστήματα θα 
πρέπει να αποφεύγεται, καθότι είναι πιθανό να 

αχρηστευθεί το συγκεκριμένο τμήμα του κάθε-
του ή οριζόντιου κυκλώματος και να προκληθεί 
μόλυνση του υπεδάφους. Θα πρέπει, κατά συ-
νέπεια, να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα για την 
αποφυγή των διαρροών. Κατά τη διαδικασία κα-

τασκευής και συναρμολόγησης του κλειστού γε-
ωθερμικού συστήματος συνιστάται να λαμβάνο-
νται μέτρα για την προστασία των σωληνώσεων 
από το σπάσιμο και τη φθορά που μπορεί να προ-
κληθεί, πχ από ένα εργαλείο ή μηχανή εκσκαφής. 
Επιπρόσθετα, η επιλογή των αντιψυκτικών υγρών 
θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε η επί-
δραση τους στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα 
να είναι μικρή, στην περίπτωση κάποιας διαρρο-
ής. Τα αντιψυκτικά υγρά θα πρέπει δηλαδή, να 
μην είναι επιβλαβή προς το περιβάλλον και σε κα-
μία περίπτωση τοξικά. Το ιδανικό υγρό από περι-
βαλλοντικής σκοπιάς, και αυτό που εξασφαλίζει 
την καλύτερη συμπεριφορά σχετικά με τη μετά-
δοση θερμότητας, είναι το καθαρό νερό, το οποίο 
όμως δεν μπορεί να τοποθετηθεί στους κλειστούς 
βρόχους εφόσον οι θερμοκρασίες που αναπτύσ-
σονται το χειμώνα μπορεί να είναι κάτω από 0ο 
C. Η προσθήκη κάποιου αντιψυκτικού υγρού εί-
ναι επιτακτική, του οποίου οι ιδιότητες θα πρέπει 
να μελετώνται προσεκτικά. Σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να τοποθετείται και κάποιο τμήμα back up 
γεωσυλλέκτη, καθώς και συνδεσμολογία απομό-
νωσης του κάθε τμήματος, ώστε στην περίπτωση 
που υπάρξει διαρροή ή ρωγμή κάποιου τμήμα-
τος, να μην επηρεαστεί ολόκληρο το σύστημα. 
Ένα ακόμα βασικό πρόβλημα που μπορεί να 
προκύψει, τόσο στα ανοικτά όσο και στα κλειστά 
γεωθερμικά συστήματα, είναι η επικοινωνία με-
ταξύ των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων. Οι 
υδροφόροι ορίζοντες δε θα πρέπει να επικοινω-
νήσουν, τόσο στην επιφάνεια του εδάφους, όσο 
και όταν βρίσκονται σε διαφορετικά βάθη. Η λύση 
στο πρόβλημα είναι η απομόνωση του γεωθερμι-
κού συστήματος, που επιτυγχάνεται με πλήρωση 
της οπής του κάθετου γεωσυλλέκτη (κλειστά κά-
θετα συστήματα) ή του δακτυλίου που προκύ-
πτει στις υδρογεωτρήσεις (ανοικτά συστήματα) 
με τα κατάλληλα υλικά. Η διαδικασία αυτή καλεί-
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στην περιοχή του έργου υπάρχει κάποιο αρτεσια-
νό πηγάδι. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
χρησιμοποιηθεί ως γεώτρηση για ένα γεωθερμι-
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“Μηδέν άγαν” (τίποτα με υπερβολή)
Σόλων ο Αθηναίος

                                      
Όταν ο Σόλων ανέλαβε το καθήκον να 
εξουσιάσει την Αθήνα το 594 π.χ είχε να 
αντιμετωπίσει μια ολιγαρχική πόλη όπου 
ο πλούτος, η δύναμη και η εξουσία άνη-
καν σε λίγους. Πολλοί ήταν οι φτωχοί που 
εξαιτίας των χρεών τους γίνονταν δούλοι 
ή πωλούσαν τα παιδιά τους για να ξεπλη-
ρώσουν τους δανειστές τους.

Ο Σόλων όμως είχε κάτι πολύ διαφορετικό 
στο μυαλό του. Αρνήθηκε να γίνει τύραννος 
και να στηρίξει την ολιγαρχία. Αντίθετα ως 
άνθρωπος δίκαιος και σοφός θέσπισε νο-
μοθετικά μέτρα πολύ τολμηρά και δραστικά, 
τα οποία βασίζονταν στην αρχή της δίκαιης 
ανισότητας και επεδίωκαν να αποτρέψουν 
την εμφύλια διαμάχη και την διάλυση της πο-

λιτικής κοινότητας της Αθήνας.
Η Σεισάχθεια εντασσόταν στα παραπάνω 
νομοθετικά μέτρα που θέσπισε ο Σόλων. Ο 
όρος “σεισάχθεια” είναι σύνθετος από το 
“σείω”(ταρακουνώ) + “άχθος” (βάρος, χρέ-
ος). Ουσιαστικά σήμαινε αποσείω το χρέος, 
αποτίναξη βαρών.
Πιο συγκεκριμένα, με το νόμο αυτό κα-
ταργήθηκαν όλες οι κτηματικές υποθήκες 
που είχαν δημιουργηθεί από προηγούμενα 
δάνεια, απαγορεύτηκε το “επί τοις σώμασι 
δανείζειν”, δηλαδή το δικαίωμα να μπορεί ο 
δανειστής να υποδουλώσει τον δανειζόμενο, 
αν ο τελευταίος αδυνατούσε να εξοφλήσει 
το χρέος του στον καθορισμένο χρόνο, ενώ 
όσοι είχαν δανειστεί και διέθεταν τους οι-
κονομικούς πόρους που τους επέτρεπαν να 
ξεπληρώσουν τα χρέη τους, όφειλαν να το 
κάνουν, με τη διαφορά ότι ανακουφίζονταν 
κατά 27%. Γιατί, όπως προαναφέρθηκε, οι 
νόμοι του Σόλων βασίζονταν στην αρχή της 
δίκαιης ανισότητας. Διαφορετικά βλάπτονταν 
και μάλιστα με άδικο τρόπο οι δανειστές που 
έχαναν κάθε πιθανότητα να πάρουν πίσω, όχι 
μόνο τα κέρδη αλλά και το κεφάλαιο τους, 
πράγμα που ερχόταν σε άμεση αντίθεση με 
το διαλλακτικό χαρακτήρα που είχε η νομο-
θεσία του Σόλωνα. Επίσης, ελευθερώθηκαν 
όλοι εκείνοι που είχαν γίνει δούλοι εξαιτίας 
των χρεών τους αλλά και εξαγοράστηκαν 

οι δούλοι που είχαν πουληθεί σε ξένες χώ-
ρες, περιόρισε τον αριθμό στρεμμάτων γης 
τα οποία μπορούσε να κατέχει ένα άτομο, 
υπέβαλλε πρόστιμα σε όσους μεγαλοκτη-
ματίες εξήγαγαν σιτηρά ανατρέποντας την 
οικονομική ζωή της Αθήνας, καταπολέμησε 
την τοκογλυφία θεσπίζοντας κατώτατες τιμές 
στα βασικά είδη και τέλος κατάφερε να επι-
κρατήσει στο μυαλό των Αθηναίων η ιδέα ότι 
το χρήμα δεν είναι εμπόρευμα αλλά αποκλει-
στικό δημόσιο μέσο συναλλαγής.
Όταν τελείωσε το έργο του έφυγε από την 
Αθήνα λέγοντας στους Αθηναίους να μην αλ-
λάξουν τίποτα επί δέκα χρόνια ή σύμφωνα με 
άλλη μαρτυρία για εκατό χρόνια. Δυστυχώς 
όμως έζησε για να δει το Σύνταγμά του να 
ανατρέπεται από τον τύραννο Πεισίστρατο. 
Όμως παρόλα αυτά ο Σόλων με την ειλικρίνειά 
του, τη γενναιοδωρία του, την μετριοπάθεια 
του και τη σοφία του σημάδεψε την Αθηναϊκή 
Πολιτεία ως το πρώτο αληθινό παράδειγμα 
ανθρωπισμού. Η νομοθεσία του έθεσε τις βά-
σεις για τον «χρυσό αιώνα» της Αθήνας και ο 
ίδιος ο Σόλων θεωρήθηκε από τις επόμενες 
γενιές πατέρας της Δημοκρατίας.
Ίσως και η σημερινή Ελλάδα να χρειάζεται 
μια αντίστοιχη Σεισάχθεια ώστε να πάψει να 
διοικείται από τους πιστωτές της, αλλά από 
δημοκρατικές διαδικασίες με σκοπό την ανά-
πτυξη τους. 

