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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.





4 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

Περιεχόμενα
Ενημέρωση 6

Επικαιρότητα 7

Yγεία 8

Αερισμός - Εξαερισμός 10

• Φίλτρα Αέρα σε συστήματα Εξαερισμού 
– Κλιματισμού

Τεχνικά θέματα 12

• Υπολογισμός των θερμικών απωλειών 
(φορτίων) ενός ψυκτικού θαλάμου 

Εξοικονόμηση Ενέργειας 14

• Πράσινος κτιριακός σχεδιασμός και 
Γεωθερμικά συστήματα 

Κλιματισμός 16

• Μονάδες Fujitsu – General Airstage™ 
VRF VR-II

Η Γωνιά του Ψυκτικού 20

Εκθέσεις/Συγκεντρώσεις/
Σεμινάρια 24

Ελεύθερη Στήλη 30

Αγαπητοί	συνάδελφοι	γεια	σας.

Η	οικονομική	κρίση	που	ταλανίζει	την	χώρα	μας	τα	τελευταία	χρόνια	
δεν	αφήνει	ανεπηρέαστο	το	περιοδικό	μας	που	προσπαθεί	να	επιβι-
ώσει	αντιμετωπίζοντας	πάρα	πολλές	αντιξοότητες	με	βασικότερη	την	
υπερβολική	αύξηση	των	ταχυδρομικών	τελών	η	οποία	σχεδόν	πε-
νταπλασιάστηκε.

Η	υποχώρηση	των	καταχωρήσεων	με	ταυτόχρονη	μείωση	των	τιμών	
τους,	 λόγω	 της	δικαιολογημένης	μείωσης	 των	 εξόδων	που	οι	 εται-
ρείες	είναι	υποχρεωμένες	να	κάνουν,	ενώ	παράλληλα	η	μη	καταβο-
λή	συνδρομής	εκ	μέρους	των	συναδέλφων	δημιουργεί	μεγάλα	προ-
βλήματα.

Ο	λόγος	για	τον	οποίο	υποχρεώνομαι	να	καταλάβω	αυτόν	τον	χώρο	
είναι	 πολύ	 σημαντικός	 και	 αφορά	 την	 συνέχιση	 της	 έκδοσης	 που	
εξαρτάται	από	τις	συνδρομές	σας,	υποχρέωση	για	την	οποία	αδια-
φορείτε.	Αν	ο	λόγος	της	αδιαφορίας	σας	έχει	να	κάνει	με	την	διαμόρ-
φωση	της	ύλης	και	ειδικότερα	το	στυλ	του	περιοδικού	μπορώ	να	το	
καταλάβω	και	να	ζητήσω,	για	άλλη	μια	φορά,	την	ενεργή	συμμετο-
χή	σας	με	τις	προτάσεις	σας	για	την	βελτίωση	του.	Θεωρώ,	όμως,	ότι	
ο	βασικός	λόγος	είναι	η	γενικότερη	αδιαφορία	που	μας	διακρίνει	για	
τα	συμβαίνοντα	στον	κλάδο.

Είναι	σημαντικό	για	όλους	μας	να	αποδεχθούμε	την	πραγματικότη-
τα,	που	είναι	σκληρή,	αφήνουμε	τα	πράγματα	να	τα	κάνουν	άλλοι	
και	ότι	βγει	καλό	για	εμάς	έχει	καλώς,	ότι	δεν	βγει	μπορούμε	και	να	
μουρμουράμε.

Αυτό	ακριβώς	συμβαίνει	 και	με	 το	περιοδικό,	όσο	 το	παραλαμβά-
νουμε	είναι	καλά,	αφού	δεν	μας	στοιχίζει	και	τίποτα	καλά	κάνει	και	
έρχεται	χωρίς	να	διερωτηθούμε	πως	καταφέρνει	και	φτάνει	στα	χέ-
ρια	μας.	Δεν	είναι	όμως	έτσι,	γιατί	με	αυτή	την	αδιαφορία	το	περιοδι-
κό	δεν	θα	φτάσει	σε	κανέναν	και	το	αποτέλεσμα	θα	είναι	να	χαθεί	η	
μεταξύ	μας	επικοινωνία	και	το	σημείο	που	μας	δίνει	την	δυνατότητα	
παρέμβασης	δια	του	γραπτού	λόγου.

Κλείνοντας	θέλω	να	καλέσω	όλους	τους	αναγνώστες	να	μην	ξεχνούν	
την	υποχρέωση	της	συνδρομής	τους	για	το	περιοδικό	και	να	ευχα-
ριστήσω	 τους	 συναδέλφους	 που	 το	 έχουν	 κάνει,	 όπως	 επίσης	 και	
όλους	αυτούς	που	μέσω	των	καταχωρήσεων	συνέβαλαν	στην	μέχρι	
σήμερα	πορεία	του.

Η	περικοπή	σελίδων	και	παραληπτών	είναι	μέτρο	περιστολής	δαπα-
νών	και	η	επαναφορά	τους	εξαρτάται	από	το	δικό	σας	ενδιαφέρον	
που	θα	φανεί	με	την	ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟ-
ΜΗΣ ΤΩΝ 35,00 ¬.

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

ΤΗΛ.: 210 27 96 459, www.shape.com.gr

EΚΤΥΠΩΣΗ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΙΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 7 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ.: 210 4204120

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΒΡΥΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
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Γράφει
ο	Διονύσης	
Βρυώνης

www.opse.gr,	

www.opse.gr

Τ:	210	52	48	127	
F:	210	52	48	176	

e–mail:	info@opse.gr



Έκδοση	της	Ομοσπονδίας	Ψυκτικών	Ελλάδος	www.opse.gr,	Τ:	210.5248127,	F:	210.5248176,	e–mail:	info@opse.gr

Χρειάζεστε
ψυκτικά	εξαρτήματα?

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

                Σ.Ε.Ψ.Ε.

2 1  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Σ Υ Ν Ε Χ Ο Υ Σ  Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σερβίων	9,	Τ.Κ.	10441,	Αθήνα,	τηλ.:	210	5221528	-	5222933	-	5226439

fax:	210	5223688,	e-mail:	sepse@sepse.gr,	www.sepse.gr

Κλιματισμός	•	Εξαερισμός	•	Συμπιεστές

Αναλώσιμα	•	Χαλκός	•	Ψυκτικά	ρευστά

Εργαλεία	•	Εξαρτήματα	•	Καθαριστικά
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Γράφει	ο	
Δ.	Πατρώνας

Chillventa 2012. (πρώην ΙΚΚ)
20	χρόνια	αδιάκοπης	παρακολούθησης	της	πιο	μεγά-
λης	έκθεσης	του	κλάδου	στην	Ευρώπη,	με	επισκέπτες	
από	όλο	τον	πλανήτη.
Χώρος:	Νυρεμβέργη,	Γερμανία
Βρέθηκα	να	απολογούμαι	για	την	Ελλάδα	και	τα	δεινά	
που	μας	βρήκαν	σε	γνωστούς	και	φίλους.
Οι	περισσότεροι	ρωτούσαν	από	αληθινό	ενδιαφέρον,	
αρκετοί	 όμως	 κι	 εκείνοι	 που	ρωτούσαν	με	 κακεντρέ-
χεια,	για	να	εισπράξουν	την	αποστομωτική	απάντηση:	
«Η	Ελλάδα	υπάρχει	περισσότερο	από	3.000	χρόνια,	εί-
μαστε	αρκετά	καλοί	και	έμπειροι	για	να	τα	καταφέρου-
με	και	τώρα».
Να	τα	καταφέρουμε	και	τώρα.....	Μια	κουβέντα	είναι....	
Πώς???
Στην	έκθεση	φέτος	υπήρχε	και	ένα	περίπτερο	περίπου	
200m2	 με	 μερικούς	 πάγκους	 εργασίας	 και	 κάποιους	
τεχνίτες	 να	 δουλεύουν	 πυρετωδώς	 και	 να	 μη	 σηκώ-
νουν	κεφάλι.
«Ομοσπονδιακός	 Διαγωνισμός	 δεξιοτεχνίας	 Γερμα-
νών	μονταδόρων	ψύξης»
Αυτοί	 οι	 τεχνίτες	 διαγωνίζονταν	 για	 το	 ποίος	 είναι	 ο	
καλύτερος	και	γρηγορότερος	μονταδόρος	ψύξης	στη	
Γερμανία.	Άνθρωποι	με	δίψα	να	βελτιωθούν	στη	δου-
λειά	 τους,	 να	 μάθουν,	 να	 αγωνιστούν	 τελικά	 και	 να	
αποδείξουν	ότι	είναι	καλύτεροι	απ’	τους	άλλους,	πιθα-
νότατα	και	με	κάποιο	συμβολικό	χρηματικό	έπαθλο,	ή	
και	μία	καλύτερα	αμειβόμενη	θέση	εργασίας.
Έλεγαν	οι	μικροί	αρχαίοι	Σπαρτιάτες	στους	πρεσβύτε-
ρους:
«Αμές	δέ	γ’	εσσόμεθα	πολλώ	κάρρονες»
«Εμείς	θα	γίνουμε	πολύ	καλύτεροι	από	εσάς»
Άμυλα....	 Υψηλό	 ιδανικό,	 μοναδικό.	 Γεννήθηκε	 στην	
Ελλάδα,	πού	είναι	τώρα?
Μηρυκάζουμε	 μίζερα	 την	 κατάντια	 μας,	 αντί	 να	 κά-
νουμε	κάτι	γι	αυτό.	Ο	καθένας	μόνος	του,	για	τον	εαυτό	
του,	κι	όλοι	μαζί,	ΟΛΟΙ	ΜΑΖΙ.	Αν	σαν	κλάδος	δεν	μπο-

ρούμε	να	ενωθούμε	δυναμικά	για	
να	 πετύχουμε	 κάτι	 καλύτε-

ρο,	πως	θα	το	πετύχου-
με	 αυτό	 ως	 κοινω-
νία,	ως	λαός?

Όλ’	αυτά	τα	χρόνια,	πολλοί	ψυκτικοί	που	άκουσαν	για	
νέες	 τεχνολογίες,	 αλλά	 ελάχιστοι	 	 τις	 ακολούθησαν	
επενδύοντας	 στη	 δουλειά	 τους	 χρόνο	 και	 γνώση.	 Κι	
όσοι	το	έκαναν,	γινήκανε	νοικοκυραίοι	με	καλά	μαγα-
ζιά,	οι	περισσότεροι	που	τις	προσπέρασαν	καχύποπτα,	
ακόμα	βασανίζονται	νομίζοντας	ότι	είναι	ψυκτικοί	επει-
δή	έχουν	μία	μπουκάλα	με	«Φρέο»,	και	δύο	μανόμετρα.
Οι	Αμερικάνοι	λένε:	«Πρώτα	έρχεται	η	νοοτροπία	και	
μετά	η	επιτυχία».
Η	 επιτυχία	 είναι	 απλώς	 αποτέλεσμα	σωστής	 νοοτρο-
πίας,	τίποτε	παραπάνω.	Λένε	επίσης:	«Πρόσεχε	τι	σκέ-
φτεσαι.	Οι	σκέψεις	γίνονται	λέξεις,	οι	λέξεις	πράξεις,	οι	
πράξεις	συνήθειες,	και	οι	συνήθειες	γίνονται	ο	τρόπος	
ζωής	σου»	Διαβάζοντας	 τις	παραπάνω	γραμμές,	 έχει	
κανείς	2	επιλογές:
Α.	Να	πει	«Έλα	τώρα,	αυτά	είναι	αμερικανιές!!»,	και	να	
προσπεράσει	αδιάφορα.
Β.	Να	πει	«Μήπως	τελικά	αυτή	είναι	η	λύση?»
ΕΣΥ:	Τι	επιλέγεις?	Α	ή	Β?
Θυμήσου:	πρώτα	έρχεται	η	νοοτροπία	και	μετά	η	επι-
τυχία.
2500	χρόνια	πριν,	εδώ,	στην	Ελλάδα:	«Αμές	δέ	γ’	εσσό-
μεθα	πολλώ	κάρρονες»	Σήμερα	το	λένε	λίγοι	και	μυημέ-
νοι.	Είναι	γραμμένο	πάνω	στο	σήμα	της	σχολής	Ικάρων.
Εσύ?	Μήπως	είναι	καιρός	να	το	πεις	κι	εσύ?	Διότι	είναι	
καιρός	να	το	πούμε	ΟΛΟΙ	μας,	αν	θέλουμε	η	Ελλάδα	
μας	να	γίνει	πατρίδα	και	να	μας	αγκαλιάσει	με	στοργή,	
εμάς	και	τα	παιδιά	μας.
Δες	τις	Φώτο,	άνθρωποι	με	νοοτροπία,	αυτοί	θα	πετύ-
χουν	σίγουρα,	και	δεν	είναι	Έλληνες,	είναι	Γερμανοί.	
Μπορούμε	να	τους	ανταγωνιστούμε,	σε	ένα	διε-
θνές	περιβάλλον;				Η	απάντηση	είναι	ΝΑΙ.	100%	
ΝΑΙ.	 Χρειάζεται	 γνώση,	 και	 σκληρή	δουλειά,	
μα	ΠΡΙΝ	απ’	αυτά	χρειάζεται	νοοτροπία.
Η	νοοτροπία	θα	φέρει	και	 την	σκληρή	δου-
λειά,	και	την	γνώση,	και	τελικά	την	επιτυχία.