Σεισάχθεια

Μπεναρδή-
Καρδερίνη 
Καλλιόπη

Μηχανοστάσιο
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Σεισάχθεια

Μπεναρδή-
Καρδερίνη 
Καλλιόπη

κό σύστημα, γιατί η ροή του υπόγειου επιτυγχά-
νεται χωρίς την ανάγκη άντλησης, με αποτέλεσμα 
να είναι αρκετά εύκολη κάποια ενδεχόμενη υπερ-
χείλιση. Η τσιμέντωση της οπής δεν θα είναι επαρ-
κής ώστε να αποτρέψει μία τέτοια υπερχείλιση.  
Σοβαρά προβλήματα μπορούν επίσης να πραγμα-
τοποιηθούν στην περίπτωση ύπαρξης πετρωμά-
των που είναι επιρρεπή στη διόγκωση. Θα πρέπει 
να λαμβάνονται ειδικά μέτρα για πετρώματα που 
έχει παρατηρηθεί ότι διογκώνονται κάτω από την 
επίδραση του νερού. Η φθορά της εγκατάστασης 
πραγματοποιείται σταδιακά, αλλά αν ξεκινήσει δεν 
θα μπορέσει να αποφευχθεί. Τα πετρώματα αρχι-
κά μετατρέπονται σε στοιχεία άλλης χημικής σύ-

στασης και μετέπειτα διογκώνονται αρκετά με απο-
τέλεσμα να καταστρέφουν τις εγκαταστάσεις στην 
περιοχή του έργου.
Όπως συμπεραίνουμε, η εγκατάσταση και ο σχε-
διασμός των γεωθερμικών συστημάτων θα πρέ-
πει να είναι αποτέλεσμα μετρήσεων και μελετών 
στην περιοχή του έργου, ώστε να αποφευχθούν 
οι δυσμενείς περιβαλλοντικές συνέπειες που εν-
δέχεται να προκύψουν λόγω κακοτεχνιών και λα-
θών. Τα γεωθερμικά συστήματα κλιματισμού θα 
πρέπει να είναι σύμφωνα με γενικές αρχές, εμπει-
ρικούς κανόνες, αλλά και διεθνή πρότυπα, με 
σκοπό την ασφαλή λειτουργία και την προστασία 
του περιβάλλοντος. ®

εξόικόνόμηση ενεργειασ

Κωνικό σύστημα Ορίζοντιο σύστημα
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ανθρΩΠόι

Έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε στις στήλες 
του περιοδικού μας τον Ταμεία της Ο.Ψ.Ε. κ. Μα-
νώλη Σμαριανάκη, o οποίος είναι μέλος και συμ-
μετέχει ενεργά στα δρώμενα του Σωματείου Ψυ-
κτικών Κρήτης.

Κε Σμαριανάκη, δεδομένου ότι λάβατε γνώση του 
νέου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος θα θέλαμε 
να μας ενημερώσετε σχετικά με τις αδειοδοτήσεις 
και πιστοποιήσεις των συναδέλφων. Ποιες είναι οι 
εξελίξεις σε αυτό το θέμα;

Οι αδειοδοτήσεις συνεχίζονται κανονικά σύμφω-
να με το Π.Δ. που ισχύει έως σήμερα. Οι πιστοποι-
ήσεις είχε αποφασισθεί να γίνουν από τον Ε.Ο.Π. 
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποιήσεων) αλλά μετά 
τις τελευταίες συνομιλίες που είχαμε με τον κ. Κα-
πουτσίδη, υπεύθυνο του Ε.Ο.Π., ενημερωθήκα-
με ότι ο Οργανισμός αυτός θα συγχωνευτεί με κά-

ποιον άλλο φορέα και έτσι μέχρι να γίνει αυτό έχει 
παγώσει το θέμα.       

Υπάρχουν σημεία στα οποία διαφωνεί η Ομοσπονδία 
με το σχέδιο του νέου Π.Δ.; Μετά την σύγκληση του 
Δ.Σ. της Ο.Ψ.Ε. ποιες είναι οι θέσεις της και τι έχει 
σκοπό να αντιπροτείνει; 

Έχουμε πολλές παρατηρήσεις στο σχέδιο του 
νέου Π.Δ. Οι κυριότερες αλλαγές που έχουμε προ-
τείνει είναι στο άρθρο 2 παράγραφος 1 όπου πρέ-
πει να προστεθούν στις εργασίες του ψυκτικού και 
τα δίκτυα κυκλοφορίας του ψυκτικού ρευστού, κα-
θώς επίσης στις ψυκτικές εγκαταστάσεις να προ-
στεθούν αυτές που πραγματοποιούνται για την κι-
νητή ψύξη – κλιματισμό (πλοία, κοντέινερ, τρένα, 
αυτοκίνητα κ.λ.π.).
Επίσης θέλω να αναφερθώ στο άρθρο 6 και να 
επικεντρώσω στην προϋπηρεσία την οποία ζητά-

Συνέντευξη

ανθρΩΠόι

Μανώλης Σμαριανάκης
Ταμίας της Ο.Ψ.Ε. – Μέλος του Σωματείου Ψυκτικών Κρήτης 

Συνέντευξη στον Διονύση Βρυώνη

www.opse.gr

Τ: 210 52 48 127 
F: 210 52 48 176 

e–mail: info@opse.gr
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με να δίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του οικεί-
ου επαγγελματικού σωματείου του αιτούντος.
Βασικότατο θέμα υπάρχει στο άρθρο 9 όπου ανα-
φέρεται η αντιστοίχηση των αδειών και ζητάμε να 
γίνει προς τα επάνω. Δηλαδή η άδεια 1ης ειδικό-
τητας να γίνεται άδεια αρχιτεχνίτη ψυκτικού και οι 
άδειες 2ης ειδικότητας και γενικών εφαρμογών με 
την άδεια του εργοδηγού ψυκτικού.
Το σχέδιο του νέου Π.Δ. και τις αντιπροτάσεις μας 
θα μπορούν να τα δουν ολοκληρωμένα οι συνά-
δελφοι στο site www.opse.gr όταν αυτό βγει σε 
δημόσια διαβούλευση.             

Ποιες νομίζετε ότι πρέπει να είναι οι κινήσεις της Ο.Ψ.Ε. 
όταν υπογραφεί το νέο Π.Δ. για την προάσπιση των 
επαγγελματιών του κλάδου μας;

Να προσπαθήσουμε να πιστοποιηθούν όλοι οι 
συνάδελφοι, άμεσα, και να πιέσουμε προς όλες τις 
κατευθύνσεις με την βοήθεια των κατά τόπους Σω-
ματείων καθώς και των συναδέλφων για την άμε-
ση εφαρμογή του νόμου. 
 Πώς, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να αντιμετωπιστούν 
από τα κατά τόπους Σωματεία οι ψυκτικοί που δεν 
εναρμονίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία και συ-
νεχίζουν να πραγματοποιούν ψυκτικές εργασίες; 
Η Ομοσπονδία πρέπει να συστήσει στα Σωματεία 
να ενεργήσουν έτσι ώστε να ενημερώσουν τους 
συναδέλφους της περιφέρειας τους για τα νέα δε-
δομένα και να τους πείσει να κινηθούν, όσοι πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις, προς την κατεύθυνση της 
εφαρμογής του νόμου, όπως επίσης να συνεργα-
στούν με τις κατά τόπους υπηρεσίες για τον ίδιο 
σκοπό.
Η Ο.Ψ.Ε. μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύ-
θυνση μεταφέροντας τις εμπειρίες Σωματείων που 
με τις ενέργειές τους είχαν θετικά αποτελέσματα.     

Το Σωματείο Ψυκτικών Κρήτης πώς κινείται 
προκειμένου να συσπειρώσει και να υπηρετεί τα 
μέλη του;

Το Σωματείο μας από την ίδρυσή του προσπαθεί 
με σεμινάρια που γίνονται μέσω της ΓΣΕΒΕΕ, της 

Ο.Ψ.Ε., με δικές του δαπάνες και μέσω των εταιρει-
ών που προμηθεύουν τον κλάδο με μηχανήματα 
και ανταλλακτικά να επιμορφώνει τα μέλη του. Πα-
ράλληλα διοργανώνει εκδρομές, εκδηλώσεις και 
συγκεντρώσεις με σκοπό τη δημιουργία καλών 
σχέσεων μεταξύ των μελών.
 Το Σωματείο σας τι ζητάει από τα μέλη του προκειμέ-
νου να βοηθήσουν από την πλευρά τους;
Να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις προσπάθει-
ες, τις κινητοποιήσεις και να λειτουργούν προς την 
κατεύθυνση της ενδυνάμωσης του συνδικαλιστι-
κού τους οργάνου όντας ενήμεροι των υποχρεώ-
σεων τους.  

Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στους 
επαγγελματίες του κλάδου προκειμένου να 
βοηθήσουν στην πραγματοποίηση των στόχων της 
Ο.Ψ.Ε.;

Θέλω να κλείσω την συνέντευξη αυτή, αφού ευ-
χαριστήσω το περιοδικό που μου έδωσε την ευ-
καιρία να επικοινωνήσω μαζί τους, με το μήνυμα 
της συνεχούς εγρήγορσης και συμμετοχής στις κι-
νητοποιήσεις που έχουν σκοπό τη διαφύλαξη του 
μέλλοντος των ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΑΣ. ®

Το νέο προεδρείο της ΟΨΕ
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ερεΥνα αγόρασ

Η	Μαγνητική	του	κύκλου	ψύξης	
μετατρέπεται	σε	ηλεκτρονικό	όργανο!
Μια νέα συσκευή έρχεται στον τομέα 
της ψύξης για να μετατρέψει άλλο ένα 
εξάρτημα του κύκλου ψύξης σε ηλε-
κτρονικό.
Η αρχή έγινε με το θερμόμετρο, ακο-
λούθησε ο θερμοστάτης, ο πρεσ- 
σοστάτης, η εκτονωτική βαλβίδα, 
ακόμη κι ο συμπιεστής, αφού σήμε- 
ρα είναι αρκετές οι εταιρείες που 
έχουν ενσωματώσει inverters πάνω 
στον συμπιεστή, ακόμη και σε πολύ 
μεγάλες ιπποδυνάμεις (Refcomp 
screw 420HP για 134a).

Σήμερα, η CAREL φέρνει στην αγο-
ρά της ψύξης το ULTRA CAP, μια συ-
σκευή που καταργεί στην πράξη τη 
μαγνητική βαλβίδα, στα συστήμα-
τα που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική 
εκτονωτική.
Το προϊόν αποσκοπεί στην ασφάλεια 
του συμπιεστή της εγκατάστασης, 
καθώς σε μια απρόβλεπτη διακοπή 
ρεύματος, αναλαμβάνει να τροφο-
δοτήσει τον οδηγό της ηλεκτρονικής 
εκτονωτικής μέχρι αυτή να κλείσει 
ερμητικά. Η λειτουργία του ULTRA 
CAP βασίζεται στη χρήση πυκνωτών, 
οπότε με την επαναφορά του ρεύμα-
τος, το ULTRA CAP σε μόλις 3 λεπτά 
είναι ετοιμοπόλεμο να επαναλάβει το 
καθήκον του!!
Έτσι το ULTRACAP καταργεί την 
κλασσική μαγνητική, αφού πλέον η 
ηλεκτρονική εκτονωτική καλύπτει και 

αυτόν το ρόλο.
Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε οτι 
στις περιπτώσεις πολύ μεγάλων 
εγκαταστάσεων, προσφέρει και μια 

σημαντική οικο- 
νομία, καθώς το κό- 
στος μιας μαγνη- 
τικής 1 1/8” υπερ- 
βαίνει κατά πολύ το 
κόστος ενός ULTRA 
CAP.

Νέα	φίλτρα	οσμών	 
με	ελάχιστη	πτώση	πίεσης
Μια νέα τεχνολογία στην κατασκευή 
των χημικών φίλτρων έχει εμφανιστεί 
πρόσφατα, με σκοπό να βελτιώσει 
ορισμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά 
τους. Με την τεχνολογία GridBLOKTM 
κατασκευάζονται χημικά φίλτρα σε 
μονολιθικό υπόστρωμα, εντός του 
οποίου υπάρχει μεγάλος αριθμός πα-
ράλληλων κυψελών ή αγωγών τετρα-
γωνικής διατομής, σε αντίθεση με τα 
συνήθη χημικά φίλτρα που υπήρχαν 
μέχρι σήμερα τα οποία ήταν σε μορ-
φή κόκκων (pellets). Τα φίλτρα αυτά 
αποτελούν  επανάσταση  στο χώρο 
των χημικών φίλτρων, με κύριο χα-
ρακτηριστικό τους την πολύ χαμηλή 
πτώση πίεσης του αέρα και την εύκο-
λη τοποθέτηση τους σε υπάρχουσες 
ή καινούργιες κεντρικές κλιματιστι-
κές μονάδες ή μονάδες επεξεργασίας 
αέρα.
Tα πλεονεκτήματα των νέων φίλτρων 
είναι:
• Χαμηλή πτώση πίεσης αέρα
• Πλήρης χρησιμοποίηση του χημι- 
 κού υλικού
• Δεν φράζουν
• Είναι αυτοστηριζόμενα
• Δεν υπάρχει παράκαμψη του αέρα  
 από το φίλτρο
• Δεν χρειάζονται μετάφιλτρο

Ενδεικτικά, τα χημικά φίλτρα αέρος 
χρησιμοποιούνται στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
• Αφαίρεση αερίων ρύπων από τον 
νωπό αέρα που προσάγεται σε μια 
κλιματιστική εγκατάσταση. 
• Αφαίρεση αερίων ρύπων από συ-
στήματα ανακυκλοφορίας για την 
βελτίωση της  ποιότητας αέρα.
• Απόσμηση συστημάτων εξαερι-
σμού σε βιομηχανίες, κουζίνες κ.α. 
• Τα χημικά φίλτρα είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμα όταν υπάρχουν διαβρω-
τικοί αέριοι ρύποι (H2S, SO2 ,NOΧ, 
O3) για την προστασία ηλεκτρονι-
κών συστημάτων σε control rooms, 

για την προστασία των αεροσυμπι-
εστών, αεροστροβίλων, των αυτο-
ματισμών σε  βιομηχανικές εγκατα-
στάσεις, αλλά και για την προστασία 
εκθεμάτων τέχνης σε μουσεία.
• Απόσμηση βιολογικών εγκαταστά-
σεων επεξεργασίας λυμάτων και σε 
αντλιοστάσια λυμάτων.

IAQ PURAKOL® PURACARB® PURACARB® AM CHLOROSHORB®

Αφαίρεση 
φορμαλδεΰδης, 
όζοντος, VOCs,  
διοξειδίου του 
θείου και οσμών 
εσωτερικών χώρων

Αφαίρεση ευρέως 
φάσματος ρύπων

Χρησιμοποιείται 
σε διαβρωτικά 
περιβάλλοντα 
και για την                                 
αφαίρεση όξινων 
αερίων

Αφαίρεση αμμωνίας 
και αμινών

Με ενισχυμένη 
ικανότητα 
απομάκρυνσης 
χλωρίου

Εφαρμογές φίλτρων GridBLOKTM

Μονάδα Απόσμησης 
(Αποσμητής)

Χημικό Φίλτρο 
PURAGRID

Μεταλλικά Πρόφιλτρα  
για σωματιδιακούς 
ρύπους
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Σε μια κλιματιστική εγκατάσταση, ποια είναι τα ψυκτικά 
φορτία που πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη  για να προτείνουμε 
το ανάλογης δυναμικότητας μηχάνημα;

Οι πηγές από τις οποίες προέρχονται τα ψυκτικά φορτία 
μιας κλιματιστικής εγκατάστασης χωρίζονται σε δύο κα-
τηγορίες, στις εξωτερικές πηγές και στις εσωτερικές.

Α) Στα φορτία από τις εξωτερικές πηγές, που είναι και ο 
κυριότερος όγκος ψυκτικών φορτίων, περιλαμβάνονται:
• Τα ψυκτικά φορτία από μετάδοση θερμότητας μέσω  
 των τοίχων και της οροφής του χώρου.
• Τα φορτία που οφείλονται στη διείσδυση  
 εξωτερικού αέρα στον προς κλιματισμό  χώρο, είτε  
 μέσω των ανοιγμάτων είτε λόγω της προσαγωγής  
 νωπού αέρα, όταν απαιτείται εξαερισμός.

Τα φορτία από τη μετάδοση θερμότητας εξαρτώνται από 
τους παρακάτω παράγοντες: 
•  Από τις διαστάσεις των εξωτερικών επιφανειών.
• Από την αγωγιμότητα των χρησιμοποιουμένων  
 οικοδομικών υλικών και την ποιότητα των μονώσεων.
• Από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του προς  
 κλιματισμό χώρου και του περιβάλλοντος.

Στα φορτία από ακτινοβολία λαμβάνουμε υπόψη τους 
εξής παράγοντες:
•  Επιφάνειες ανοιγμάτων (τζαμαρίες).
•  Προσανατολισμό του κτιρίου.
•  Την περιοχή που βρίσκεται το κτίριο.
•  Την ώρα που έχουμε το μέγιστο φορτίο.
Β) Στα φορτία από εσωτερικές πηγές, λαμβάνουμε υπό-
ψη:

• Τα φορτία από τα φώτα που απαιτούνται για τον  
 φωτισμό του χώρου και από διάφορα είδη ηλεκτρικών  
 συσκευών που θα λειτουργήσουν στον προς κλιματισμό  
 χώρο.
• Τις ώρες που απαιτούνται για ταυτόχρονη λειτουργία  
 όλων αυτών των συσκευών ή μηχανημάτων.
• Το είδος του χώρου (κατοικία, κατάστημα, γραφείο,  
 εργοστάσιο κλπ).