Η	επιτυχία	ΣΟΥ,	εξαρτάται	
ΠΡΩΤ’	ΑΠΟ	ΟΛΑ,	από	ΣΕΝΑ. ®

Η επιτυχία είναι νοοτροπία
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ένα	περίεργο	φαινόμενο	παρατηρείται	τον	τελευταίο	
μήνα	στην	 	πόλη	μας:	πρόκειται	για	τη	ραγδαία	αύ-
ξηση	των	αστέγων,	αλλά	και	των	επαιτών.	Τίποτε	το	
ασυνήθιστο,	θα	μπορούσε	να	σκεφτεί	κάποιος,	με	δε-
δομένη	 την	οικονομική	 κρίση	που	διέλυσε	 τις	 ζωές	
πολλών	 συμπολιτών	 μας.	 Είναι	 όμως	 όντως	 έτσι	 τα	
πράγματα	ή	η	αλήθεια	καλύπτεται	από	κάποιο	μαν-
δύα	που	κανείς	δεν	μπήκε	στον	κόπο	να	τραβήξει;
Ήδη	σε	άλλες	πόλεις	τις	Ελλάδας	υπάρχουν	καταγ-
γελίες	ότι	οργανωμένα	κυκλώματα	επαιτείας	από	τις	
γειτονικές	 χώρες	 των	 Βαλκανίων	 καταφθάνουν	 με	
διάφορα	μέσα	στην	επικράτεια	και	 εκμεταλλευόμε-
να	την	κοινωνική	ευαισθησία	των	συμπολιτών	μας,	
ιδιαίτερα	κατά	την	εορταστική	περίοδο	των	Χριστου-
γέννων,	κάνουν	‘‘	χρυσές	δουλειές’’.	Οι	εικόνες	κοι-
νές	και	γνωστές	σε	όλους	μας:	 ένα	χέρι	απλωμένο,	
μια	 ταμπέλα	 με	 τη	 λέξη	 ΠΕΙΝΑΩ	 γραμμένη	 επάνω	
της	που	σου	ματώνει	την	ψυχή,	δύο	παιδικά	μάτια	ή	
μία	μάνα	που	σε	κοιτάζει	με	απόγνωση.	Για	να	επι-
τείνουν	 τις	 τύψεις	μας,	 επιλέγουν	ενίοτε	και	σημεία	
μπροστά	από	εστιατόρια,	ζαχαροπλαστεία	ή	καφετέ-
ριες,	έτσι	για	να	τονίσουν	τη	δική	τους	μιζέρια	έναντι	
της	δικής	μας	υποτίθεται	καλοζωίας.	Ένα	άλλο	καλό	
σημείο	 είναι	 οι	 εκκλησίες,	 εκεί	 όπου	 θες	 δε	 θες	 το	
θρησκευτικό	φιλότιμο	δεν	σε	αφήνει	να	μείνεις	αδι-
άφορος.	Τέλος,	τα	φανάρια	με	την	κυκλοφοριακή	κί-
νηση	που	παρατηρείται	είναι	ένας	άλλος	αγαπημέ-
νος	προορισμός	για	αυτές	τις	κοινωνικές	ομάδες	των	
επαγγελματιών	ζητιάνων.	Άλλωστε	δεν	είναι	λίγες	οι	
φορές	που	και	κατά	το	παρελθόν	ακούσαμε	για	εκα-
τομμυριούχους	επαίτες	που	ζούσαν	κάτω	από	άθλι-
ες	συνθήκες	για	να	συγκινούν	τον	κόσμο.	
Πέρα	όμως	από	αυτούς	που	τους	χαρακτηρίζει	η	νό-
σος	 του	αποθησαυρισμού	με	κάθε	μέσο,	δεν	μπο-
ρούμε	 να	 αρνηθούμε	 και	 την	 καινούρια	 κοινωνι-
κή	πραγματικότητα	 των	ανθρώπων	που	μέχρι	 χτες	
είχαν	δουλειά,	σπίτι,	οικογένεια	και	έκαναν	όνειρα.	
Πολλοί	από	αυτούς	στέκονται	πλέον	με	τις	ώρες	στις	
πολυάνθρωπες	ουρές	των	συσσιτίων	των	δήμων	ή	
των	ενοριών,	κάποιοι	άλλοι	ψάχνουν	στους	κάδους	
απορριμμάτων,	άλλοι	φανερά	κι	άλλοι	πιο	διακριτι-
κά	προσέχοντας	να	μη	γίνουν	αντιληπτοί	και	στιγμα-
τιστούν.	Τα	κοινωνικά	παντοπωλεία	και	τα	κοινωνι-
κά	ιατρεία	για	τους	πιο	ενδεείς	συμπολίτες	μας	έχουν	
πλέον	μπει	στη	ζωή	μας	για	τα	καλά.
Σαφώς	το	φαινόμενο	δεν	είναι	τοπικό	ούτε	εστιάζε-
ται	μόνο	στον	ελλαδικό	χώρο,	αλλά	είναι	απλωμένο	
σε	ολόκληρη	τη	γηραιά	ήπειρο	αλλά	και	παντού	ανά	
την	υφήλιο,	αποδεικνύει	όμως	περίτρανα	το	έλλειμ-
μα	κοινωνικής	και	προνοιακής	πολιτικής	που	υπάρ-
χει	στη	χώρα	μας	ήδη	από	παλαιότερα,	αλλά	κυρίως	
την	τελευταία	τριετία,	από	τότε	δηλαδή	που	έγιναν	οι	
πρώτες	περικοπές	στα	πλέον	αυτονόητα	δικαιώματα	
κάθε	πολίτη	που	έχει	ανάγκη	από	τη	στήριξη	Κι	αν	
η	εξασφάλιση	τροφής	καλύπτεται	με	κάποιο	τρόπο,	
τι	γίνεται	με	 τη	στέγαση;	Και	κατά	το	παρελθόν,	θα	
μπορούσε	να	ισχυριστεί	κανείς,	δεν	έλλειπαν	αυτοί	
που	για	κάποιους	λόγους	 έμεναν	άστεγοι	και	ανα-
γκάζονταν	να	κοιμούνται	στα	παγκάκια	ή	σε	εγκατα-
λελειμμένα	κτίρια	ή	ακόμα	και	σε	παλιά	βαγόνια	τρέ-
νων.	Σε	μια	Ελλάδα	όμως	του	ευδαιμονισμού,	όπου	

ο	καθένας	ονειρευόταν	διακοπές	στο	νησί	των	ανέ-
μων	και	να	αγοράσει	το	νέο	μοντέλο	του	τάδε	κινη-
τού	 τηλεφώνου	 και	 άλλα	 παρόμοια,	 τραγικές	 κατα-
στάσεις,	σαν	αυτές	που	έβλεπαν	το	φως	της	ημέρας	
πού	και	πού,	έμοιαζαν	να	μην	ενδιαφέρουν	κανέναν,	
πέρα	από	τους	ιδιαίτερα	συνειδητοποιημένους.	Στην	
σημερινή	κοινωνία	όμως	που	ανά	πάσα	στιγμή	μπο-
ρεί	ο	καθένας	από	μας	να	βρεθεί	σε	αυτή	τη	θέση	η	
αδιαφορία	είναι	εγκληματική	και	ασυγχώρητη.
Σε	κάθε	περίπτωση,	πέρα	από	τη	προσωπική	ευαι-
σθητοποίηση	 του	 καθενός	 που	 είναι	 αναγκαία,	 οι	
κοινωνικές	υπηρεσίες	του	Δήμου	θα	πρέπει	να	σκύ-
ψουν	πάνω	σε	αυτά	τα	θέματα	και	να	βρουν	λύση	
στο	οξύτατο	πρόβλημα	 της	στέγασης	κάποιων	συ-
μπολιτών	μας	που	βρίσκονται	σε	δύσκολη	θέση.	Αν	
οι	κοινωνικοί	φορείς	δεν	ευαισθητοποιηθούν	τώρα	
πότε	άραγε	θα	το	κάνουν;	Λύνεται	άραγε	το	πρόβλη-
μα		με	ένα	δωρεάν	γεύμα	τα	Χριστούγεννα	κι	ένα	την	
Πρωτοχρονιά;	 Έχει	 σκεφτεί	 κανείς	 πώς	 θα	 ζήσουν	
αυτοί	 οι	 άνθρωποι	 μέχρι	 το	 επόμενο	δωρεάν	 γεύ-
μα	την	Κυριακή	του	Πάσχα	και	μετά	όλη	την	υπόλοι-
πη	χρονιά;	 	Άραγε	ποιος	θα	ευθύνεται	αν	βρεθού-
με	μπροστά	σε	αιφνίδιες	αυτοκτονίες	αστέγων	ή	σε	
θανάτους	λόγω	ελλιπούς	ιατροφαρμακευτικής	περί-
θαλψης,	πείνας	ή	ψύχους;			Πολλοί	από	αυτούς	είναι	
άνθρωποι	που	κατείχαν	μια	καλή	θέση	στην	κοινω-
νία	και	με	υψηλό	μορφωτικό	επίπεδο,	δεν	ανήκουν	
επομένως	σε	κάποια	προβληματική	κοινωνική	ομά-
δα	που	αρνείται	να	δουλέψει,	αλλά	αντίθετα	σε	μια	
ευαίσθητη	κοινωνικά	πλέον	ομάδα,	αυτή	 των	νεό-
πτωχων,	που	ψάχνει	απεγνωσμένα	για	δουλειά.	Και	
σε	αυτό	το	σημείο	πάλι,	η	συμβολή	των	φορέων	και	
των	υπηρεσιών	θα	μπορούσε	να	είναι	καθοριστική	
∙	ας	μην	ξεχνάμε	ότι	τα	δημοτικά	γραφεία	ευρέσεως	
εργασίας	και	οι	δημοτικοί	ξενώνες	φιλοξενίας	αστέ-
γων	είναι	μια	πραγματικότητα	στις	χώρες	του	εξωτε-
ρικού.	Σε	τελευταία	ανάλυση,	είναι	κι	αυτοί	πολίτες	
από	τους	οποίους	ζητείται	η	ψήφος	τους	κάθε	φορά	
και	που	πρέπει	να	τύχουν	του	 ίδιου	σεβασμού	και	
της	ίδιας	προσοχής	από	την	πολιτεία	όπως	ακριβώς	
και	οποιοσδήποτε	άλλος	συμπολίτης	μας.
Όσο	για	το	ζήτημα	των	κυκλωμάτων	επαγγελ-
ματικής	επαιτείας,	η	δημοτική	αστυνο-
μία	πρέπει	να	επιληφθεί	του	θέμα-
τος	 προκειμένου	 να	 ξεχωρίσει	
η	 ήρα	 από	 το	 σιτάρι	 ώστε	
να	βοηθηθούν	αυτοί	που	
πραγματικά	 έχουν	 ανά-
γκη.	Μέχρι	τότε	…	βλέ-
πουμε!	 Α,	 και	 Καλά	
Χριστούγεννα	 στη	
ζέστη	 του	 σπιτιού	
μας!	®

Δημοσιεύτηκε	στην	
εφημερίδα	ΚΑΘΗΜΕ-
ΡΙΝΟΣ	παρατηρητής	
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ	ΕΦΗ-
ΜΕΡΙΔΑ	ΤΟΥ	ΝΟΜΟΥ	
ΣΕΡΡΩΝ,	τρίτη	18	Δε-
κεμβρίου	2012

Αύξηση των Αστέγων και των Zητιάνων

Γράφει
o Xρήστος		
Α.	Κατσαρός
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Οδηγίες		Πρώτων		Βοηθειών		για	Ψυκτικούς
Οι	 επαγγελματίες	που	ασχολούνται	με	 την	 εγκατά-
σταση	και	τη	συντήρηση	συστημάτων	είναι	εκτεθει-
μένοι	σε	κινδύνους	πολλών	ειδών	που	θα	μπορού-
σαν	να	προκαλέσουν	ατυχήματα	και	να	οδηγήσουν	
σε	απειλητικές	 καταστάσεις	 για	 τη	 ζωή.	Στο	άρθρο	
αυτό	θα	ασχοληθούμε	με	τα	εγκαύματα	και	τον	τρό-
πο	 αντιμετώπισής	 τους,	 καθώς	 οι	 ψυκτικοί	 συχνά	
έρχονται	σε	επαφή	με	πηγές	θερμότητας,	καυστικά	
χημικά,	καθώς	και	με	ηλεκτρικές	εγκαταστάσεις	υψη-
λής	τάσης,	που	μεταξύ	άλλων	μπορούν	να	προκαλέ-
σουν	σοβαρά	εγκαύματα.
Τα	 εγκαύματα	 διακρίνονται	 σε:	 1)	 επιφανειακά	
εγκαύματα	 (1ου	Βαθμού),	όπου	παρατηρείται	 ερυ-
θρότητα	του	δέρματος	και	καταστροφή	επιδερμίδας	
2)	μερικού	πάχους	(2ου	Βαθμού),	όπου	υπάρχει	κα-
ταστροφή	της	επιδερμίδας	και	 του	λιπώδους	 ιστού	
και	 3)	 ολικού	 πάχους	 εγκαύματα	 (3ου	 Βαθμού),	
όπου	υπάρχει	καταστροφή	της	επιδερμίδας,	του	λι-
πώδους	 ιστού,	μυών	και	σε	ορισμένες	περιπτώσεις	
οστών.		Ο	ανθρώπινος	οργανισμός	μπορεί	να	θερα-
πεύει	με	τον	καιρό	τους	κατεστραμμένους	ιστούς	σε	
εγκαύματα	πρώτου	και	δευτέρου	βαθμού	όμως	σε	
εγκαυματικές	περιοχές	τρίτου	βαθμού	η	θεραπευτι-
κή	αποκατάσταση	συνήθως	γίνεται	με	μεταμόσχευ-
ση	 δέρματος	 και	 αντιμετώπιση	 σε	 ειδικές	 μονάδες	
εγκαυμάτων.	

Θερμικά	εγκαύματα	-	Πρώτες	βοήθειες	
Η	θεραπεία	εγκαυμάτων	από	θερμότητα	αρχίζει	με	
την	έκθεση	της	καμένης	περιοχής	σε	κρύο	νερό	για	
να	κρυώσει	ο	ιστός	και	να	περιοριστεί	η	βλάβη	του	
στο	ελάχιστο.	
•	 Δροσίστε	γρήγορα	το	καμένο	μέρος	με	κρύο	νερό	
πάνω	στο	έγκαυμα	χωρίς	πίεση.	Βάλτε	το	κάτω	από	
τη	βρύση	ή	στο	νιπτήρα	αλλά	μην	χρησιμοποιείτε	
πάγο	πάνω	στην	καμένη	περιοχή	γιατί	αυτό	θα	επι-
δεινώσει	την	κατάσταση.
•	 Αφαιρέστε	δαχτυλίδια,	κοσμήματα	και	όσα	ρούχα	
δεν	έχουν	κολλήσει.	Εάν	τα	ρούχα	έχουν	κολλήσει	

πάνω	στο	 έγκαυμα,	 μην	 επιχειρήσετε	 να	 τα	
αφαιρέσετε	 γιατί	 μαζί	 με	 αυτά	θα	 ξε-

κολλήσετε	και	δέρμα.
•	 Συνεχίστε	 την	 ψύξη	 με	
νερό	 για	 τουλάχιστο	 δέκα	
λεπτά.	 Έπειτα	 με	 ένα	 κα-
θαρό	πανί	χωρίς	χνού-
δι	καλύψτε	το	έγκαυμα	
χωρίς	 να	 ασκήσετε	
πίεση.
•	 Εάν	 δημιουργη-
θεί	 φουσκάλα,	 μην	
τη	 σπάσετε.	 Αν	 η	
φουσκάλα	έχει	ήδη	
ανοίξει	 τότε	 καλύψ-
τε	με	μια	βαζελινού-

χα	γάζα	και	μια	αποστειρωμένη	γάζα.	
•	 Προσέξτε	ώστε	να	μην	ενωθούν	δύο	εγκαυματικές	
επιφάνειες	(π.χ.	δάκτυλα	μεταξύ	τους).	
Μη	βάζετε	πάνω	στο	έγκαυμα	βούτυρο,	λάδι,	ντο-
μάτα,	πατάτα,	οδοντόκρεμες,	αλοιφές,	οινόπνευμα	ή	
ιώδιο	ή	άλλα	λιπαρά	υλικά,	γιατί	μπορεί	να	προκα-
λέσετε	ακόμη	μεγαλύτερη	βλάβη	στην	καμένη	περι-
οχή.
•	 Μη	 χρησιμοποιήσετε	 βαμβάκι	 για	 να	 καθαρίσε-
τε	 το	 έγκαυμα	γιατί	 τα	 χνούδια	 του	θα	 κολλήσουν	
πάνω	στην	πληγή.
•	 Μην	 αγγίζετε	 το	 έγκαυμα	 απευθείας	 με	 τα	 χέρια	
σας	γιατί	υπάρχει	κίνδυνος	να	το	μολύνετε.	Χρησι-
μοποιείστε	αποστειρωμένα	γάντια.
•	 Τα	εγκαύματα	του	προσώπου,	εγκαύματα	σε	έκτα-
ση	μεγαλύτερης	του	10-15%	της	ολικής	επιφάνειας	
του	σώματος	 και	 εγκαύματα	3ου	βαθμού	χρειάζο-
νται	άμεσης	ιατρικής	βοήθειας.
•	 Παρακολουθείτε	 συνεχώς	 την	 αναπνοή	 και	 το	
σφυγμό	του	εγκαυματία.	Να	είστε	έτοιμοι	να	ξεκινή-
σετε	ανά	πάσα	στιγμή	ΚΑΡ.Π.Α	(Καρδιοπνευμονική	
αναζωογόνηση)	εάν	χρειαστεί.	Ελέγχετε	συχνά	την	
κατάσταση	του	θύματος	μέχρι	να	έρθει	η	εξειδικευ-
μένη	βοήθεια.	