Στα φορτία που προέρχονται από την παρουσία ανθρώ-
πων υπολογίζουμε:
• Τα φορτία που προέρχονται από τον συνολικό αριθμό  
 των ατόμων που θα παρευρίσκονται στον χώρο.
• Τη δραστηριότητα που θα ασκείται στον χώρο.
•  Την ηλικία των ατόμων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τη μελέτη μιας 
κλιματιστικής εγκατάστασης μπορείτε να ανατρέξετε στα 
τεύχη Νο 13-15-16 του περιοδικού. Σε επόμενο τεύχος 
θα δώσουμε ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα υπολογι-
σμού μιας κλιματιστικής εγκατάστασης, ενός σύνθετου 
χώρου, με το οποίο θα ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο 
άρθρο. ®

του Ψυκτικού
η γωνιά

Συνεχίζοντας την προσπάθεια του περιοδικού 
μας μέσα από την ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ 
να απαντώνται δικά σας ερωτήματα τεχνικού 
περιεχομένου, από εξειδικευμένους ανθρώπους 
του κλάδου. Το παραπάνω ερώτημα τέθηκε από το 
συνάδελφο Θωμάς Α.
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Κινητοποίηση	των	ψυκτικών

Η Ο.Ψ.Ε. συμμετέχοντας στην απερ-

γία της 19ης Οκτωβρίου κάλεσε τους 

Ψυκτικούς να ανταποκριθούν στο κά-

λεσμα της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. να κλείσουν τα 

μαγαζιά τους και να συγκεντρωθούν 

μπροστά στα γραφεία της για να δι-

αμαρτυρηθούν, συμμετέχοντας στην 

πορεία, για τα σκληρά μέτρα της Κυ-

βέρνησης που οδηγούν στο κλείσιμο 

των μαγαζιών μας, την εξαθλίωση και 

τελικά στην καταστροφή του τόπου.

Οι συνάδελφοι Ψυκτικοί ανταπο- 

κρινόμενοι στο κάλεσμα έδωσαν το 

παρόν συντείνοντας στο αδιάψευστο 

γεγονός της πολυπληθούς διαδήλω-

σης που πραγματοποιήθηκε και συ-

νέβαλαν, με την παρουσία τους, να 

καταγραφή σαν μία από τις μεγαλύ-

τερες των τελευταίων ετών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ψ.Ε. κ. Στέλιος Μα-

μαλάκης μας δήλωσε ότι ελπίζει πως 
η Κυβέρνηση θα πάρει το μήνυμα 

και θα αντιμετωπίσει τα πράγματα 
καλύτερα, ειδάλλως θα μας βρίσκει 

μπροστά της συνέχεια μέχρι που οι 

ενέργειές της θα βάλουν τον τόπο σε 

καλύτερο δρόμο που θα δίνουν προ-

οπτικές σε εμάς και τα παιδιά μας. 

εκθεσεισ / σΥγκεντρΩσεισ / σεμιναρια

			Ομοσπονδία	Βιοτεχνικών	
			Σωματείων	Θεσσαλονίκης

Ο δρόμος της ολικής αποδόμησης 
του κοινωνικού ιστού της χώρας που 
επέβαλε η Τρόικα στην κυβέρνηση 
με την δυσβάσταχτη και άδικη φορο-
λόγηση επί δικαίων και αδίκων, οδη-
γεί με μαθηματική ακρίβεια την ενα-
πομένουσα ελληνική οικονομία σε 
τραγική ύφεση.
Ο παραγωγικός ιστός, το επιχειρείν 
της χώρας μας, βάλλονται και πιέζο-
νται πλέον αφόρητα και αδυνατούν 
να αντεπεξέλθουν σε μια σειρά σκλη-
ρών μέτρων και φορολογικών τερ-
τιπιών, που βάζουν την ταφόπλακα 
και στην τελευταία ικμάδα ζωής στις 

πολύ μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και 
αυτοαπασχολούμενους, κλείνοντας 
έτσι την πόρτα στην όποια διέξοδο 
ανάπτυξης. 
Σε αυτές τις διαπιστώσεις κατέληξαν 
οι Διοικήσεις της Ομοσπονδίας Βιοτε-
χνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης και 
των Σωματείων – μελών της, σε σύ-
σκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 
19/9/2011.
Καλούμε την κυβέρνηση να αλλάξει 
έστω και την ύστατη στιγμή την πο-
λιτική της και να αντισταθεί σθεναρά 
στον βίαιο και αργό θάνατο της ελ-
ληνικής οικονομίας, να στραφεί στην 
αναγέννηση της ελληνικής παραγω-
γής και του πρωτογενούς προϊόντος 
της χώρας, που είναι η μόνη ελπί-

δα για την διάσωση του κράτους και 
των πολιτών και μαζί με το σύνολο 
της αντιπολίτευσης να δώσουν ξανά 
ελπίδα και όραμα στους Έλληνες και 
στις Ελληνίδες.
Η Ο.Β.Σ.Θ. και τα Σωματεία μέλη 
της, αναμένουν τις αποφάσεις της 
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. που θα παρθούν το προ-
σεχές διάστημα και θα συμμετέχουν 
δυναμικά σε κάθε δράση που θα 
αποφασιστεί για την αλλαγή αυτής 
της ολισθηρής πορείας.

Το O.B.Σ.Θ. βρίσκεται στην οδό:  
Βενιζέλου 45, 546 31 Θεσσαλονίκη
τηλ 2310 277258, φαξ: 2310 226178

email: obwth@the.forthnet.gr   

	 Η	Εκδρομή	των	ψυκτικών	 
	 Αχαΐας	Κεφαλονιάς	Ζακύνθου

Επέστρεψαν το Σάββατο 10/9 οι ψυ-

κτικοί της Αχαΐας Κεφαλονιάς Ζα-

κύνθου μετά από την οκταήμερη εκ-

δρομή στις πανέμορφες Δαλματικές 

ακτές. Μοντενέγκρο, Ντουμπρόβνικ, 

Μόσταρ, Σπλίτ, Μπούτβα, είναι μερι-

κές από τις γραφικές πόλεις που επι-

σκέφτηκαν. Το κέφι της παρέας των 

ψυκτικών και των φίλων τους, σε 

συνδυασμό με τις ομορφιές της Δαλ-

ματίας, έκαναν κι αυτήν την εκδρομή 

αξέχαστη σε όλους! Ο πρόεδρος του 

Σωματείου Πουλιάνος Παναγιώτης 

και τα μέλη, ευχαριστούν το ταξιδιω-

τικό γραφείο Σχίζας Τours, καθώς επί-

σης και όλους όσους συμμετείχαν και 

συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδρο-

μής και τους εύχονται υγεία και καλό 

χειμώνα, ανανεώνοντας το ραντεβού 

τους, για τον επόμενο Σεπτέμβρη!
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εκθεσεισ / σΥγκεντρΩσεισ / σεμιναρια

Η	Daikin	Europe	NV	εξαγόρασε	

την	Airfel,	τουρκική	εταιρεία	

κλιματισμού	και	θέρμανσης

Βρυξέλες, 8, Ιουλίου 2011 – Η Daikin 

Europe NV, 100% θυγατρική της 

Daikin Industries Ltd που εδρεύ-

ει στην Οσάκα, Ιαπωνία (JSX:6367), 

ανακοίνωσε την συμφωνία με τους 

κύριους μετόχους για την αγορά των 

μετοχών της Airfel με έδρα την Κων-

σταντινούπολη, Τουρκία. Η κύρια 

δραστηριότητα της Airfel είναι η πα-

ραγωγή και η διανομή συστημάτων 

θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερι-

σμού στην τούρκικη αγορά. Η εξαγο-

ρά αυτή – υπόκειται στην έγκριση της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού της Τουρ-

κίας – ενισχύει το δίκτυο πωλήσεων 

της Daikin στην τουρκική αγορά και 

διευρύνει τη διάθεση των προϊόντων 

της στις αγορές της Ευρώπης, Μέσης 

Ανατολής και Αφρικής

Σκοπός	της	Εξαγοράς

Η Daikin υλοποιεί επιμέρους στρατη-

γικές προκειμένου να επιταχύνει τη 

διείσδυσή της στις νέες αναδυόμε-

νες αγορές και να επεκτείνει τις δρα-

στηριότητές της. Η Daikin στοχεύει 

μέσω της εξαγοράς αυτής να αυξή-

σει περαιτέρω τη δραστηριότητά της 

στην Τουρκία, συνδυάζοντας και με-

γιστοποιώντας τα δυνατά σημεία της 

Daikin με αυτά της Airfel στην αγορά 

θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερι-

σμού.