Χημικά	εγκαύματα	-	Πρώτες	βοήθειες	
Ορισμένες	χημικές	ουσίες	που	είναι	παρούσες	στον	
χώρο	που	γίνεται	μια	εγκατάσταση	είτε	εργασίες	συ-
ντήρησης	 όπως	 είναι	 τα	 ισχυρά	 οξέα,	 αλκάλια	 και	
καυστικά	μέταλλα,	όταν	έρθουν	σε	επαφή	με	το	δέρ-
μα,	μπορούν	να	προκαλέσουν	σοβαρά	εγκαύματα	
όλων	των	βαθμών.	Σε	τέτοια	περίπτωση	η	αντιμετώ-
πιση	είναι	όμοια	με	προηγουμένως	με	τις	εξής	απα-
ραίτητες	διευκρινήσεις:
•	 Ο	Ά	Βοηθός	που	θα	σπεύσει	για	να	βοηθήσει	πρέ-
πει	να	φορά	απαραιτήτως	προστατευτικά	γάντια	και	
γυαλιά,	για	να	μην	έρθει	και	αυτός	σε	επαφή	με	τη	
χημική	ουσία	που	προκάλεσε	το	έγκαυμα.
•	 Το	πλύσιμο	με	άφθονο	νερό	είναι	το	πρώτο	βασι-
κό	βήμα	στην	αντιμετώπιση	του	χημικού	εγκαύμα-
τος.	 Η	 χημική	 ουσία	 εξακολουθεί	 να	 επιδρά	 μέχρι	
την	πλήρη	απομάκρυνσή	της	από	το	δέρμα.	Στα	χη-
μικά	 εγκαύματα	 το	πλύσιμο	 του	 τραύματος	πρέπει	
να	διαρκεί	μεγαλύτερο	χρονικό	διάστημα	απ’	ότι	στο	
θερμικό	έγκαυμα	δηλαδή	τουλάχιστον	για	20	λεπτά.
•	 Πρέπει	να	αφαιρεθούν	τα	ρούχα	και	τα	παπούτσια	
του	εγκαυματία	πριν	το	πλύσιμο	γιατί	συνήθως	είναι	
εμποτισμένα	με	τη	χημική	καυστική	ουσία	που	προ-
κάλεσε	το	έγκαυμα.
•	 Τα	χημικά	εγκαύματα	των	οφθαλμών	πρέπει	να	ξε-
πλένονται	με	μεγάλες	ποσότητες	φυσιολογικού	νε-
ρού	 για	 αρκετή	 ώρα	 και	 να	 διακομίζονται	 άμεσα	
στον	οφθαλμίατρο.
•	 Σημειώστε	το	όνομα	της	χημικής	ουσίας	που	προ-
κάλεσε	 το	 έγκαυμα	 για	 να	 ενημερώσετε	 αργότερα	
τους	θεράποντες	ιατρούς.	

Αντιμετώπιση  Εγκαυμάτων

Γράφει
ο	Θανασιάς	
Ευθύμιος

Ειδικός	Ιατρός	
Εργασίας	-	

Επιστημονικός	
Υπεύθυνος	ACRM	A.E.
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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

•	 Μην	αγγίζετε	ποτέ	την	χημική	ουσία	ή	την	καμένη	πε-
ριοχή.
•	 Φροντίστε	για	την	άμεση	μεταφορά	του	θύματος	στο	
νοσοκομείο.	

Ηλεκτροπληξία	–	Εγκαύματα	από	ηλεκτρικό	ρεύμα
Ηλεκτροπληξία	 ονομάζεται	 η	 διέλευση	 του	 ηλεκτρικού	
ρεύματος	μέσα	από	 το	ανθρώπινο	σώμα	και	συμβαίνει	
όταν	 μεταξύ	 δύο	 σημείων	 του	 σώματος	 υπάρχει	 τέτοια	
διαφορά	δυναμικού	ώστε	να	επιτευχθεί	ροή	του	ρεύμα-
τος	που	είναι	ανάλογη	με	την	(ηλεκτρική)	αντίσταση	του	
σώματος.	Η	επαφή	με	το	ηλεκτρικό	ρεύμα	είναι	εξαιρετικά	
επικίνδυνη	γιατί	εκτός	από	εγκαύματα	μπορεί	να	προκα-
λέσει	καρδιακή	ανακοπή.	Η	αντιμετώπιση	θύματος		ηλε-
κτροπληξίας	απαιτεί	ψυχραιμία	και	συντονισμό	από	τον	Ά	
Βοηθό.	Ακολουθούν	ορισμένες	βασικές	υπομνήσεις:
ΤΙ	ΠΡΕΠΕΙ	ΝΑ	ΚΑΝΕΤΕ
•	 Βεβαιωθείτε	ότι	το	θύμα	δε	βρίσκεται	ακόμη	σε	επα-
φή	με	την	πηγή	του	ηλεκτρικού	ρεύματος.	Μην	αγγίζετε	
το	θύμα	σε	τέτοια	περίπτωση	γιατί	το	ηλεκτρικό	ρεύμα	
θα	διαπεράσει	και	το	δικό	σας	σώμα.	Εάν	δεν	μπορείτε	
να	κλείσετε	το	γενικό	διακόπτη	της	παροχής	ρεύματος,	
προσπαθήστε	να	απομακρύνετε	το	θύμα	από	την	πηγή	
του	ρεύματος	χωρίς	να	 το	αγγίξετε,	 χρησιμοποιώντας	
κάποιο	κακό	αγωγό	του	ηλεκτρισμού	(π.χ.	στεγνό	ξύλο,	
πλαστικό,	γυαλί).

•	 Καλέστε	 άμεσα	 για	 βοήθεια,	
η	 κατάσταση	 αυτή	 μπορεί	 να	
είναι	πολύ	σοβαρή!
•	 Παρακολουθείτε	διαρκώς	την	
αναπνοή	και	το	σφυγμό	του	πά-
σχοντος	 και	 να	 είστε	 έτοιμοι	 να	
ξεκινήσετε	ΚΑΡ.Π.Α.	εάν	χρειαστεί	
•	 Σε	περίπτωση	εγκαύματος	ξεπλύνε-
τε	το	έγκαυμα	με	άφθονο	δροσερό	νερό,	
χωρίς	πίεση	για	10	τουλάχιστον	λεπτά.
•	 Καλύψτε	το	έγκαυμα	με	αποστειρωμένη	γάζα.
•	 Φροντίστε	για	τη	μεταφορά	του	θύματος	στο	νοσοκο-
μείο.

Βασικές	υπομνήσεις	ασφάλειας	όταν	εργάζεστε	σε	
κάποια	εγκατάσταση:
•	 Η	 δίοδος	 πρόσβασης	 προς	 τους	 Πίνακες	 Διανομής	
Ηλεκτρικού	Ρεύματος	πρέπει	να	είναι	μονίμως	ελεύθε-
ρη	και	χωρίς	εμπόδια.
•	 Ο	 ηλεκτρολογικός	 εξοπλισμός	 εργασίας	 που	 χρη-
σιμοποιείτε	καθώς	και	 τα	Μέσα	Ατομικής	Προστασίας	
που	διαθέτετε	πρέπει	να	είναι	κατάλληλα	για	την	εργα-
σία	που	εκτελείτε	και	σε	καλή	κατάσταση.
•	 Ποτέ	μη	δουλεύετε	σε	υγρά	πατώματα	όταν	έρχεστε	
σε	επαφή	με	ηλεκτρικά	κυκλώματα.	®
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Για	 να	 δημιουργήσουμε	 τις	 κατάλληλες	 συνθήκες	
θερμοκρασίας,	υγρασίας	και	καθαρότητας	του	αέρα	
σε	 κλειστούς	 χώρους,	 είναι	 απαραίτητη	 η	 εγκατά-
σταση	κλιματισμού.	Οι	διεργασίες	που	απαιτούνται	
για	 την	 σωστή	 θερμοκρασία	 και	 υγρασία	 είναι	 η	
ψύξη,	η	θέρμανση,	η	ύγρανση	και	η	αφύγρανση.	Η	
καθαρότητα	του	αέρα	εξασφαλίζεται	με	την	ανανέ-
ωση	και	τον	καθαρισμό	του	αέρα.	Η	ανανέωσή	του		
γίνεται	με	λήψη	φρέσκου	εξωτερικού	αέρα	και	ταυ-
τόχρονη	απόρριψη	αέρα	από	τους	κλιματιζόμενους	
χώρους.	Με	τον	τρόπο	αυτό	επιτυγχάνουμε	να	αραι-
ώσουμε	τις	προσμείξεις	που	τον	ρυπαίνουν.	Όμως	
η	διαδικασία	 της	ανανέωσης	 του	αέρα	δεν	μπορεί	
από	μόνη	της	να	εξασφαλίσει	την	καθαρότητά	του,	
γιατί	πολλές	φορές	ο	εξωτερικός	αέρας	περιέχει	σκό-
νη,	 καπνό,	 μικροοργανισμούς	 και	 διάφορους	 άλ-
λους	ρύπους	οι	οποίοι	εισάγονται	στους	χώρους	με	
το	σύστημα	κλιματισμού.	Για	τους	λόγους	αυτούς	εί-
ναι	απαραίτητη	η	αφαίρεση	των	σωματιδίων	και	των	
ρύπων	με	φίλτρα.	Τα	φίλτρα	που	επιλέγονται	 είναι	
διαφορετικά	για	κάθε	εφαρμογή.	Ανάλογα	με	το	μέ-
γεθος,	το	είδος	της	σκόνης	και	του	ρύπου,	επιλέγου-
με	 το	 	 κατάλληλο	 φίλτρο	 συγκρατώντας	 διάμετρο	
σωματιδίων	από	0,01μm	έως	και	10000μm.	Τα	φίλ-
τρα	 μπορούν	 να	 συγκρατήσουν,	 σκόνες,	 αιωρού-
μενους	ρύπους,	καπνό,	γύρη,	στάχτες,	βακτηρίδια,	
άμμο,	ιούς,	σπόρους,	ακόμη	και	μικρόβια	οσμές.	Η	

συγκράτηση	 γίνεται	 είτε	 με	 μηχανικό	 είτε	
με	 χημικό	 τρόπο.	 Οι	 κυριότεροι	

σκοποί	για	τους	οποίους	
χρησιμοποιού-

νται	είναι:
Α)	 Προστα-
τεύουν	 τις	

εγκαταστάσεις	
κλιματισμού	 (αερα-

γωγούς,	 ανεμιστήρες,	
στόμια,	τερματικές	μονάδες).

Β)	Προστατεύουν	τα	αντικείμενα	
στους	εσωτερικούς	χώρους	(έπι-
πλα,	 χαλιά,	 φωτιστικά,	 έργα	 τέ-
χνης).
Γ)	 Προστατεύουν	 τους	 ασθενής	
σε	 νοσηλευτικούς	 χώρους	 από	
μικροοργανισμούς.
Δ)	Εξασφαλίζουν	κατάλληλο	πε-
ριβάλλον	 σε	 χειρουργεία,	 βιο-
λογικά	εργαστήρια,	φαρμακευτι-

κά	εργαστήρια,	σε	χώρους	ειδικών	κατεργασιών	κ.α.
Σε	πολλές	περιπτώσεις	είναι	αναγκαία	η	παρεμβολή	
φίλτρων	στον	εξαερισμό	και	η	φίλτρανση	του	εσωτε-
ρικού	αέρα	των	κτηρίων	ή	εγκαταστάσεων	πριν	αυ-
τός	έρθει	σε	επαφή	με	το	περιβάλλον.
Οι	περιπτώσεις	αυτές	είναι:
Α)	Στις	καμπίνες	βαφής	αυτοκινήτων	και	επίπλων	για	
την	συγκράτηση	της	πούδρας	της	μπογιάς	και	 των	
λούστρων,	καθώς	και	τις	μυρωδιών	αυτών.
Β)	Σε	εστιατόρια	και	μαγειρεία	για	την	συγκράτηση	
του	λίπους,	του	καπνού	και	των	μυρωδιών	που	δη-
μιουργούνται	από	το	ψήσιμο.
Γ)	 Σε	 νοσοκομεία	 για	 την	 συγκράτηση	 βλαβερών	
ουσιών	και	ιων.
Δ)	Σε	βιολογικούς	καθαρισμούς	για	την	συγκράτη-
ση	χημικών	ενώσεων	και	μυρωδιών.	
	E)	Σε	βιομηχανίες	για	την	συγκράτηση	των	
σωματιδίων	 από	 την	 επεξεργασία	 πρώ-
των	υλών	 και	 την	 καύση	από	 τους	 καυ-
στήρες	παραγωγής	ενέργειας.
Είναι	 στο	 χέρι	 όλων	 μας	 να	 προστατέ-
ψουμε	την	υγεία	μας	και	το	περιβάλλον.	
Κάθε	ενέργεια	καθαρισμού	
του	αέρα	συμβάλει	στην	
βελτίωση	 της	 ποιότητας	
της	ζωής	μας.	®

Φίλτρα Αέρα σε Συστήματα  
Εξαερισμού – Κλιματισμού

Γράφει
ο	Δαμιανίδης	

Λάζαρος

Από	την	Εταιρεία	 
FILTROSYSTEM
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γράφει
ο	Δημήτρης	
Μενεγάκης

Μηχανολόγος	
Μηχανικός

Από	το	τεύχος	Νο.	23	του	περιοδικού	μας	ξεκινήσαμε	
να	αναφέρουμε	τη	μέθοδο	υπολογισμού	των	θερμι-
κών	απωλειών	(φορτίων)	ενός	ψυκτικού	θαλάμου,	με	
στοιχεία	που	δανειστήκαμε	από	το	βιβλίο	μας	«Απλο-
ποιημένη	Μέθοδος	Μελέτης	 Εγκαταστάσεων	 Βιομη-
χανικής	Ψύξης».	 Έτσι	 στο	 τεύχος	Νο.	 23	 ασχοληθή-
καμε	με	το	πρώτο	φορτίο	του	ψυκτικού	θαλάμου	που	
είναι	η	απώλεια	λόγω	της	αγωγιμότητας	των	τοιχωμά-
των.	Στη	συνέχεια,	στο	τεύχος	Νο.	24,	ασχοληθήκαμε	
με	 το	δεύτερο	φορτίο,	που	 είναι	η	θερμική	απώλεια	
λόγω	των	εισαγόμενων	προϊόντων.	Αξίζει	να	αναφερ-
θεί	συνοπτικά,	ότι	η	απώλεια	αυτή	εμφανίζεται	μέσα	
στο	 θάλαμο,	 όταν	 ένα	 προϊόν	 εισάγεται	 για	 αποθή-
κευση	και	η	θερμοκρασία	του	είναι	πιο	υψηλή	από	τη	
θερμοκρασία	αποθήκευσης.	Η	απώλεια	αυτή	υπάρχει	
μέχρι	 να	 εξισωθεί	 η	 θερμοκρασία	 του	 εισαγόμενου	
προϊόντος	με	τη	θερμοκρασία	του	θαλάμου.
Στο	σημερινό	μας	τεύχος	θα	συνεχίσουμε	με	το	τρί-
το	φορτίο,	που	 είναι	η	απώλεια	λόγω	 της	θερμικής	
αναπνοής	των	αποθηκευμένων	προϊόντων,	αλλά	και	
με	το	τέταρτο	φορτίο,	που	είναι	η	θερμική	απώλεια	
λόγω	του	φωτισμού	του	θαλάμου	και	των	ηλεκτροκι-
νητήρων	των	ανεμιστήρων	των	αεροψυκτήρων.	Αυ-
τές	τις	δύο	απώλειες	θα	αναλύσουμε	παρακάτω.