Η Daikin αναμένει η τουρκική αγορά 

κλιματισμού να αυξηθεί από τα € 900 

Μ το 2010 σε € 1.700 το 2015 και συ-

νεπώς θα αποτελεί μία από τις μεγα-

λύτερες αγορές της Ευρώπης, Μέσης 

Ανατολής και Αφρικής. Η τούρκικη 

κυβέρνηση προωθεί νέα περιβαλλο-

ντικά νομοσχέδια τα οποία θα αυξή-

σουν τη ζήτηση προϊόντων τεχνολο-

γίας inverter. Η γεωγραφική θέση και 

οι πρόσφατες εντυπωσιακές οικονο-

μικές επιδόσεις της Τουρκίας την κα-

θιστούν σημαντική αγορά σε όλη την 

περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατο-

λής και Αφρικής. Η Daikin δραστηρι-

οποιείται στην Τουρκία από το 1975 

και κατέχει ισχυρή θέση στην αγορά 

επαγγελματικού κλιματισμού. Η Airfel 

ιδρύθηκε το 1999 και έχει ένα εντυ-

πωσιακό δίκτυο συνεργατών, με πε-

ρισσότερα από 270 καταστήματα και 

σχεδόν 400 εξουσιοδοτημένους συ-

νεργάτες service. Η Airfel εμπορεύε-

ται και προϊόντα θέρμανσης (λέβη-

τες/καλοριφέρ) δικής της κατασκευής 

και η Daikin στόχο έχει να προωθή-

σει ενεργά τις πωλήσεις των προϊό-

ντων αυτών.

Η Daikin εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η 

παραγωγή οικιακών κλιματιστικών 

μονάδων και προϊόντων εξαερισμού 

στην Τουρκία, με σκοπό να προσφέ-

ρει ανταγωνιστικές λύσεις σε συνδυ-

ασμό με τα υψηλά πρότυπα παραγω-

γής της Daikin. Ο στόχος της Daikin 

είναι να εξυπηρετήσει την τουρκική 

αγορά με προϊόντα εισαγωγής αλλά 

και προϊόντα εγχώριας παραγωγής 

και να πραγματοποιήσει εξαγωγές 

στην ευρύτερη περιοχή. Συνδυάζο-

ντας τα προϊόντα των δύο εταιρειών, 

το δίκτυο πωλήσεων και τη δυνατό-

τητα παραγωγής προϊόντων, στόχος 

είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών για τους επαγγελματίες 

αλλά και για τους τελικούς καταναλω-

τές, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη 

στο άμεσο μέλλον.

Κάλεσμα	για	τις	εκλογές	 
στα	Επιμελητήρια

Φίλε συνάδελφε θυμήσου:

4 & 5 Δεκεμβρίου διεξάγονται οι 
εκλογές στα Επιμελητήρια όλης της 
χώρας. Στήριξε με τη ψήφο σου τους 
υποψήφιους του κλάδου μας.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι 
απαραίτητη η παρουσία τους στα Δι-
οικητικά Συμβούλια των Επιμελητη-
ρίων.
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	 Νέες	Εγκαταστάσεις	SIVAR

Με ιδιαίτερο δυναμισμό, η εταιρεία 
Sivar προέβη σε ένα βήμα εξέλιξης 
και προόδου ολοκληρώνοντας το 
νέο της εργοστάσιο κατασκευής μη-
χανημάτων και εξαρτημάτων εξαερι-
σμού-κλιματισμού, το οποίο στεγά-
ζεται στην βιομηχανική περιοχή της 
Σίνδου στην Θεσσαλονίκη.
Οι υψηλών προδιαγραφών ιδιόκτη-
τες εγκαταστάσεις της εταιρείας μας 
δημιουργήθηκαν με σκοπό την ανα-
βάθμιση των παρεχόμενων προϊό-
ντων και υπηρεσιών καθώς και την 
ενίσχυση του δικτύου παραγωγής 
και πωλήσεων στο εξωτερικό και την 
υπόλοιπη Ελλάδα.
Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η προ-
νομιούχος τοποθεσία των υπερσύγ-
χρονων αυτών εγκαταστάσεων, μας 
δίνει ώθηση για την επίτευξη της πε-
ραιτέρω εγχώριας ανάπτυξης της 

εταιρείας αλλά και την τόνωση του 
εξαγωγικού της χαρακτήρα.
Ως μια αμιγώς ελληνική εταιρία, η 
Sivar, έχει καταφέρει να προσφέρει 
μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων στην 
αγορά, που ξεχωρίζουν λόγω της 
υψηλής τεχνολογίας και ποιοτικής 
κατασκευής τους, γεγονός που καθι-
στά υπερήφανους όλους όσους συ-

ντελούν στην ύπαρξη και την εξέλιξη 
της εταιρείας.
Η προτίμηση και η εμπιστοσύνη που 
έχει δεχθεί η εταιρεία μας επί σειρά 
ετών αποτελεί την μεγαλύτερη δέ-
σμευση της για την συνέχιση του 
οράματος και της επιτυχημένης πο-
ρείας της. 

			SIVAR:	Αντιπροσώπεση	 
			της	NICOTRA-GEBHARDT

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση η εταιρία 
SIVAR ανακοινώνει μία νέα διεθνή 
συνεργασία της με τον ιταλικό οίκο 
Nicotra Gebhardt. Ο οίκος αυτός βρί-
σκεται ανάμεσα στις κορυφαίες εται-

ρίες παγκοσμίου εμβέλειας στον 
χώρο του εξαερισμού από το 1957 
έως και σήμερα. Βάσει της εν λόγω 
συμφωνίας, η SIVAR θα είναι ο μονα-
δικός νόμιμος αντιπρόσωπος και δι-
ανομέας των προϊόντων της Nicotra 
Gebhardt στην ελληνική αγορά με 

την προοπτική να δημιουργηθεί ένα 
ισχυρό δίκτυο πωλήσεων. Στόχος 
των δύο εταιριών αποτελεί μία επιτυ-
χημένη και μακροχρόνια συνεργα-
σία.

			Η	38η	ΔΙΕΘΝΗΣ	ΕΚΘΕΣΗ 
			MOSTRA	CONVEGNO	 
	 EXPOCOMFORT 
	 27	-	30	Μαρτίου	2012
Η μεγάλη διεθνής έκθεσης M.C.E. - 
MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORΤ  
θα πραγματoποιηθεί από 27 έως 30 
Μαρτίου του 2012 στο Μιλάνο της 
Ιταλίας. 
Η M.C.E., όπως είναι διεθνώς γνωστό, 
έχει πλέον καθιερωθεί ως ηγετική έκ-
θεση στον κόσμο σε θέματα κλιματι-
σμού, ψύξης, θέρμανσης, υδραυλι-
κών εγκαταστάσεων και εξαρτημάτων 
μπάνιου (EXPOBAGNO).
Η έκθεση του 2012 θα πραγμα-
τοποιηθεί στις καινούργιες εκθε-
σιακές εγκαταστάσεις της FIERA 
MILANO, NUOVO POLO, στην πε-
ριοχή του Rho-Pero (8 χλμ. δυτικά 
από τον «παλιό» εκθεσιακό χώρο), 
καλύπτοντας έκταση 345.000 τμ.  
Πρόκειται για ένα υπερσύγχρο-
νο εκθεσιακό κέντρο, το οποίο πα-
ρέχει στους εκθέτες τους απαραί-

τητους χώρους για την αποδοτική 
παρουσίαση των προϊόντων τους.  
Η M.C.E. 2012 αφιερώνει ένα ειδι-
κό τμήμα στη Φωτοβολταϊκή Ενέρ-
γεια. Αποτελεί μια από τις πλέον δι-
αδεδομένες τεχνολογίες στην Ιταλία, 
που προσελκύει ολοένα και περισ-
σότερο το ενδιαφέρον νέων επαγ-
γελματιών, οι οποίοι βρίσκουν ότι η 
Φ/Β Ενέργεια είναι μια πραγματική 
εναλλακτική λύση στις παραδοσια-
κές πηγές ενέργειας και τεχνολογίας. 
Στην MOSTRA CONVEGNO EXPO- 
COMFORT 2010 συμμετείχαν 
157.447 επαγγελματίες, 2.138 εκ-
θέτες από 54 χώρες, έχοντας την 
κάλυψη 800 δημοσιογράφων. 

 
Ευχαριστούμε για την ενημέρωση 
την κ. Σοφία Κατσαρδή, για λογαρια-
σμό της εταιρείας Reed Exhibition 
Italia.

εκθεσεισ / σΥγκεντρΩσεισ / σεμιναρια
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ΔΟΜΗΣΗ | ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ 
ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

 2-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟY 2011, EXPO ATHENS, ΑΝΘΟΥΣΑ

Η Πράσινη Δόμηση στο επίκεντρο της Ανάπτυξης

SHAPE  TECHNICAL EDITIONS  |  EXPO MANAGEMENT  |  CREATIVE MARKETING
ΚΡΗΤΗΣ 13, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ, T. 210 2723628, 210 2718583, F. 210 2798487

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

WWW.BUILDINGGREENEXPO.GR

2-5 DECEMBER 2011, EXPO ATHENS, ANTHOUSA, ATHENS
4th INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR THE PASSIVE HOUSE, SUSTAINABLE

BUILDING AND THE URBAN SCAPE

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Με λεωφορεία της έκθεσης από τον σταθμό μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας έως 
το εκθεσιακό κέντρο Expo Athens και από το εκθεσιακό κέντρο Expo Athens έως το σταθμό του μετρό 
Δουκίσσης Πλακεντίας, κάθε 30'. Τα δρομολόγια ξεκινούν 30' πριν το άνοιγμα και επιστρέφουν έως 
και μία ώρα μετά το κλείσιμο της έκθεσης.

2|12|2011: 12.00 - 20.00 3|12|2011: 10.00 - 20.00
4|12|2011: 10.00 - 20.00 5|12|2011*: 12.00 - 20.00

ΩΡΕΣ λΕΙΤΟΥΡγΙΑΣ 

Είσοδος ελεύθερη για επαγγελματίες ή με πρόσκληση. *Τη Δευτέρα η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό (Γενική είσοδος: 5œ). 

ΠΡΟΕγγΡΑΦΕIΤΕ ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚA

Expo, Conference, Technical Seminars

Mάθετε περισσο τερες πληροφορίες

www.buildinggreenexpo.gr

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:
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εΛεΥθερη στηΛηεΛεΥθερη στηΛη

Υπάρχει γενετικό μυστικό για μια ευτυχισμένη 

ζωή; Έτσι ισχυρίζεται μια νέα επιστημονική μέθο-

δος, καθώς εντόπισε το «γονίδιο της ευτυχίας», το 

οποίο κάνει τους ανθρώπους εκ γενετής πιο ικα-

νοποιημένους στη ζωή. Έρευνα που υποστηρίζει 

ότι μερικοί άνθρωποι είναι τελικά γεννημένοι για 

να ευτυχήσουν. Ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά 

που ένα συγκεκριμένο γονίδιο (το 5-ΗΗΤ) συνδέ-

εται άμεσα με την ικανότητα άντλησης χαράς και 

ικανοποίησης από τη ζωή, καθώς όσοι το έχουν, 

τείνουν να βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον συμπεριφοριστή 

οικονομολόγο Γιαν-Εμάνουελ Ντε Νεβ της London 

School of Economics (LSE), που δημοσίευσαν τη 

σχετική μελέτη στο περιοδικό γενετικής «Journal 

of Human Genetics», σύμφωνα με τις βρετανικές 

«Γκάρντιαν» και «Ιντιπέντεντ» και το New Scientist, 

θεωρούν ότι η προδιάθεση για ευτυχία είναι εν μέ-

ρει γενετική και ότι όσοι έχουν μια διαφορετική 

(πιο «κοντή») εκδοχή του συγκεκριμένου γονιδί-

ου, είναι πιο πιθανό να είναι 

συνέχεια απαισιόδοξοι στη 

ζωή τους και να τα βλέπουν όλα 

γύρω τους μαύρα ή έστω… γκρίζα, κα-

θώς βλέπουν το ποτήρι πάντα μισοάδειο. Αντίθε-

τα, όσοι έχουν την «μακριά» εκδοχή του γονιδίου, 

έχουν συνήθως καλή διάθεση και είναι ευκολότερο 

να νιώσουν ευτυχία.

Όπως είπε ο Ντε Νεβ, αν κανείς, «διαβάζοντας» στο 

κοντινό μέλλον το γονιδίωμά του, μάθει ότι η βιο-

λογία του τον προδιαθέτει αρνητικά για τη ζωή και 

την ευτυχία, τότε, με τη δύναμη της θέλησής του, 

θα έχει κάθε λόγο να καταβάλει έξτρα προσπά-

θεια για να αλλάξει αυτή τη στάση ζωής. «Η γνώ-

ση είναι δύναμη», τόνισε και υπογράμμισε: «Είναι 

η πρώτη επίσημη ανακάλυψη ενός γονιδίου ευτυ-

χίας, αν και είμαι βέβαιος ότι κι άλλα βρεθούν». 

Πρόσθεσε όμως ότι η ευτυχία προφανώς δεν είναι 

θέμα μόνο ενός γονιδίου. «Αν είσαι άτυχος στη ζωή 

σου, αν χάσεις τη δουλειά σου ή στενούς συγγενείς 

σου, αυτό θα είναι μια πολύ πιο σημαντική πηγή δυ-

στυχίας ότι γονίδιο κι αν έχεις. Αυτό το γονίδιο ασκεί 

μεν μια σημαντική επιρροή, αλλά δεν μπορεί να πει 

κανείς ότι επιφέρει την ευτυχία».

Το γονίδιο 5-ΗΤΤ δημιουργεί ένα μόριο-μεταφορέα 

για τη χημική ουσία σεροτονίνη στον εγκέφαλο, η 

οποία βοηθά τα εγκεφαλικά κύτταρα να επικοινω-

νούν μεταξύ τους. Η «μακριά» εκδοχή του γονιδί-

ου βοηθά στην ταχύτερη «ανακύκλωση» της σε-

ροτονίνης σε σχέση με την «βραχεία».

Το γονίδιο είχε συνδεθεί ξανά, αλλά έμμεσα, στο 

παρελθόν με την ικανοποίηση στη ζωή. Το 2009, 

Ανακαλύφθηκε 
το “γονίδιο της ευτυχίας”

                      Ανακαλύφθηκε 
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το “γονίδιο της ευτυχίας”
οι επιστήμονες είχαν δεί-

ξει ότι όσοι άνθρωποι δι-

αθέτουν την «μακριά» πα-

ραλλαγή του γονιδίου, 

αποφεύγουν συστηματικά τις 

αρνητικές εικόνες και διαλέγουν 

τις θετικές. Είχαν έτσι από τότε συ-

μπεράνει ότι αυτό το γονίδιο προδιαθέ-

τει τους ανθρώπους να είναι αισιόδοξοι. 

Η νέα μελέτη πήγε ένα βήμα παραπέρα συσχε-

τίζοντας πλέον άμεσα το εν λόγω γονίδιο με την 

άντληση ικανοποίησης από τη ζωή, που αποτε-

λεί τον παράγοντα «κλειδί» για το αίσθημα της 

ευτυχίας, σύμφωνα με τους ψυχολόγους. Περισ-

σότεροι από 2.500 ενήλικες πάνω από 20 ετών 

ερωτήθηκαν για το επίπεδο ευτυχίας τους και δια-

πιστώθηκε ότι όσοι είχαν ένα αντίγραφο του «γο-

νιδίου της ευτυχίας», είχαν 8,5% περισσότερες 

πιθανότητες να δηλώσουν «πολύ ικανοποιημέ-

νοι» στη ζωή τους. Όσοι είχαν δύο «μακριά» αντί-

γραφα του συγκεκριμένου γονιδίου (κάθε γονέ-

ας κληρονομεί το ένα αντίγραφο στο παιδί του), 

είχαν 17,3% περισσότερες πιθανότητες να δηλώ-

σουν πολύ ικανοποιημένοι από τη ζωή τους. 

Η νέα έρευνα δίνει άλλη μια αιτία στο παιδί να επι-

κρίνει τους γονείς του ότι αυτοί φταίνε για τα κα-

τοπινά προβλήματά του! Όμως, παράλληλα, θα 

μπορούσε μελλοντικά να ανοίξει το δρόμο, μέσω 

γενετικής μηχανικής, για τη γέννηση παιδιών που 

θα είναι βιολογικά προδιατεθειμένα να ευτυχή-

σουν στη ζωή τους, στο βαθμό που οι γονείς θα 

έχουν επιλογή για τα γονίδια του μωρού τους. 