Απώλεια	Ψυκτικού	Θαλάμου	Λόγω	της	Θερμικής	
Αναπνοής	των	Αποθηκευμένων	Προϊόντων
Πρέπει	να	ξεκαθαρίσουμε	από	την	αρχή,	ότι	η	απώ-
λεια	παρουσιάζεται	μόνο	στους	θαλάμους	Συντήρη-
σης	νωπών	φρούτων,	λαχανικών	και	οπωροκηπευ-
τικών.	Δεν	υπάρχει	σε	θαλάμους	Συντήρησης	άλλων	
προϊόντων	ή	σε	θαλάμους	κατάψυξης.	Αυτή	η	θερμι-
κή	απώλεια	δημιουργείται	από	 τα	προϊόντα	 εκείνα,	
που	είναι	αποθηκευμένα	μέσα	στο	ψυκτικό	θάλαμο	
και	 βρίσκονται	 ήδη	 σε	 θερμοκρασία	 συντήρησης,	
π.χ.	0oC.	Απαραίτητη	προϋπόθεση	αυτής	της	απώλει-
ας	είναι	τα	αποθηκευμένα	προϊόντα	να	είναι	«ζωντα-
νά»	και	όχι	νεκρά,	όπως	είναι	τα	κρέατα,	ή	σε	κατα-
στολή,	όπως	είναι	τα	κατεψυγμένα	προϊόντα.
Τα	«ζωντανά»	λοιπόν	φρούτα,	λαχανικά	και	οπωρο-
κηπευτικά	διατηρούνται	«ζωντανά»	μέσα	στο	θάλα-
μο	και	για	να	ζήσουν	αναπνέουν	κανονικά.	Με	την	

αναπνοή	τους	παραλαμβάνουν	οξυγόνο	από	
τον	αέρα	που	κυκλοφορεί	μέσα	στο	θά-

λαμο	και	ζουν.	Με	 την	εκπνοή	τους	
αποβάλλουν	 (μέσα	 στο	 θάλαμο)	
διοξείδιο	του	άνθρακα	(C0

²
),	αι-

θυλένιο	(C
²
H
4
),	νερό	σε	υδρα-

τμούς	 και	 θερμότητα.	 Αυτή	
η	 ποσότητα	 θερμότητας,	
που	 παράγεται	 μέσα	 στο	
θάλαμο,	 με	 την	 αναπνοή	
των	αποθηκευμένων	«ζω-
ντανών»	προϊόντων	 είναι	
η	 απώλεια	 (φορτίο)	 που	
τώρα	αναλύουμε.	Ονομά-

ζεται	 θερμική	 αναπνοή	
και	εξαρτάται	από	το	βά-
ρος	των	αποθηκευμένων	
προϊόντων	 και	 την	 ειδι-
κή	 θερμότητα	 αναπνοής	
C
α
	 των	 προϊόντων.	 Αυτή	

η	 ειδική	 θερμότητα	 ανα-
πνοής	 μετράται	 σε	 kcal/
kg/24ωρο	και	σημαίνει	θερμό- τητα	σε	kcal,	
που	παράγεται	από	κάθε	κιλό	αποθηκευμένου	«ζω-
ντανού»	προϊόντος,	κάθε	24ωρο.	Εδώ	πρέπει	να	ση-
μειώσουμε	ότι	κάθε	«ζωντανό»	προϊόν	έχει	μια	δική	
του	ειδική	θερμότητα	αναπνοής,	που	κυμαίνεται	από	
0,2	(αχλάδια)	μέχρι	1,5	(σπαράγγια).	Εμείς	όταν	μελε-
τούμε	ένα	ψυκτικό	θάλαμο	Συντήρησης,	που	προο-
ρίζεται	για	διάφορα	προϊόντα,	παίρνουμε	μια	μέση	
τιμή	C

α
	=	0,6	kcal/kg/24ωρο	(βλέπε	παραδοχές	τεύ-

χος	23),	και	δεν	απέχουμε	πολύ	από	την	πραγματικό-
τητα.	Εξαίρεση	αποτελούν	οι	ψυκτικοί	θάλαμοι	που	
προορίζονται	για	μπανάνες,	στους	οποίους	η	ειδική	
θερμότητα	αναπνοής	C

α
	=	4,1

Η	θερμική	αναπνοή	σαν	απώλεια	του	θαλάμου	υπο-
λογίζεται	πάρα	πολύ	εύκολα	με	τον	τύπο:		

Q
αν
	=	Β.Cα

Στον	οποίο:
Q
αν
	 είναι	 η	 απώλεια	 της	 θερμικής	 αναπνοής	 σε	

kcal/24ωρο
Β				είναι	το	βάρος	των	αποθηκευμένων	(χωρητικότη-
τα	θαλάμου)	σε	kg
C
α
	 	 είναι	 η	 ειδική	 θερμότητα	 αναπνοής	 =	 0,6kcal/

kg/24ωρο

Παράδειγμα
Είμαστε	 στο	 στάδιο	 της	 μελέτης	 ενός	ψυκτικού	 θα-
λάμου	Συντήρησης	νωπών	φρούτων	με	χωρητικό-
τητα	100	τόνων.	Πρέπει	να	υπολογίσουμε	την	απώ-
λεια	του	θαλάμου,	λόγω	της	θερμικής	αναπνοής	των	
αποθηκευμένων	 προϊόντων.	 Ο	 υπολογισμός	 είναι	
πάρα	πολύ	απλός.	Θα	χρησιμοποιήσουμε	τον	τύπο	
που	αναφέρεται	πιο	πάνω	και	σ’αυτόν	θα	αντικατα-
στήσουμε	τα	γνωστά	στοιχεία.	Έχουμε	λοιπόν
Q
αν
	=	Β.C

α
	=	100.000x0,6	=	60.000	kcal/24ωρο

                  = 60.000	=	2500	kcal/h
																									24

Υπολογισμός των Θερμικών Απωλειών 
(Φορτίων) ενός Ψυκτικού Θαλάμου 

(συνέχεια	από	το	προηγούμενο	τεύχος	Νο.24)
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Μάιος - Ιούνιος 2011Ελεύθερη στήλη

“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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θερμική	Απώλεια	Λόγω	του	Φωτισμού		και	
των	Ηλεκτροκινητήρων	των	Ανεμιστήρων	του	
Αεροψυκτήρα	
Τα	φωτιστικά	κύματα	του	θαλάμου	και	τα	μοτέρ	των	ανε-
μιστήρων	των	αεροψυκτήρων	ελκύουν	ποσότητες	θερ-
μότητας	μέσα	στο	ψυκτικό	θάλαμο.	Η	θερμότητα	αυτή	
αποτελεί	μια	θερμική	απώλεια	που	μπορούμε	εύκολα	να	
υπολογίσουμε,	αν	ξέρουμε	την	ισχύ	των	ηλεκτροκινητή-
ρων	των	ανεμιστήρων	τον	αεροψυκτήρα	καθώς	και	την	
ισχύ	των	φωτιστικών	σωμάτων.	Η	ισχύς	αυτή	μας	είναι	
άγνωστη	στο	στάδιο	της	μελέτης	του	θαλάμου.	Σ’	αυτή	
την	περίπτωση	χρησιμοποιούμε	το	διπλανό	διάγραμμα,	
που	είναι	μια	γραφική	παράσταση	προσδιορισμού	της	
ωριαίας	θερμικής	απώλειας	σε	W,	σε	συνάρτηση	με	τον	
όγκο	του	θαλάμου,	με	μια	παραδεκτή	προσέγγιση.	Στο	
διάγραμμα	αυτό	υπάρχουν	δύο	άξονες.	Στον	οριζόντιο	
σημειώνεται	ο	όγκος	του	θαλάμου	σε	m³	και	στον	κατα-
κόρυφο	η	θερμική	απώλεια	σε	W.

Εντοπίζουμε	λοιπόν	τον	όγκο	του	θαλάμου,	που	μελε-
τούμε,	πάνω	στον	οριζόντιο	άξονα	και	υψώνουμε	μια	
κάθετη	 ευθεία	 μέχρι	 να	 συναντήσουμε	 την	 γραφική	
παράσταση.	Από	το	σημείο	τομής	φέρνουμε	μια	κάθετο	
στον	κατακόρυφο	άξονα	και	στο	σημείο	τομής	διαβά-
ζουμε	τη	ζητούμενη	 ισχύ.	Έτσι	ένας	θάλαμος	με	εσω-
τερικό	όγκο	1000	m³	θα	έχει	θερμική	απώλεια	4000	W.	
Για	να	μετατρέψουμε	αυτά	τα	W	σε	kcal/h	χρησιμοποι-
ούμε	τον	τύπο:
                              Q

η
	=	W	x	0,86

στον	οποίο			Q
η
	είναι	η	ζητούμενη	θερμική	απώλεια. ®

Συνέχεια	στο	επόμενο	τεύχος	                      
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Πράσινος	κτιριακός	σχεδιασμός	και	Γεωθερμικά	
συστήματα:	δυο	έννοιες	άρρηκτα	συνδεδεμένες
Στην	Ελλάδα	έχει	ενταχθεί	εδώ	και	καιρό	ο	όρος	«Βι-
οκλιματικός	 σχεδιασμός	 κτιρίων»	 που	 ουσιαστικά	
αποτελεί	το	κλειδί	στον	τομέα	εξοικονόμησης	ενέρ-
γειας	 στα	 κτίρια.	 Ουσιαστικά,	 με	 σύγχρονες	 μεθό-
δους	 και	 πρωτοποριακές	 ιδέες	 σχεδιάζεται	 πρώτα	
θεωρητικά	ένα	κτίριο,	και	στη	συνέχεια	η	ιδέα	αυτή	
υλοποιείται	και	μεταφέρεται	στα	αρχιτεκτονικά	σχέ-
δια	 και	 στις	 ηλεκτρομηχανολογικές	 εγκαταστάσεις	
του	κτιρίου.	Με	αυτόν	τον	τρόπο	εξασφαλίζονται	οι	
συνθήκες	 άνεσης	 στον	 εσωτερικό	 χώρο	 μέσω	 της	
ορθολογικής	χρήσης	της	ενέργειας.	
Στην	 κατηγορία	 του	 Βιοκλιματικού	 σχεδιασμού,	
εντάσσονται	πολλές	συγκεκριμένες	επεμβάσεις	 (κέ-
λυφος,	μονώσεις,	κουφώματα	ειδικού	τύπου	κ.λ.π.),	
οι	οποίες	 εφαρμόζονται	ώστε	να	βοηθήσουν	στην	
ελαχιστοποίηση	 της	 καταναλισκομένης	 	 ενέργειας.	
Δηλαδή	θα	 επιτυγχάνεται	στο	 κτίριο	 το	φαινόμενο	
της	θέρμανσης	και	δροσισμού	με	απόλυτα	φυσικό	
τρόπο,	και	κατά	συνέπεια	θα	μειώνεται	η	χρήση	των	
τεχνητών	συστημάτων	θέρμανσης	και	ψύξης.
Ο	κοινός	αρχιτεκτονικός	σχεδιασμός	πολλές	φορές	
προκειμένου	 να	 ικανοποιήσει	 την	 αισθητική	 προ-
τείνει	μεγάλα	ανοίγματα,	προσανατολισμό	ώστε	να	
επιτυγχάνεται	 η	 βέλτιστη	 θέα,	 αερισμό,	 δροσισμό,	