Παραμένει άγνωστο όμως, προς το παρόν, πόσα 

γονίδια συνολικά μπορεί να εμπλέκονται στο αί-

σθημα ικανοποίησης και στην ικανότητα ευτυχίας 

κάθε ανθρώπου. ®

Πηγή: www.logia-starata@blogspot.com 

εΛεΥθερη στηΛη
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Ένα από τα ωραιότερα χωριά της Θεσσαλίας και 
του νομού Τρικάλων είναι η Ελάτη του Δήμου Πύ-
λης. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα της οροσειράς της 
Πίνδου, σε απόσταση 32χλμ. από την πόλη των 
Τρικάλων και σε ύψος 900 μ. στο όρος Κερκέτιο ή 
Κόζιακας, όπως είναι ευρύτερα γνωστό. Πιθανολο-
γείται, ότι ιδρύθηκε μετά την άλωση της Κωνστα-
ντινούπολης, καθώς αυτό μαρτυρούν τα διάφορα 
βυζαντινά ευρήματα. Μέχρι και το 1955 το χωριό 
ονομαζόταν Τύρνα, ένα όνομα που ακόμα το χρη-
σιμοποιούν οι ντόπιοι. Στην Ελάτη ανήκουν και οι 
οικισμοί Βλάχας, Αγίου Γεωργίου, Ξυλοχωρίου κ.α.  
Το χωριό το συναντάμε σε μια περιοχή με πυκνή 
βλάστηση. Ο οικισμός με τα παραδοσιακής αρχιτε-
κτονικής σπίτια και τα πλακόστρωτα δρομάκια δη-
μιουργεί εικόνες που ταξιδεύουν τους επισκέπτες σε 
περασμένες εποχές. Η Ελάτη είναι χτισμένη αμφιθε-
ατρικά και περιβάλλεται από ένα δάσος από έλατα.  
Οι επιλογές που προσφέρει στους επισκέπτες του 
είναι πολλές και ικανοποιούν όλα τα γούστα. Το 
χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου απέχει λίγα μό-
λις χιλιόμετρα από το χωριό, ενώ οι δυνατότητες 

για αθλητικές δραστη-
ριότητες δεν στα-

ματούν εδώ. Η περιοχή προσφέρετε για πεζοπορία, ορειβασία, 
ιππασία και ποδήλατο βουνού (mountain bike). 
 Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, αναδείχθηκε ως το 
πιο κοσμοπολίτικο τουριστικό  θέρετρο. Το χειμώ-
να προσφέρει άφθονο χιόνι και το καλοκαίρι υγι-
εινό κλίμα και επαφή με την υπέροχη φύση.
Αυτό που αντικρίζει κανείς περνώντας από τον οι-

κισμό είναι οι ξύλινοι πάγκοι με χαμομήλι, αγριο-
βότανα, ντόπια ρίγανη και αγριολούλουδα, κα-
θώς και χυλοπίτες, τραχανά και μέλι.
Στις γραφικές ταβέρνες πρέπει να δοκιμάσετε 
ζαρκάδι με πουρέ πατάτας, νόστιμες χωριάτι-
κες πίτες και φυσικά αγριογούρουνο, ενώ πριν 
φύγετε από την Ελάτη μην ξεχάσετε να αγορά-
σετε την παραδοσιακή γκλίτσα της περιοχής, 

γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες, μέλι, τσί-
πουρο και κεραμικά σκεύη.

Οι πολυάριθμοι επισκέπτες σπεύδουν να ζήσουν 
στην Ελάτη το δικό τους παραμύθι.

Tαξίδι Επί- Σκέφτομαι την Ελλάδα

Γράφει
ο Αντιδήμαρχος 

Πύλης 
Ιωάννης 

Κουτσονάσιος

εΛεΥθερη στηΛη

Ελάτη Δήμου Πύλης Τρικάλων



Ελάτη Τρικάλων
εΛεΥθερη στηΛη

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

Ελάτη-Αθήνα: 329 χλμ
Ελάτη-Θεσσαλονίκη: 248 χλμ 
Ελάτη - Πύλη:  14 χλμ 
Ελάτη - Τρίκαλα: 32 χλμ 
Ελάτη - Περτούλι:  12 χλμ 
Ελάτη - χιονοδρομικό κέντρο: 8,5 
χλμ 
Ελάτη-Καλαμπάκα/Μετέωρα: 42 χλμ 
Πύλη- Τρίκαλα: 18 χλμ 
Πύλη-χιονοδρομικό κέντρο: 22,5 
χλμ

ΕΟρΤΑΣΤΙΚΕΣ Εκδηλώσεις

- Καθαρή Δευτέρα
- Αγίου Γεωργίου

- 15 Αυγούστου πανηγυρίζει η Ελά-
τη.  
Διεξάγονται θρησκευτικές και πλού-
σιες πολιτιστικές εκδηλώσεις με δη-
μοτική και λαϊκή ορχήστρα.

ΧρΗΣΙΜΑ ΤΗλΕφωΝΑ

Αστυνομία Πύλης:  
2434022201

Ταξί Ελάτης:  
6977580978 

Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου:  
2434091385

ΚΤΕλ Πύλης:  
2434023043 

ΚΤΕλ Τρικάλων:  

2431073130

Αγροτικό ιατρείο Ελάτης:  

2434071363  

Κέντρο Υγείας Πύλης:  

2434350011

Νοσοκομείο Τρικάλων:  

2431350100

Δημαρχείο Πύλης:  

2434350101

Τοπ.Κοινότητα Ελάτης:  

2434071210  
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Υπάρχει κανείς στο άκουσμα του Ποπάι ή στην ει-
κόνα του που δεν θα νοσταλγήσει τα παιδικά του 
χρόνια; Όλοι έχουμε διαβάσει και αγαπήσει τα 
κόμικς και τις ταινίες του Ποπάι. Την ιστορία του 
όμως ίσως δεν την ξέρουμε έτσι όπως ακριβώς εί-
ναι, γι’ αυτό ας την μάθουμε συνοπτικά παρακά-
τω.
Ο πρώτος σχεδιαστής του Ποπάι ήταν ο Elzie 
Crisler Segar, σκιτσογράφος από τα 18 του, αρχί-
ζει το 1919 να σχεδιάζει καθημερινά strips για τις 
εφημερίδες. Στο μεσοδιάστημα της καριέρας του 
δημιούργησε από “σπόντα” τον ήρωα μας τον 
Ποπάι χωρίς αρχικά να του δώσει κύριο πρωτα-
γωνιστικό ρόλο σε κάποια δική του ιστορία όπως 
συνήθως γινόταν.
Πιο συγκεκριμένα, ο Ποπάι έκανε το ντεμπούτο 
του στις 17 Ιανουαρίου 1929 σε μια εφημερίδα της 
Νέας Υόρκης την «evening journal» στην οποία 
όπως προαναφέρθηκε ο Segar σχεδίαζε strips. 
Κάθε μέρα εμφανιζόταν ένα strip (μια σειρά από 
4-5 εικόνες) και η ιστορία συνεχιζόταν την επόμε-
νη μέρα έχοντας ως τίτλο το «Thimble Theatre» και 
πρωταγωνιστές την Όλιβ Όιλ, τον αδελφό της Κά-
στορ και τον αγαπημένο της Χαμ Γκρέβι. Ενώ λοι-
πόν η πλοκή της υπόθεσης και οι ήρωες ήταν στα-
θεροί ο Segar αποφάσισε να δημιουργήσει νέες 
περιπέτειες ταξιδεύοντας τους ήρωες σε ένα νησί 
και σ’ αυτό το σημείο είναι που εμφανίζεται ο Πο-
πάι με δευτερεύοντα ρόλο, ως κομπάρσος.
     Το ταξίδι αυτό ξεκίνησε εξαιτίας του θείου του 
Κάστορ που επισκέπτεται την οικογένεια Όιλ για 
να τους δείξει το εύρημα του από την Αφρική, 
την Whiffle Hen, ένα πτηνό που έφερνε τύχη σε 
όποιον της έτριβε το κεφάλι. Σε αυτή την επίσκε-
ψη ο Κάστορ και ο Χαμ Γκρέβι αποφασίζουν να 
πάνε σε ένα νησί το Dice Island όπου βρίσκονταν 
οι μεγαλύτεροι τζογαδόροι του κόσμου. Ο μόνος 
τρόπος για να ταξιδέψουν ως εκεί ήταν να ναυλώ-
σουν ένα καράβι, όπως έκαναν, και προσέλαβαν 
τον Ποπάι για ναυτικό του καραβιού.