ηλιασμό	εσωτερικών	χώρων	κ.λ.π.,	χωρίς	να	συνυ-
πολογίζει	τον	σωστό	ενεργειακό	σχεδιασμό	των	κτι-
ρίων.	 Την	 απάντηση	 στην	 απαίτηση	 αυτή	 με	 σύγ-
χρονη	ικανοποίηση	την	αισθητικών	απαιτήσεων	τη	
δίνει	ο	βιοκλιματικός	αρχιτεκτονικός	σχεδιασμός.	
Ο	αρχιτέκτονας	θα	πρέπει	να	βρει	μια	ισορροπία	με-
ταξύ	τής	καλύτερης	ενεργειακής	απόδοσης	του	κτι-
ρίου	και	των	αισθητικών	μας	απαιτήσεων.	
Τα	στοιχεία	που	επηρεάζουν	καθοριστικά	το	σχεδι-
ασμό	είναι	αρχικά	ο	προσανατολισμός	που	θα	δώ-
σουμε	στο	κτίριο,	η	θέση	του,	το	μέγεθος	και	υλικά	
των	κουφωμάτων.	Ενδεικτικά	μπορούμε	να	αναφέ-
ρουμε	 κάποια	 σημαντικά	 στοιχεία	 του	 βιοκλιματι-
κού	αρχιτεκτονικού	σχεδιασμού:
Σήμερα,	 η	 τεχνολογία	 προσφέρει	 πολλές	 δυνατό-
τητες	 μέσω	μιας	 πληθώρας	υλικών	ώστε	 να	 	 πετύ-
χουμε	εξαιρετική	θερμομόνωση	στους	εξωτερικούς	
τοίχους	 μιας	 κτιριακής	 εγκατάστασης.	 Ο	 μηχανι-
κός	εύκολα	-ανάλογα	με	την	κλιματική	ζώνη	και	τα	
ανοίγματα-	 μπορεί	 να	 επιλέξει	 το	 κατάλληλο	 πά-
χος	 του	 τοίχου	 και	 το	 ανάλογο	υλικό	θερμομόνω-
σης	ώστε	να	λαμβάνουμε	τη	μέγιστη	εξοικονόμηση	
ενέργειας	κατά	τη	διάρκεια	του	χειμώνα	(θέρμανση	
κτιρίου)	αλλά	και	κατά	τη	διάρκεια	του	θέρους	(ψύξη	
του	κτιρίου).	(Ελαχιστοποίηση	απωλειών.)
Βιοκλιματικές	 αρχιτεκτονικές	 επεμβάσεις	 μπορούν	
να	επιτευχθούν	και	σε	υφιστάμενες	κτιριακές	εγκα-
ταστάσεις	 των	 οποίων	 η	 εξωτερική	 τοιχοποιία	 δεν	
διαθέτει	περιθώριο	συμβατικής	θερμομόνωσης	(τοί-
χος	χωρίς	κενό,	μικρό	πάχος	τοίχων	κ.λ.π.).	Στην	πε-
ρίπτωση	 αυτή	 δημιουργείται	 ένα	 τεχνητό	 κέλυφος	
στην	εξωτερική	πλευρά	του	κτιρίου	με	πλακίδια	με-
γάλης	 θερμομονωτικής	 ικανότητας.	 Λύση	 απλή	
αλλά	πολύ	αποτελεσματική	για	 την	θερμομόνωση,	
τόσο	κατά	τη	διάρκεια	του	χειμώνα	όσο	και	κατά	τη	
διάρκεια	 του	 θέρους,	 αποτελεί	 το	 φυτεμένο	 δώμα	
(σε	υφιστάμενη	και	νέα	κατοικία).	Το	φυτεμένο	δώμα	
το	χειμώνα	μάς	προσφέρει	μια	υψηλή	θερμομονω-
τική	ικανότητα	ενώ	το	καλοκαίρι	μάς	παρέχει	υψηλή	
προστασία	από	την	ακτινοβολία	και	συμβάλλει	κατά	
αυτόν	τον	τρόπο	στην	ανακούφιση	του	τοπικού	πε-
ριβάλλοντος.	
Όταν	σχεδιάζουμε	εξαρχής	ένα	κτίριο	μπορούμε	να	
αξιοποιήσουμε	 το	 φυσικό	 περιβάλλον	 αντλώντας	
από	αυτό	τα	υλικά	σχεδιασμού	του,	δηλαδή	από	τον	
ήλιο,	από	τον	αέρα	και	από	το	έδαφος.	Μπορούμε	
έτσι	να	επιτύχουμε	βέλτιστο	ενεργειακό	σχεδιασμό	
του	 κτιρίου	 και	 έως	 μηδενική	 ενεργειακή	 κατανά-

Πράσινος κτιριακός σχεδιασμός  
και Γεωθερμικά συστήματα:  
δυο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες

Γράφει
ο	Νικόλαος	

Ψαρράς

Μελετητής	
συστημάτων	

Eξοικονόμησης	
Eνέργειας	

της	Aid	Engineering
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λωση,	εξασφαλίζοντας:	φωτισμό	(οπτική	άνεση	–	ποι-
ότητα	–	κατανομή	στο	φυσικό	χώρο),	αερισμό	και	δρο-
σισμό	 (με	 αξιοποίηση	 της	 θερμοχωρητικότητας	 του	
κτιρίου	και	τη	ροή	αέρα	μέσω	και	γύρω	από	το	κτίριο,	
διαμπερή	ημερήσιο	αερισμό	και	νυκτερινό	δροσισμό	–	
αερισμό	μέσω	γης	και	θέρμανση	–	ψύξη	με	γεωθερμία).	
Είναι	σαφές	ότι	ένα	σχεδιασμένο	από	την	αρχή	κτίριο	
μπορεί	 να	 συνδυάσει	 πολλά	 στοιχεία	 βιοκλιματικού	
αρχιτεκτονικού	σχεδιασμού	ώστε	να	επιτευχθεί	χαμη-
λή	ενεργειακή	κατανάλωση.	
Σε	ένα	υφιστάμενο	κτίριο,	οι	επεμβάσεις	μπορεί	να	πε-
ριοριστούν	 στο	 κέλυφος	 του	 κτιρίου,	 στα	 ανοίγματα,	
στο	φυτεμένο	δώμα	ώστε	να	δημιουργούνται	οι	συν-
θήκες	για	περιορισμό	της	καταναλισκόμενης	ενέργειας.	
Οι	 ανανεώσιμες	 πηγές	 ενέργειας	 τα	 τελευταία	 χρόνια	
έχουν	αρχίσει	και	διαδίδονται	με	ένα	αρκετά	αυξανό-
μενο	ρυθμό.	Πολλοί	άνθρωποι	δεν	τις	γνωρίζουν	και	
εξαιτίας	 αυτού	 έχει	 δημιουργηθεί	 εσφαλμένα	 η	 εντύ-
πωση	 ότι	 το	 κόστος	 μιας	 τέτοιας	 εγκατάστασης	 είναι	
ασύμφορα	υψηλό.	Ωστόσο	εάν	συγκριθεί	με	μια	εγκα-
τάσταση	 συμβατικής	 πηγής	 ενέργειας	 διαπιστώνου-
με	ότι	λειτουργεί	αντίστροφα.	Δηλαδή,	οι	ανανεώσιμες	
πηγές	 ενέργειας	 μπορεί	 να	 απαιτούν	 υψηλότερο	 κό-
στος	κατασκευής	αλλά	αποφέρουν	την	απόσβεση	του	
καταβληθέντος	ποσού	σε	ελάχιστο	χρόνο.	Αντιθέτως,	η	
κατασκευή	συμβατικού	συστήματος	απαιτεί	μικρότερο	
κόστος	 εγκατάστασης	 αλλά	 διαρκώς	 αυξανόμενο	 κό-
στος	λειτουργίας	χωρίς	περιθώριο	απόσβεσης.
Ίσως	 η	 λιγότερο	 γνωστή	 αλλά	 η	 πλέον	 οικονομική,	
αποδοτική	 και	 με	 ελάχιστο	 χρόνο	 απόσβεσης	 είναι	 η	
γεωθερμική	ενέργεια,	δηλαδή	η	ενέργεια	που	η	πηγή	
της	βρίσκεται	μέσα	στο	έδαφος.					
Ο	 γεωθερμικός	 κλιματισμός	 εξασφαλίζει	 τη	 θέρμανση,	
την	ψύξη	και	την	παραγωγή	ζεστού	νερού	χρήσης	μέσω	
της	εκμετάλλευσης	της	ενέργειας	του	υπεδάφους.	Στηρί-
ζεται	επομένως,	στην	σταθερή	και	ανεπηρέαστη	από	τις	
κλιματικές	αλλαγές	θερμοκρασία	του	υπεδάφους	ή	του	
υπόγειου	 νερού.	 Με	 ένα	 σύστημα	 υδρογεωτρήσεων	
(στην	περίπτωση	ύπαρξης	υπόγειου	νερού	στην	περιο-
χή	του	έργου)	ή	μέσω	του	ενταφιασμού	ενός	συστήμα-
τος	σωληνώσεων	(γεωσυλλέκτης)	σε	βάθος	που	ποικίλει	
ανάλογα	με	το	είδος	του	γεωθερμικού	συστήματος	που	
θα	επιλεγεί	(οριζόντια	διάταξη	για	επάρκεια	περιβάλλο-
ντος	χώρου,	κατακόρυφη	ή	κωνική	διάταξη	για	περιο-
ρισμένο	περιβάλλοντα	χώρο)	συλλέγει	τη	θερμοκρασία	
από	το	υπέδαφος.	Η	θερμοκρασία	αυτή	αξιοποιείται	στην	
γεωθερμική	αντλία	θερμότητας,	η	οποία	με	την	σειρά	της	
την	ανυψώνει	για	να	επιτύχει	τη	θέρμανση	της	κατοικία	

ή	 απορρίπτει	 τα	
εσωτερικά	φορ-
τία	 στο	 έδα-
φος	 για	 να	 επι-
τύχει	 την	 ψύξη	
του	 κτιρίου.	 Με	
την	 κατανάλωση	
ελάχιστου	 ποσού	
ηλεκτρικής	 ενέργειας	
επιτυγχάνουμε	βέλτιστη	
θέρμανση	–	ψύξη.	
Για	 μια	 νέα	 κατοικία	 ένα	 γεω-
θερμικό	σύστημα	κλιματισμού	δίνει	
ποικίλες	λύσεις	σχετικά	με	τον	τρόπο	θέρμανσης	και	ψύ-
ξης.	Μπορούν	επομένως	να	χρησιμοποιηθούν	είτε	 fan	
coils,	τα	οποία	προσφέρουν	και	θέρμανση	και	ψύξη	στο	
χώρο,	 είτε	 ενδοδαπέδιο	 σύστημα	 σωληνώσεων	 που	
προσφέρει	θέρμανση	και	δροσισμό,	αλλά	και	σώματα	
καλοριφέρ	 τα	οποία	συνεισφέρουν	μόνο	στη	θέρμαν-
ση	του	χώρου.	Σε	επαγγελματικά	κτίρια	τώρα,	συνηθί-
ζεται	η	χρήση	γεωθερμικών	αντλιών	θερμότητας	νερού	
–	αέρα	με	κανάλια	ή	τοπικές	γεωθερμικές	αντλίες	θερμό-
τητας,	οι	οποίες	ονομάζονται	console	units.
Εξετάζοντας	τις	επιλογές	που	έχουμε	σχετικά	με	την	αντι-
κατάσταση	ενός	συμβατικού	συστήματος	θέρμανσης	σε	
ένα	υφιστάμενο	κτίριο,	διαπιστώνουμε	ότι	σε	κάποιες	πε-
ριπτώσεις	κάτι	τέτοιο	είναι	εφικτό	και	εύκολο.	Αυτό	κυρί-
ως	ισχύει	όταν	στο	εσωτερικό	του	σπιτιού	είναι	ήδη	εγκα-
τεστημένη	ενδοδαπέδια	θέρμανση	ή	fan	coil	units.		
Στην	 περίπτωση	 αυτή	 λοιπόν,	 απλώς	 καταργείται	 και	
απομακρύνεται	 η	 υφιστάμενη	 συμβατική	 πηγή	 ενέρ-
γειας	 και	 στη	 θέση	 της	 τοποθετείται	 μια	 γεωθερμική	
αντλία	θερμότητας	αντίστοιχης	ισχύος.	
Η	συνηθέστερη	περίπτωση	όμως	σε	υφιστάμενη	κατοι-
κία	είναι	ο	συνδυασμός	ενός	συμβατικού	λέβητα	πετρε-
λαίου	με	κλασικά	σώματα	καλοριφέρ.	Στην	περίπτωση	
αυτή	θα	πρέπει	να	εξετάσουμε	δυο	υποπεριπτώσεις:
•	 Σύνδεση	 σωμάτων	 καλοριφέρ	 παράλληλα,	 δηλαδή	
να	καταλήγουν	σε	κολλεκτέρ	με	 ξεχωριστές	σωληνώ-
σεις.	Τότε	εύκολα	καταργείται	ο	λέβητας	ώστε	να	συν-
δεθεί	με	τη	γεωθερμική	αντλία	θερμότητας	και	να	δια-
τηρηθεί	το	υπάρχον	εσωτερικό	δίκτυο.
•	 Σύνδεση	σωμάτων	καλοριφέρ	σε	σειρά.	Τότε	 το	γε-
ωθερμικό	σύστημα	δε	μπορεί	να	αποδώσει	και	χρειά-
ζονται	επεμβάσεις	στο	εσωτερικό	δίκτυο,	γεγονός	ίσως	
οικονομικά	ασύμφορο,	εκτός	εάν	ο	χρήστης	του	κτιρί-
ου	είναι	διατεθειμένος	να	προχωρήσει	σε	κάποια	ση-
μαντική	ανακαίνιση.
Οι	διαρκώς	αυξανόμενες	ανάγκες	για	την	κάλυψη	των	
ενεργειακών	απαιτήσεων,	η	φθορά	του	φυσικού	περι-
βάλλοντος	 και	 τα	 περιβαλλοντικά	 	 προβλήματα	 δια-
φαίνονται	ολοένα	και	πιο	απειλητικά.	Η	μόνη	λύση	πλέ-
ον	είναι	η	στροφή	στις	ανανεώσιμες	πηγές	ενέργειας,	
σε	συνδυασμό	με	τον	πράσινο	σχεδιασμό.	®
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KΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή		Συστήματος	
Για	τον	κλιματισμό	πολλαπλών	χώρων,	υπάρχει	δυ-
νατότητα	εφαρμογής	κεντρικού	συστήματος	του	οί-
κου	FUJITSU-GENERAL	LTD,	τύπου	αντλίας	θερμότη-
τας	με	ανάκτηση,	πολυδιαιρούμενου	και	πολλαπλών	
κλιματιζόμενων	ζωνών,	μεταβλητής	ροής	του	ψυκτι-
κού	μέσου	-Variable	Refrigerant	Flow	VRF	με	εσω-
τερικές	μονάδες	αέρα-αέρα,	σε	τύπους	ανάλογα	με	
την	 εγκατάσταση	 τοίχου,	δαπέδου	οροφής,	 κρυφό	
οροφής,	 αεραγωγών	 (καναλάτο)	 και	 κασέτα.	 Κάθε	
εσωτερική	 μονάδα	 εξυπηρετεί	 τους	 αντίστοιχους	
χώρους	(ή	ζώνες)	του	κτιρίου	και	η	εξωτερική	μονά-
δα			λειτουργεί	επί	μέρους	αναλογικά	με	την	ζήτηση	
φορτίου	και	 τον	αριθμό	των	εσωτερικών	μονάδων	
που	έχουν	ενεργοποιηθεί.
Οι	εσωτερικές	μονάδες		συνδέονται	μέσω	ψυκτικών	
σωληνώσεων	και	μέσω	ειδικών	εξαρτημάτων	(κιβω-
τίων	ανάκτησης-διανομής)	με	την	αντίστοιχη	εξωτε-
ρική	μονάδα,	ώστε	κάθε	μία	εσωτερική	μονάδα	να	
έχει	την	δυνατότητα	της	αυτόνομης	λειτουργίας	κατ’	
αναλογία	με	τις	απαιτήσεις	των	χώρων	που	εξυπηρε-
τεί,	ακόμη	και	αν	απαιτούνται	ειδικές	συνθήκες		ανά	
χώρο	(ψύξη	ή	θέρμανση).	
Οι	 εξωτερικές	μονάδες	 	 	λειτουργούν	 	με	οικολογι-
κό	ψυκτικό	μέσο	R410a	και	κατασκευασμένες	ειδικά	
με	ενισχυμένο	περίβλημα	παντός	καιρού,	με	ειδική	
αντισκωρική	προστασία		και		βαφή	σε	φούρνο.
Οι	 μονάδες	 Fujitsu-General	 VRF-VRII	 είναι	 σχεδια-
σμένες	για	εξοικονόμηση	ενέργειας	με	υψηλούς	συ-
ντελεστές	EER*		&	COP*		και		με	μεγάλο	εύρος	σύν-
δεσης	εσωτερικών	μονάδων	από	50%	έως	150%	της	
ονομαστικής	 της	 απόδοσης	 της	 εξωτερικής	 μονά-
δας.	
Γι’	αυτό	το	λόγο,	ο	έλεγχος	της	αποδιδόμενης	ισχύ-
ος	επιτυγχάνεται	με	την	χρήση	της	τελευταίας	εξέλι-
ξης	της	τεχνολογίας	DC	INVERTER.
Είναι	σημαντικό	να	γνωρίζουμε,	ότι	αυτές	οι	μονά-
δες	 (τύπου	 αντλία	 θερμότητας	 αέρος-αέρος)	 είναι	
απολύτως	κατάλληλες	 για	ψύξη	και	θέρμανση	στις	
κλιματολογικές	 συνθήκες	 του	 Ελλαδικού	 χώρου,	
αφού	έχουν	ικανότητα	λειτουργίας	για	τις	εξής	συν-
θήκες	περιβάλλοντος:

Λειτουργία	Ψύξης:	 Από		46oC	έως	-10oC
Λειτουργία	Θέρμανσης:	 Από	-20oC	έως		21oC

Το	σύστημα	έχει	ευελιξία	σχεδιασμού,	με	δυνατότη-
τα	συνδυασμού	εξωτερικών	μονάδων	σε	συστοιχία,	
για	μέγιστο	βαθμό	απόδοσης	(υψηλών	COP*/EER*)	
ή	για	βέλτιστο	αποτύπωμα	εγκατάστασης	(ελάχιστες	
διαστάσεις)

Στην	περίπτωση	συστοιχίας	διπλών	ή	τριπλών	εξω-
τερικών	 συστημάτων	 προβλέπεται	 η	 κυκλική	 δια-
δοχή	 ενεργοποίησης	 των	 συγκροτημάτων	 για	 την	
διασφάλιση	 ομοιόμορφης	 κατανομής	 των	 ωρών	
λειτουργίας	των	συμπιεστών.	Επίσης	στην	περίπτω-
ση	 παρουσίασης	 σφάλματος	 ή	 βλάβης	 ενός	 από	
τους	συμπιεστές	ή	κάποιας	από	τις	εσωτερικές	μονά-
δες	προβλέπεται	 η	αδιάλειπτη	 λειτουργίας	 του	συ-
στήματος.

Ασφαλιστικές	Διατάξεις	
Η	 εξωτερική	 μονάδα	 έχει	 ασφαλιστικές	 διατάξεις	
όπως:	 διακόπτης	 υψηλής	 πίεσης,	 τηκτική	 βαλβίδα	
ασφαλείας,	θερμική	προστασία	συμπιεστή,	θερμική	
προστασία	ανεμιστήρων,	προστασία	από	υπερέντα-
ση	για	τον	συμπιεστή	inverter,	προστασία	έναντι	συ-
χνών	εκκινήσεων	κ.λ.π.
Σε	 περίπτωση	 διακοπής	 της	 ηλεκτροδότησης	 της	
εξωτερικής	μονάδας,	η	λειτουργία	της	επαναφέρεται	
αυτόματα	στις	αρχικές	της	ρυθμίσεις	μετά	την	απο-
κατάσταση	της	ηλεκτροδότησης.	
Σε	 περίπτωση	 δε,	 σφάλματος	 ή	 ελλειμματικής	 λει-
τουργίας,	 ο	 κωδικός	 σφάλματος	 παρουσιάζεται	 με	
δομημένη	 κωδικοποίηση	 σε	 οθόνη	 υγρών	 κρυ-
στάλλων	στην	εξωτερική	μονάδα.

Μονάδες Fujitsu – General Airstage™ VRF VR-II

Γράφει
ο	Παναγιώτης	

Ανδρικόπουλος

	Τμήμα	Πωλήσεων	
Κεντρικού	

Κλιματισμού

«AIRSTAGE» VR-II series outdoor units 
(Left) 8/10/12 HP (Right) 14/16HP

«AIRSTAGE» VR-II series
New touch panel type 
remote controller

à
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Εσωτερικές	μονάδες
	 Οι	 εσωτερικές	 μονάδες	 είναι	 σε	 τύπο	 οροφής,	 δαπέ-
δου,	 κρυφής	 τοποθέτησης	 οριζόντια	 ή	 κάθετα,	 αερα-
γωγών,	κασέτας	ή	τοίχου.
Κάθε	 εσωτερική	 μονάδα	 	 είναι	 εφοδιασμένη	 με	 ηλε-
κτρονική	εκτονωτική	βαλβίδα	για	τον	έλεγχο	της	ροής	
του	 ψυκτικού	 μέσου	 ανεξάρτητα.	 Ο	 έλεγχος	 της	 ηλε-
κτρονικής	εκτονωτικής	βαλβίδας	 	γίνεται	με	μικροεπε-
ξεργαστή	μέσω	αισθητηρίου	επιστροφής	του	αέρα	και	
αισθητηρίων	ελέγχου	της	υπερθέρμανσης.

Δίκτυο	σωληνώσεων
Η	μέγιστη	απόσταση	σωληνώσεων	για	κάθε	σύστημα	
μπορεί	 να	ανέρχεται	 τα	 165	μέτρα	μεταξύ	 εξωτερικής	
μονάδας	και	τελευταίας	εσωτερικής.
Η	μέγιστη	απόσταση	μεταξύ	πρώτης	διακλάδωσης	(δι-
χάλας)	και	τελευταίου	εσωτερικού	μπορεί	να	ανέρχεται	
τα	60	μέτρα.
Το	συνολικό	μήκος	σωληνώσεων	για	το	σύστημα	μπο-
ρεί	να	ανέλθει	τα	1000	μέτρα	για	το	σύνολο	των	μονά-
δων	μεταξύ	εξωτερικής	συστοιχίας	και	εσωτερικών.
Υψομετρική	 διαφορά	 μεταξύ	 τελευταίας	 εσωτερικής	 –	
εξωτερικής	μονάδας	μέχρι	50	μέτρα.	Υψομετρική	δια-
φορά	μεταξύ	των	εσωτερικών	μονάδων	του	ιδίου	συ-
στήματος	15	μέτρα.
Η	εταιρεία	μας,	παρέχει	ειδικό	πρόγραμμα,	για	τον	υπο-
λογισμό	των	δικτύων	των	σωληνώσεων

Δίκτυο	επικοινωνίας/έλεγχος
Η	υλοποίηση	του	δικτύου	επικοινωνίας	πραγματοποι-

είται	γραμμικά	σε	κόμβους	των	500m	ή	64	εσωτερικών	
μονάδων.	Με	την	εγκατάσταση	ενισχυτών	σήματος		εί-
ναι	 δυνατή	 η	 υλοποίηση	 δικτύων	 έως	 3600m	 ή	 400	
εσωτερικές	μονάδες.
Οι	εσωτερικές	μονάδες	ελέγχονται	τοπικά	με	ενσύρμα-
το	ή	ασύρματο	χειριστήριο	και	απομακρυσμένα	με	κε-
ντρικό	 ενσύρματο	χειριστήριο	με	 έγχρωμη	οθόνη,	με	
κεντρικό	χειριστήριο	Touch	Panel	και	παρέχεται	η	δυ-
νατότητα	ελέγχου	από	ηλεκτρονικό	υπολογιστή	μέσω	
του	οποίου	υλοποιούνται	πλήρως	όλες	οι	λειτουργίες	
του	 συστήματος.	 Η	 σύνδεση	 κεντρικών	 χειριστηρίων	
μπορεί	να	γίνει	μέσω	κόμβου	από	οποιαδήποτε	εσωτε-
ρική	μονάδα	χωρίς	να	χρειαστεί	πρόσθετη	καλωδίωση	
στην	εξωτερική	μονάδα.
Η	διευθυνσιοδότηση	 του	συστήματος	 γίνεται	 είτε	 χει-
ροκίνητα	είτε	αυτόματα	από	τον	κεντρικό	επεξεργαστή	
στην	εξωτερική	μονάδα.	Σε	περίπτωση	ανάταξης	(reset	
εξωτερικής	 μονάδας)	 το	 σύστημα	 επανέρχεται	 σε	 λει-
τουργία	εντός	3-4	λεπτών	μετά	από	την	αυτόματη	διευ-
θυνσιοδότηση.
Παρέχεται	 επίσης,	 η	 δυνατότητα	 σύνδεσης	 και	 ελέγ-
χου	του	συστήματος	από	BMS	και	BAS	με	πρωτόκολλο	
LONWORKS®	ή	BACnet®	.

(*Energy	Efficiency	Ratio	συντελεστής	ενεργειακής	αποδοτικότη-
τας	=	kW	απόδοσης	/	kW	ισχύος).
(*Coefficient	Of	Performance	συντελεστής	αποδοτικότητας	=	kW	
απόδοσης	/	kW	ισχύος). ®

KΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ



Η λύση για την εξοικονόμηση ενέργειας

	 Εμπιστευτείτε	την	Systemair	η	οποία	διαθέτει	την	μεγαλύτερη	σειρά	σε	

προϊόντα	αερισμού/ανάκτησης	ενέργειας/επεξεργασίας	αέρα,	οδηγούμενα	

από	την	τεχνολογία	αιχμής	EC	technology.

	 Οι	έξυπνες,	εύκολες	στην	τοποθέτηση	και	ενεργειακά	αποδοτικές	

λύσεις	είναι	οι	πλέον	κατάλληλες	για	εφαρμογές	σε	νέα	κτίρια,	ανακαινίσεις	

και	αναβαθμίσεις	σε	ήδη	υπάρχοντα	έργα	με	κριτήριο	την	ενεργειακή	

αναβάθμιση	του	κτιρίου.

	 Ο	ενσωματωμένος	ηλεκτρονικός	έλεγχος,	εξασφαλίζει	ότι	ο	κινητήρας	

θα	λειτουργεί	πάντα	στη	βέλτιστη	απόδοση.	Μπορούμε	να	εγγυηθούμε	για	

μια	αθόρυβη,	ευέλικτη,	αξιόπιστη	και	ολοκληρωμένη	λύση	συνδυάζοντας	

την	ενεργειακή	αποδοτικότητα	και	τη	φιλικότητα	προς	το	περιβάλλον	λόγω	

χαμηλής	κατανάλωσης	ενέργειας.	

Σίγουρη	επένδυση	καλύπτοντας	τις	πιο	σύγχρονες	προδιαγραφές/οδηγίες	

στην	κατασκευή	κτιρίων	(ErP	Lot	6	-	EPBD	-	LEED).

Η	τεχνολογία	που	θα	απαιτηθεί	το	2015	είναι	ήδη	έτοιμη	από	σήμερα.

Με τον απλό αλλά πλήρες πινάκα έλεγχου θα είστε 
σίγουροι για ένα πραγματικά ελεγχόμενο σύστημα 
αερισμού/ανάκτησης ενέργειας/επεξεργασίας αέρα, 
που θα λειτουργεί μόνο κατόπιν της δικής σας 
απαίτησης (Demand Ventilation) για την βέλτιστη 
ποιότητα του εσωτερικού αέρα (I.A.Q.).

Systemair Hellas A.E.
Τηλ. 210 57 89 766  Fax. 210 57 89 768
e-mail: info@systemair.gr  web: www.systemair.gr

βρίσκεται στην λεπτομέρεια
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του Ψυκτικού
η Γωνιά

Ερώτηση:	Πως	προσθέτουμε	λάδι	σε	ημίκλειστους	και	
κλειστού	τύπου	συμπιεστές;

Α.	Προσθήκη	λαδιού	σε	ημίκλειστους	συμπιεστές
1)	Θέσετε	σε	λειτουργία	τη	μονάδα.
2)	 Κλείστε	 τη	 βάνα	 αναρροφήσεως	 του	 συμπιεστή	 και	
ελαττώστε	την	πίεση	στο	στροφαλοθάλαμο	περίπου	1	έως	
2	Lb/in².	
3)	 Σταματήστε	 τη	 λειτουργία	 της	 μονάδας	 και	 κλείστε	 τη	
βαλβίδα	καταθλίψεως	του	συμπιεστή.
4)	 Αφαιρέστε	 την	 τάπα	 λαδιού	 και	 επιτρέψτε	 την	 έξοδο	
του	υπό	πίεση	1	έως	2	Lb/in²	ψυκτικού,	που	βρίσκεται	στο	
στροφαλοθάλαμο.
5)	Προσθέστε	τη	σωστή	ποσότητα	λαδιού
6)	Ανοίχτε	ελαφρά	τη	βαλβίδα	αναρροφήσεως	του	συμπιε-
στή	για	να	πετύχετε	σάρωση	του	χώρου	του	στροφαλοθά-
λαμου,	που	είχε	έλθει	σε	επαφή	με	την	ατμόσφαιρα.	Αμέ-
σως	μετά	επανατοποθετήστε	την	τάπα	πληρώσεως	λαδιού.
7)	Ανοίχτε	τις	βαλβίδες	του	συμπιεστή,	βάλτε	τη	μο-
νάδα	σε	λειτουργία	και	ελέγξτε	την	στάθμη	του	
ψυκτέλαιου.

Β.	Προσθήκη	λαδιού	σε	συμπιεστές	κλειστού	τύπου
1)	Προσαρμόστε	το	ΣΕΤ	των	μανομέτρων	κατά	τα	γνωστά	
(	δεν	είναι	αναγκαία	η	σύνδεση	του	μανομέτρου	της	κατα-
θλίψεως).
2)	Βάλτε	τον	ελαστικό	σωλήνα	της	μεσαίας	υποδοχής	των	
μανομέτρων,	μέσα	στο	ψυκτέλαιο.
3)	Εξαερώστε	τη	γραμμή	των	μανομέτρων	ανοίγοντας	ελα-
φρά	τη	βαλβίδα	αναρροφήσεως	του	συμπιεστή.
4)	Κλείστε	τις	βαλβίδες	των	μανομέτρων	(χαμηλής	–	υψη-
λής).
5)	Δημιουργήστε	κενό	στο	χώρο	του	συμπιεστή	(με	αντλία	
κενού	ή	με	την	χρήση	του	ίδιου	του	συμπιεστή).
6)	Ανοίχτε	 τη	βαλβίδα	αναρροφήσεως	 των	μανομέτρων.	
Έτσι	θα	εισχωρήσει	το	λάδι	στο	συμπιεστή	από	τη	βαλβί-
δα	αναρροφήσεως	λόγω	διαφοράς	πιέσεως.