     Σταδιακά ο Segar άρχισε να του δίνει όλο 
και μεγαλύτερους ρόλους αφού αμέσως 

κέρδισε την αγάπη του κόσμου. Αρχι-
κά παρουσιαζόταν ως ένας άσχη-

μος άνθρωπος αλλά ο μόνος με 
λογική και ευαισθησία. Μόνο 

αυτός περιφρονούσε το χρή-
μα και προτιμούσε να χα-
ρίσει το κομπόδεμα του σε 
μια φτωχή οικογένεια χω-
ρίς να τον νοιάζει αν η τσέ-
πη του μείνει άδεια. Αυτός 
ο ανθρώπινος και συμπα-

θής χαρακτήρας ήταν το 

μυστικό της επιτυχίας του Ποπάι και έτσι ο Segar 
παραμέρισε τον Χαμ Γκρέβι( πρώτος αρραβωνια-
στικός της Όλιβ) κάνοντας τον Ποπάι κύριο πρω-
ταγωνιστή.
Ακριβώς το ίδιο συνέβη και με το σπανάκι του 
Ποπάι. Καθιερώθηκε και αυτό σταδιακά. Μέχρι το 
1932 ο Ποπάι αντλούσε δύναμη από την Whiffle 
Hen μέχρι που ο Segar διάβασε μια ερεύνα που 
έδειχνε πως το σπανάκι έχει υψηλή περιεκτικότη-
τα σιδήρου και του άρεσε η ιδέα ο Ποπάι να παίρ-
νει δύναμη τρώγοντας σπανάκι. Το αξιοσημείωτο 
όμως εδώ είναι ότι ο Segar παραπλανήθηκε από 
την έρευνα διότι όπως διαπιστώθηκε λίγο αργό-
τερα υπήρχε τυπογραφικό λάθος δείχνοντας πως 
το σπανάκι περιέχει δεκαπλάσια ποσότητα σιδή-
ρου από την κανονική. Αυτό ωστόσο δεν στάθη-
κε εμπόδιο ώστε το σπανάκι να γίνει το απαραί-
τητο «όπλο» του Ποπάι. Χρησιμοποιήθηκε και σε 
strips και σε cartoons, όμως η υπερβολική του 
δύναμη καθιερώθηκε από τα cartoons. Στα strips 
ο Ποπάι γινόταν πιο δυνατός ενώ στα cartoons γι-
νόταν ανίκητος. Η υπερβολή αυτή άρεσε και έτσι 
σταδιακά επικράτησε. 
Η καριέρα του Ποπάι δεν έμεινε μόνο στα strips 
των εφημερίδων αλλά εξαπλώθηκε και στον κινη-
ματογράφο. Η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων  
του Ποπάι προβλήθηκε το 1933 με τίτλο «οι περι-
πέτειες του Ποπάι του ναυτικού». Η επιτυχία του 
στη μεγάλη οθόνη ήταν ακόμα μεγαλύτερη από 
τις εφημερίδες και το 1938 ανακηρύχθηκε ως ο 
πιο δημοφιλής χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων 
στις Η.Π.Α, ξεπερνώντας ακόμη και τον Μίκι Μά-
ους.
Ο Segar πέθανε το 1938 στα 43 του χρόνια πά-
σχοντας από μια μακρά ασθένεια αφού είχε ήδη 
κάνει το δημιούργημα του παγκοσμίως γνωστό. 
Η ειρωνεία είναι όμως ότι ο ίδιος πέθανε φτωχός 
και απογοητευμένος γιατί δεν σκέφτηκε έγκαιρα 
να κατοχυρώσει το δημιούργημά του. Ύστερα 
από τον θάνατο τον διαδέχθηκαν διάφορα ονό-
ματα αλλά ο κύριος συνεχιστής του ήταν ο Bub 
Sagendorf.
Μπορεί ο δημιουργός του Ποπάι να 
μην χάρηκε την επιτυχία του όμως 
ο Ποπάι ως ήρωας είχε πλήρη ανα-
γνώριση. Στο Τέξας στήθηκε άγαλ-
μα προς τιμήν του αφού εξαιτίας 
του έγινε η μεγαλύτερη κατανάλω-
ση σπανακιού. Επίσης, για τον ίδιο 
λόγο δύο αγάλματα έχουν στηθεί, 
στο Ιλινόις απ’ όπου καταγόταν ο 
Segar και στο Αρκάνσας το οποίο 
αυτοαποκαλείται «Παγκόσμια Πρω-
τεύουσα Σπανακιού». ®

Ο Ποπάι των παιδικών μας χρόνων

Γράφει
η Μπεναρδή-

Καρδερίνη 
Καλλιόπη
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Πέθανε τη Δευτέρα 25 Ιουλίου ο σκηνοθέτης Μιχάλης Κα-
κογιάννης σε ηλικία 89 ετών.

O μεγάλος Έλληνας σκηνοθέτης άφησε την τελευταία του 
πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου είχε εισαχθεί 
πριν από δέκα ημέρες με αναπνευστικά και καρδιολογικά 
προβλήματα.
Ο Μιχάλης Κακογιάννης ήταν ο πρώτος, ανάμεσα στους 
μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού συναδέλφους 
του σκηνοθέτες, που μπόρεσε να βγάλει την Ελλάδα έξω 
από τα σύνορά της. Και το έκανε αυτό μεταφέροντας στον 
κινηματογράφο τον Ευριπίδη και τον Καζαντζάκη, κάνο-
ντάς τους «αγαθό» του διεθνούς κοινού, προβάλλοντας 
την ιδέα του ελληνισμού, όταν στην κοιτίδα του επί της ου-
σίας δεν υπήρχε καν σοβαρή κινηματογραφία. Στη βιο-
γραφία του, διηγείται ακριβώς αυτό τον άθλο αλλά και την 
περιπέτειά του στον κόσμο του σινεμά και του θεάτρου. 
Ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, που έχτισε μόνος την καριέ-
ρα του, ανεξάρτητος τόσο ώστε να αρνηθεί το Χόλιγουντ, 
κατάφερε να καθιερώσει την Ελλάδα στον διεθνή απαιτη-
τικό καλλιτεχνικό στίβο με μοναδικά εφόδια το πείσμα και 
το ταλέντο του.

     Πρόταση βιβλίο

ΜΙΧΑλΗΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  

Σε πρώτο πλάνο

Συγγραφέας: 
Χρήστος Σιάφκος

Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Πώς προέκυψε η φράση
Αλλουνού παπά ευαγγέλιο...
 
Αυτή τη φράση την παίρνουμε από μια Κεφαλλονίτικη 
ιστορία.
Κάποιος παπάς σε ένα χωριουδάκι της Κεφαλονιάς, αγράμ-
ματος, πήγε να λειτουργήσει σ’ένα άλλο χωριό, γιατί ο πα-
πάς του χωριού είχε αρρωστήσει για πολύν καιρό.
Ο παπάς όμως, στο δικό του ευαγγέλιο, μια και ήταν 
αγράμματος, είχε βάλει δικά του σημάδια κι έτσι κατάφερ-
νε να το λέει.
Εδώ όμως, στο ξένο ευαγγέλιο, δεν υπήρχαν τα σημάδια, 
γιατί ο παπάς αυτού του χωριού δεν τα είχε ανάγκη, μια και 
ήταν μορφωμένος.
Άρχισε, λοιπόν, ο καλός μας να λέει το ευαγγέλιο που λέγε-
ται την Κυριακή του Ασώτου.
Τότε κάποιος από το εκκλησίασμα του φώναξε, «Τί μας ψέλ-
νεις εκεί παπά; Αυτό δεν είναι το σημερινό ευαγγέλιο!…». 
«Εμ, τι να κάνω;», απάντησε αυτός, που κατάλαβε το λάθος 
του και προσπάθησε να το «μπαλώσει» όπως όπως.

«Αυτό είναι άλλου παπά ευαγγέλιο…».
Από τότε έμεινε αυτή η παροιμιώδης φράση, με την οποία 
εννοούμε ότι κάτι είναι άσχετο με κάτι άλλο, ή ότι κάποιος 
είναι αναρμόδιος για κάποιο θέμα 

Πηγή: http://solutions.formgreek.com

Πρόταση βιβλίο...
...Πώς προέκυψε η φράση
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        Εδώ γελάμε....
Ήταν ένας Γερμανός, ένας Γάλλος και ένας Έλληνας σε ένα μπαρ.
Ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά τους ο Χριστός. 
Αγγίζει τον Γερμανό και εκείνος λέει:
- Αχ, μου πέρασε ο πόνος στον αυχένα που τον είχα χρόνια. 
Αγγίζει ο Χριστός τον Γάλλο:
- Α, μου πέρασε ο πόνος στο γόνατο!
Πάει να αγγίξει και τον Έλληνα και εκείνος λέει:
- Μην με αγγίξεις, και είδα και έπαθα 
να βγάλω την αναπηρική σύνταξη!

Ποιος είπε τι...
«Δεν υπάρχουν χαμένες υποθέσεις, 
εκτός από εκείνες που εμείς οι ίδιοι 
εγκαταλείψαμε.» Κλεόβουλος ο Ρό-
διος (Εκ των επτά σοφών της Αρχ. 
Ελλάδος) 6ος π.Χ. αιών.

Πηγή: http://www.cognosco.gr  

Αρχαία ελληνικά ανέκδοτα
Παρακινούσαν τον Φίλιππο τον Μα-
κεδόνα να εξορίσει κάποιον που 
τον κακολογούσε. Ο Φίλιππος 
απάντησε: 
Δεν είστε καλά!!! Θέλετε να τον 
στείλω να με κατηγορεί και σ’ 
άλλα μέρη;

Η φωτό 
του μήνα

Εδώ γελάμε
Ποιος είπε τι...

Φωτό του μήνα...
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Formaggio

Salumi

Carne

Gastronomia

Vivaldi e Rossini, design in mostra
Vivaldi and Rossini, design in show
Vivaldi und Rossini, design im Blick

Vivaldi et Rossini, design a l’a�che
Vivaldi y Rossini, diseno a la vistaΦωτό του μήνα...
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