Παρατήρηση:	Οσάκις	η	είσοδος	του	λαδιού	στο	συμπιε-
στή	δεν	είναι	 εύκολη	δια	βαρύτητος,	οι	 τεχνίτες	ψυκτικοί	

χρησιμοποιούν	για	την	πλήρωση	των	μονά-
δων	με	λάδι,	μικρή	αντλία.	®

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	Δαμιανό	Σ.	

Χειροκίνητη αντλία λαδιούΨυκτικό συγκρότημα με ημίκλειστο συμπιεστή

Ψυκτικό συγκρότημα με συμπιεστή κλειστού τύπου



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΓΚΟΥΣΚΟΣ
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεθνής Έκθεση “Climatherm 2014”
6 – 9 Μαρτίου 2014

Εκθεσιακό	Κέντρο	“Metropolitan Expo”
Διεθνής	Αερολιμένας	Αθηνών	“Ελ.	Βενιζέλος”

Ευχόμαστε	η	καινούρια	χρονιά	2013	να	μας	φέρει	πιο	κοντά	στην	ανάκαμψη	της	οικονομίας	και	στη	λύση	των	
προβλημάτων	μας.	
Η	προηγούμενη	Climatherm,	το	2012,	 ξεπερνώντας	κάθε	πρόβλεψη	και	δικαιώνοντας	όλους	εμάς,	διοργανω-
τές,	εκθέτες	και	επισκέπτες,	που	πιστεύαμε	και	εξακολουθούμε	να	πιστεύουμε	στις	δυνάμεις	μας,	αποτέλεσε	μια	
εξαιρετικά	επιτυχημένη	έκθεση	σε	καιρούς	πολύ	δύσκολους	για	όλους.	Με	περισσότερους	από	25.000	επισκέπτες,	
απόδειξε	ότι	η	μοναδική	αυτή	Εξειδικευμένη	Έκθεση	είναι	η	μεγαλύτερη	διεθνής	διοργάνωση	του	κλάδου	στη	
χώρα	μας	με	σημαντική	συμβολή	στην	οικονομία	και	στην	προώθηση	των	επιχειρήσεων.	
Σήμερα,	μαζί	με	τις	καλύτερες	ευχές	προς	όλους	για	υγεία	και	καλές	δουλειές,	σας	ενημερώνουμε	ότι	η	προετοιμα-
σία	της	Διεθνούς	Έκθεσης	Climatherm	2014	έχει	αρχίσει.	
Aπό	6	έως	9	Μαρτίου	2014,	από	τις	11:00	π.μ.	έως	τις	21:00	μ.μ.,	η	Διεθνής	Έκθεση	Climatherm	2014	,	σε	ένα	
μοναδικό	χώρο	συνολικής	έκτασης	45.000	τ.μ.,	και	πάλι	στις	διεθνών	προδιαγραφών	εγκαταστάσεις		Εκθέσεων	και	
Συνεδρίων	του	υπερσύγχρονου		Εκθεσιακού		Κέντρου	Metropolitan	Expo,	στον	Διεθνή	Αερολιμένα	Αθηνών	
«Ελευθέριος	Βενιζέλος»	στα	Σπάτα,	θα	φιλοξενήσει	όλους	τους	πρωτοπόρους	της	αγοράς.	
Το	μήνυμα	της	επιτυχίας	από	την	Climatherm	2012	έπεισε	πρώτα	εμάς	και	μετά	τους	εκθέτες	και	το	κοινό	που	μας	τί-
μησε,	ότι	χαμένη	μάχη	είναι	η	μάχη	που	δεν	δόθηκε.		Γι’	αυτό	και	το	σύνθημά	μας	για	την	Climatherm	2014	είναι:		
	«Στοχεύουμε	ψηλά	–	Κοιτάμε	μακριά».		
Προσδοκούμε	βάσιμα	ότι	το	2014	θα	αποτελέσει	σταθμό	για	μια	θετική	πορεία	της	οικονομίας	μας	και	την	αρχή	για	
το	ξεπέρασμα	των	δυσκολιών.	Πληθαίνουν	οι	επιχειρηματίες	και	οι	επαγγελματίες	εκείνοι	που,	προσβλέποντας	σε	
καλύτερες	μέρες,	«στοχεύουν	ψηλά»	και	«κοιτάζουν	μακριά»	έτοιμοι	να	αξιοποιήσουν	νέες	επενδυτικές	ευκαιρί-
ες	είτε	με	το	ΕΣΠΑ	είτε	με	άλλες	πηγές	χρηματοδότησης.
Η	Διεθνής	Έκθεση	Climatherm	2014,	υπό	την	αιγίδα	του	Υπουργείου	Περιβάλλοντος,	Ενέργειας	&	Κλιματικής	Αλ-
λαγής,	με	την	υποστήριξη	του	ΚΑΠΕ	(Κέντρο	Ανανεώσιμων	Πηγών	&	Εξοικονόμησης	Ενέργειας),	με	την	συμμετο-
χή	της	ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.	(Ένωση	Ελληνικών	Επιχειρήσεων	Θέρμανσης	–	Ενέργειας)	αλλά	και	με	την	παρουσία	όλου	του	
επαγγελματικού	και	τεχνικού	κόσμου	του	κλάδου,	θα	προβάλλει	με	τον	καλύτερο	τρόπο	τους	τομείς	των	Ανανε-
ώσιμων	Πηγών	Ενέργειας	–	των	Φωτοβολταϊκών	–	της	Γεωθερμίας	–	του	Φυσικού	Αερίου	–	του	Κλιματισμού	
–	της	Θέρμανσης	με	έμφαση	στα	Ενεργειακά	τζάκια,	τη	Βιομάζα	και	τους	Καυστήρες	Πέλετ–	του	Εξαερισμού	–	
της	Βιομηχανικής	Ψύξης	–	της	Ηλιακής	Ενέργειας	–	της	Ύδρευσης	–	της	Αφαλάτωσης		καθώς	και	τον	τομέα	της	
Ενεργειακής	Αναβάθμισης	Κτιρίων,	παρουσιάζοντας	όλες	τις	νέες	εξελίξεις	της	σύγχρονης	τεχνολογίας,	που	τόσο	
ανάγκη	έχει	ο	πλανήτης	μας,	η	ανθρωπότητα,	αλλά	και	η	αγορά.	
Εμείς	στην	Project	έχουμε	αποδείξει	στην	πράξη	ότι	μπορούμε	να	στοχεύουμε	ψηλά	και	να	κοιτάμε	μακριά	κι	αυ-
τός	είναι	ένας	από	τους	λόγους	που	οι	πρωτοπόροι	του	κλάδου,	εμπιστεύονται	την	Climatherm		εδώ	και		25	χρόνια.	

Επικοινωνήστε	σήμερα	με	τους	συνεργάτες	μας	στο	τηλέφωνο	210	9315073
ή	στείλτε	μας	e-mail	στο	info@climatherm.gr	
Μαζί	θα	επιλέξουμε	τον	χώρο	που	ταιριάζει	στις	ανάγκες	σας.

Project	Μ.Ε.Π.Ε.
Δεκέμβριος	2012
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Πειραιάς: Αιγάλεω 12, Τ.Κ. 185 45
Τηλ.: 210 4635040-4, Fax: 210 4636918, 210 4636667
e-mail: kontes@kontes.gr

Ν. Κόσμος: Μπακνανά 44, Τ.Κ. 117 44
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e-mail: kontes@kontes.gr

Ρέντης: Θηβών 160, Τ.Κ. 180 33
Τηλ.: 210 4931555, Fax: 210 4929988
e-mail: kontes@kontes.gr
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 Η FG EUROPE  
στην Midea

Εντυπωσιακό	 ταξίδι	 στην	 Κίνα	 και	
στα	εργοστάσια	της	Midea	στην	πόλη	
Guangzhou	και	 την	Shanghai	πραγ-
ματοποίησε	η	FG	Europe	του	Ομίλου	
Φειδάκη,	 στις	 αρχές	 Δεκεμβρίου	 για	
50	συνεργάτες	της	εταιρείας.

Κατά	 την	 διάρκεια	 του	 εννιάμερου	
ταξιδιού,	 επισκέφθηκαν	 τα	 εντυπω-
σιακά		κεντρικά	γραφεία,	τα	εργοστά-
σια	και	τα	κέντρα	ερευνών	της	Μidea,	
όπου	ενημερώθηκαν	για	την	εξελίξεις	
στον	κλιματισμό,	αλλά	και	για	τις	νέες	
σειρές	λευκών	συσκευών	που	σύντο-
μα	θα	μπουν	στην	Ελληνική	αγορά.

Στα	πλαίσια	της	επίσκεψης	η	Διοίκη-
ση	 του	 κινέζικου	 κολοσσού	 απένει-
με	στον	κύριο	Αθ.	Φειδάκη,	Εμπορικό	
Διευθυντή,	τιμητική	διάκριση	για	την	
εξαιρετική	 συνεργασία	 μεταξύ	 των	
δυο	εταιρειών.

Διάκριση για την  
AiD Engineering
Διάκριση	 για	 τις	 περιβαλλοντικές	
της	 επιδόσεις	 και	 τη	 συνολική	 της	
προσφορά	 στο	 κλάδο	 των	 ανανεώ-
σιμων	πηγών	ενέργειας	έλαβε	η	AiD	
Engineering	 στο	φετινό	 διαγωνισμό	
«Environmental	Awards	2013»,	 	που	
διεξήχθη	 την	 Τρίτη	 18	 Δεκεμβρίου.		 
Συγκεκριμένα,	 η	 εταιρεία	 μας	 βρα-
βεύτηκε	 στην	 κατηγορία:	 “Energy-
Geothermal	 Energy”	 (Αξιοποίηση	
γεωθερμικής	ενέργειας).	Η	βράβευ-
ση	 αυτή	 είναι	 αποτέλεσμα	 των	 συ-
στηματικών	 και	 επίμονων	 προσπα-
θειών	 της	 AiD	 Engineering	 για	 τη	
διάδοση	της	γεωθερμικής	ενέργειας,	
μιας	καθαρά	πράσινης	μορφής	ενέρ-
γειας	που	δεν	επιβαρύνει	καθόλου	τη	
βιοποικιλότητα	της	ευρύτερης	περιο-
χής	στην	οποία	εγκαθίσταται	το	εκά-
στοτε	γεωθερμικό	σύστημα.
Ανάμεσα	 στους	 βραβευθέντες	 της	
βραδιάς	 ήταν	 οι	 εταιρείες:	 ΔΕΣΦΑ	

Α.Ε.,	 OTE-COSMOTE,	 ΕΥΔΑΠ	 Α.Ε.	
και	 VODAFONE,	 ΕΛΑΪΣ-UNILEVER	
HELLAS,	 Οργανισμός	 Λιμένος	 Θεσ-
σαλονίκης	Α.Ε.,	ΑΓΕΤ	ΗΡΑΚΛΗΣ	Εργο-
στάσιο	Βόλου,	COCA-COLA	ΤΡΙΑ	ΕΨΙ-
ΛΟΝ,	ΑΒ	Βασιλόπουλος,	 EUROBANK,	
Mamidoil	 Jetoil	 Α.Ε.	 ,Mercedes-Benz	
Ελλάς	Α.Ε.Ε.	Οι	κατηγορίες	βράβευσης	
των	επιχειρήσεων	αφορούσαν	στη	δι-
αχείριση	 αποβλήτων,	 στη	 διαχείριση	
του	 νερού,	 στις	 βιώσιμες	 μεταφορές	
κτλ.	Ο	θεσμός	των	σχετικών	βραβείων	
διοργανώθηκε	για	πρώτη	φορά	φέτος	
με	 κύριο	 σκοπό	 να	 αναδείξει	 και	 να	
επιβραβεύσει	 τις	 βέλτιστες	 πρακτικές	
διαδικασιών	 και	 πρωτοβουλιών	 για	
την	προστασία	του	περιβάλλοντος	και	
την	αειφορία	από	επιχειρήσεις,	οργα-
νισμούς	και	φορείς	τοπικής	αυτοδιοί-
κησης	στην	Ελλάδα.	Η	τελετή	απονο-
μής	των	Environmental	Awards	2013	
πραγματοποιήθηκε	 στο	 ξενοδοχείο	
Athenaum	 Intercontinental,	 συγκε-
ντρώνοντας	 υψηλόβαθμα	 στελέχη	
της	 αγοράς,	 εκπροσώπους	 από	 την	
πολιτική	ηγεσία,	προέδρους	και	μέλη	
των	φορέων	που	στηρίζουν	το	θεσμό.
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Υπεγράφη	 το	 νέο	 Προεδρικό	
Διάταγμα	 στις	 7/01/2013	 από	
τον	 Πρόεδρο	 της	 Ελληνικής	
Δημοκρατίας	 και	 τους	 συναρ-
μόδιους	Υπουργούς	και	η	δη-
μοσίευσή	του	στην	Εφημερίδα	
της	 Κυβερνήσεως	 το	 θέτει	 σε	
άμεση	ισχύ.

Το	νέο	Π.Δ.	καθορίζει	 τις	βαθ-
μίδες	 επαγγελματικών	 προ-
σόντων	 για	 την	 εκτέλεση	
συντήρησης,	 επισκευής	 και	
επιτήρηση	της	λειτουργίας	ψυ-
κτικών	 εγκαταστάσεων	 και	 τις	
προϋποθέσεις	για	την	άσκηση	
της	δραστηριότητας	αυτής	από	
φυσικά	πρόσωπα.			

Στο	 πλαίσιο	 της	 ενημέρωσης	
των	 συναδέλφων	 η	 Ο.Ψ.Ε.	
ανήρτησε	στο	ιστότοπο	της	όλο	
το	 τεύχος	 και	 με	 την	 βοήθεια	
των	 κατά	 τόπους	 Σωματείων,	
μετά	 την	 ενδελεχή	 ανάγνωση	
του,	 παρέχουν	 πληροφορίες	
οι	οποίες	θα	είναι	χρήσιμες	για	
την	κατανόηση	του	και	κυρίως	
για	την	εφαρμογή	του.	

ΟΛΟΚΛΗΡΟ	 ΤΟ	 ΚΕΙΜΕΝΟ	
ΜΠΟΡΕΙΤΕ	ΝΑ	ΤΟ	ΒΡΕΙΤΕ	ΣΤΟ	
SITE	ΤΗΣ	Ο.Ψ.Ε.			www.opse.gr

Η	 αναγκαιότητα	 της	 ύπαρξης	
του	Π.Δ.	φαίνεται	από	τον	τόπο	
υπογραφής	 του,	 ο κ. Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας  το 
υπέγραψε ευρισκόμενος 
στην Γερμανία!

ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

                Γενική Συνέλευση Ο.Ψ.Ε.
Το	Σωματείο	Επαγγελματοβιοτεχνών	Ψυκτικών	Πειραιά	 (Σ.Ε.ΨΥ.Π.)	σε	συνεργασία	με	 την	Ομοσπον-
δία	Ψυκτικών	Ελλάδος	(ΟΨΕ)	διοργανώνει	στις	2	και	3	Μαρτίου	2013	την	Ετήσια	Γενική	Συνέλευση	στο		
ξενοδοχείο	MISTRAL	στον	Πειραιά.

Υπεγράφη στο Βερολίνο  
το Νέο Προεδρικό Διάταγμα
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 Πανελλήνιος  
Σύνδεσμος  Παραγωγών  
Συσκευών  Εστίασης

Με	 την	 συμμετοχή	 των	 περισσοτέ-

ρων	 μελών	 πραγματοποιήθηκε	 την	

Δευτέρα	 στις	 3	 Δεκέμβρη	 στο	 ξενο-

δοχείο	 Φιλλίπειο	 Θεσσαλονίκης,	 η	

ετήσια	 συνάντηση	 του	 συνδέσμου	

κατασκευαστών	συσκευών	εστίασης	

«ΕΣΤΙΑ».	Ο	ετήσιος	απολογισμός	της	

χρονιάς	 και	 τα	 διάφορα	 προβλήμα-

τα	που	αφορούν	τον	κλάδο	ήταν	τα	

κύρια	 θέματα	 συζήτησης.	 Στο	 επί-

κεντρο	 των	 συζητήσεων	 βρέθηκε	 η	

κυβερνητική	πολιτική	για	την	ενίσχυ-

ση	 των	 μικρομεσαίων	 επιχειρήσεων	

μέσω	 προγραμμάτων	 επιδότησης,	

καθώς	και	απόψεις	και	προτάσεις	των	

μελών	για	την	ενίσχυση	της	εξαγωγι-

κής	δραστηριότητας	του	κλάδου,	ως	

την	μόνη	διέξοδο	από	την	κρίση.

Σεμινάριο  ΤΕΨΕ

Με	 επιτυχία	 έγινε	 το	 διπλό	 τεχνικό	
σεμινάριο	στην	Θεσσαλονίκη,	στις	6	
Δεκεμβρίου	το	απόγευμα,	που	διορ-
γανώθηκε	από	την	εταιρεία	ΤΕΨΕ	ΑΕ.

Το	 πρώτο	 σκέλος	 αφορούσε	 τις	
ηλεκτρονικές	 εκτονωτικές	 βαλβίδες	
ALCO	και	το	δεύτερο	σκέλος	τους	EC	
ηλεκτρονικούς	ανεμιστήρες	της	ΕΒΜ.

Το	 σεμινάριο	 έγινε	 εκτάκτως	 και	 με	
περιορισμένο	 αριθμό	 ατόμων	 που	
είχαν	άμεσο	ενδιαφέρον	για	εγκατά-
σταση	 ηλεκτρονικών	 βαλβίδων	 και	
ανεμιστήρων,	 γι’	 αυτό	 και	 δεν	 έγινε	
σε	 ανοικτό	 κύκλο.	 Το	 σεμινάριο	 της	
ALCO	 παρουσιάστηκε	 από	 τον	 κ.	

Pascal	Vienne	και	της	ΕΒΜ	από	τον	
κ.	 Ρώτα	 της	 εταιρείας	 Helcoma.	
Το	πρωί	της	ίδιας	ημέρας	έγινε	
επίσκεψη	 σε	 εργοστάσιο	 τρο-
φίμων	 στην	 ΒΙΠΕ	 Σίνδου	 με	
εγκατεστημένες	 ηλεκτρονικές	
βαλβίδες	ΕΧ7,	ώστε	να	δούμε	
στην	πράξη	πώς	 γίνεται	 η	 πα-
ραμετροποίηση,	 η	 αντιμετώπι-
ση	των	συναγερμών,	η	καταγρα-
φή	των	θερμοκρασιών	κ.α.	

Για	 όσους	 δεν	 παρευρέθηκαν	 και	
επιθυμούν	 ενημέρωση	 για	 τα	 ανω-
τέρω,	μπορεί	να	γίνει	κατ’	ιδίαν	στην	
έδρα	 της	 εταιρείας	 ΤΕΨΕ	 ή	 μέσω	
ηλεκτρονικού	 ταχυδρομείου	 στο	 
tepse@tepse.gr

Υλοποίηση 
επιδοτούμενων 
προγραμμάτων 
κατάρτισης 
εργαζομένων

Το	 Βιοτεχνικό	 Επιμελητήριο	 Πειραιά		
σας	 ενημερώνει	 ότι	 πρόκειται	 να	
υλοποιήσει	 εκπαιδευτικά	 σεμινάρια	
στα	 πλαίσια	 του	 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	 ΣΕ	
ΜΙΚΡΕΣ	 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	 ΕΤΟΥΣ	 2012	
(ΛΑΕΚ	1-25)».	Τα	προγράμματα	απευ-
θύνονται	στους	εργαζομένους	(ασφα-
λισμένους	 στο	 ΙΚΑ)	 σε	 επιχειρήσεις	
–	μέλη	του	Επιμελητηρίου.	Σύμφωνα	
με	την	εγκύκλιο	υλοποίησης	του	προ-
γράμματος	ισχύουν	τα	κάτωθι:	

1.	 Οι	 επιχειρήσεις	 που	 απασχολούν	
από	 1	 –	 25	 άτομα	 και	 καταβάλλουν	

στο	 ΙΚΑ	 την	 εργοδοτική	 εισφορά	
ΛΑΕΚ	(0,45%),	μπορούν	να	συμμετά-
σχουν	σε	εκπαιδευτικά	προγράμματα	
κατάρτισης	των	εργαζομένων	τους.

2.	 Η	 διάρκεια	 υλοποίησης	 του	 κάθε	
προγράμματος	 ανέρχεται	 σε	 	 σαρά-
ντα	(40)	ώρες.

3.	Ο	κάθε	 εργαζόμενος,	θα	λάβει	 το	
ποσόν	των	διακοσίων	(200,00)	ευρώ,	
για	 την	 παρακολούθηση	 του	 συνό-
λου	των	ωρών	(40	ώρες).

Οι	θεματολογίες	των	προγραμμάτων	
θα	καθοριστούν	κατόπιν	συγκέντρω-
σης	των	αιτήσεων.	

Ενδεικτικά	αναφέρονται:	

•	 Υγιεινή	και	Ασφάλεια	στο	χώρο	ερ-
γασίας

•	 Πρώτες	βοήθειες.

•	 Υγιεινή	και	Ασφάλεια	Τροφίμων.

•	 Βασικές	Αρχές	Management.

•	 Επικοινωνία	–	Καλή	Συμπεριφορά

•	 Εξυπηρέτηση	Πελάτη	–	Αντιμετώπι-

ση	Παραπόνων.

•	 Πωλήσεις	και	Διαπραγμάτευση.	

•	 Γλώσσα	του	Σώματος	

*Επισημαίνεται	 ότι	 πέραν	 των	 ανα-

φερομένων	 μπορείτε	 να	 προτείνετε,	

με	βάση	τις	ανάγκες	της	επιχείρησης,	

θέματα	και	να	αποτελέσουν	ή	να	συ-

μπεριληφθούν	σε	 κάποια	άλλη	 ενό-

τητα.	 Επισυνάπτεται	 Υπ.	 Δήλωση	 –	

Αίτηση	Συμμετοχής	της	επιχείρησης,	

σύμφωνα	με	τα	απαιτούμενα	από	τον	

ΟΑΕΔ.	Για	πληροφορίες	μπορείτε	να	

επικοινωνείτε	στα		τηλ.	210	4174	765,	

210	4174	125.



Σύνδεσμος  Εμπόρων  
Εισαγωγέων  Ψυκτικών  
Ειδών

Στις	17	Νοέμβρη	στο	μαγευτικό	Μου-
ζάκι	 πραγματοποιήθηκε	 η	 ετήσια	
γενική	 συνέλευση	 του	 Συνδέσμου	
Εμπόρων	Εισαγωγέων	Ψύξης.	Η	συμ-
μετοχή	ήταν	σχεδόν	καθολική,	έγινε	
ο	απολογισμός	της	χρονιάς	και	συζη-
τήθηκαν	τα	προβλήματα	του	κλάδου	

εν	μέσω	της	κρίσης.	Θέματα	όπως	οι	

νέες	νομοθεσίες	για	τα	ψυκτικά	ρευ-

στά	 και	 η	 διασφάλιση	 της	 αγοράς	

από	 εισαγωγές	 προϊόντων	 αμφιβό-

λου	ποιότητας	από	τρίτες	χώρες	κυρι-

άρχησαν	στις	συζητήσεις.	Φυσικά	οι	

κατ’	ιδίαν	συζητήσεις	και	τα	πηγαδά-

κια	δεν	έλειψαν,	αφού	πολλά	από	τα	

μέλη	συνευρίσκονται	μόνο	μία	φορά	
τον	χρόνο	λόγω	απόστασης.

Σωματείο 
Επαγγελματοβιοτεχνών 
Ψυκτικών Πειραιά 
(Σ.Ε.Ψ.Υ.Π.)

Το	Σωματείο	Επαγγελματοβιοτεχνών	
Ψυκτικών	 Πειραιά	 (Σ.Ε.ΨΥ.Π.)	 διορ-
γάνωσε	 με	 ιδιαίτερη	 επιτυχία,	 σεμι-
νάρια	 με	 θέμα:	 ‘’Αρχές	 Λειτουργίας	
και	 Εφαρμογές	 Ασύγχρονων	 (Επα-
γωγικών)		Κινητήρων’’

Ειδικότερα	 το	 πρόγραμμα	 παρου-
σίασης	 περιλάμβανε	 Εισαγωγικά	
στοιχεία	 Ηλεκτροτεχνίας,	 Εισαγωγή	

στους	 Ασύγχρονους	 κινητήρες,	 Λει-
τουργία	 Ασύγχρονων	 Κινητήρων,	
Προστασία	Κινητήρων	και		Βλάβες	σε	
Ασύγχρονους	Κινητήρες.		

Μετά	την	ανακοίνωση	προς	τα	μέλη	
μας,	 η	 συμμετοχή	 ξεπέρασε	 κάθε	
προσδοκία	 με	 αποτέλεσμα	 να	 δημι-
ουργηθούν	 άμεσα	 δύο	 τμήματα,	 το	
1o	τμήμα	την	Δευτέρα	3	Δεκεμβρίου	
2012	 	 και	 το	 2o	 τμήμα	 την	 αμέσως	
επόμενη	 Δευτέρα	 10	 Δεκεμβρίου	
2012.	 Τα	 σεμινάρια	 έγιναν	 στην	 αί-
θουσα	του	σωματείου	μας	Κέκρωπος	
6	 στο	 Πειραιά	 και	 την	 εκπαιδευτική	

παρουσίαση	 έκανε	 ο	 κύριος	 Αντώ-
νης	 Μορώνης,	 Δρ.	 Ηλεκτρολόγος	
Μηχανικός	Αναπλ.	Καθ.	ΤΕΙ	Αθήνας.	
Σε	συνέχεια	αυτών	 των	σεμιναρίων,	
το	 σωματείο	 Ψυκτικών	 Πειραιά	 έχει	
προγραμματίσει	μια	σειρά	εκπαιδευ-
τικών	 εκδηλώσεων	 στους	 χώρους	
του	 σωματείου	 έως	 την	 άνοιξη,	 επι-
λέγοντας	 εκτός	 από	 τεχνικά	 θέματα	
όπως	Φορτία	Κλιματισμού	στα	μέσα	
Μαρτίου	 και	 εναλλακτικά	 θέματα,	
όπως		πχ.	φορολογικά	ή	ασφαλιστικά	
θέματα	 	 ελεύθερων	 επαγγελματιών	
και	επιχειρήσεων.

Σωματείο 
Επαγγελματοβιοτεχνών 
Ψυκτικών Πειραιά 
(Σ.Ε.Ψ.Υ.Π.)

Εκδόθηκε	και	 το	2013	η	ετήσια	ατζέ-
ντα	του	Σωματείου	Επαγγελματοβιο-
τεχνών	Ψυκτικών	Πειραιά	(Σ.Ε.ΨΥ.Π.).	
Με	βάση	 τα	δείγματα	από	 τις	προη-

γούμενες	 χρονιές,	 η	 ατζέντα	 χρησι-
μοποιείται	 ευρέως	 από	 τους	 Ψυκτι-
κούς	 για	 το	 ημερήσιο	 πρόγραμμά	
τους	 και	 είναι	 χαρακτηριστικό	 ότι	
το	ποσοστό	των	μελών	που	ενδιαφέ-
ρεται	από	μόνο	του	για	την	παραλα-
βή,	 είναι	 ιδιαίτερα	 υψηλό.	Με	 βάση	
την	 εξαιρετικά	 δύσκολη	 οικονομική	
και	 όχι	 μόνον	 συγκυρία,	 το	 σωμα-

τείο	 προχώρησε	 στην	 δαπάνη	 για	
την	έκδοση	της	ετήσιας	ατζέντας	και	
βρίσκει	 την	 ευκαιρία	 να	 ευχαριστή-
σει	 τους	 χορηγούς	 που	 ήταν	 κατά	
σειρά	 καταχώρησης,	 	 οι	 παρακά-
τω:	LEOMAT,		ΚΟΝΤΕΣ,		Psyctotherm,		
Altemco,		ΔΡΙΒΑΣ	PowerTools,		Ε.ΨΥ.
ΜΕ.,	 	 ATTICA	Ανδρέας	 Γερομουστα-

λάκης

Koινωνικά
Στις	04/01/2013	απεβίωσε,	σε	ηλικία	102	ετών,	ο	εκ	των	παλαιοτέρων	συναδέλφων	 
Νικόλαος	Παναγιωτόπουλος	πατέρας	του	Χρήστου,	επίσης	συναδέλφου,	 
στον	οποίο		εκφράζουμε	θερμά	συλλυπητήρια	,	τιμώντας	έτσι	την	παρουσία	 
του	εκλιπόντος	στα	δρώμενα	του	κλάδου	επί	σειρά	ετών.			
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Ομοσπονδία Βιοτεχνικών     
   Σωματείων Θεσσαλονίκης
Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 πρώτης	 για	 το	
2013	 συνεδρίασής	 του,	 το	 Διοικητι-
κό	Συμβούλιο	της	Ομοσπονδίας	Βιο-
τεχνικών	 Σωματείων	 Θεσσαλονίκης,	
συζήτησε	 την	 τραγική	 κατάσταση	
των	ΜΜΕ,	όπως	διαμορφώθηκε	στη	
δύσκολη	 οικονομική	 συγκυρία	 του	
2012	 και	 εξέφρασε	 την	 έντονη	 ανη-
συχία	του	για	τη	βιωσιμότητα	και	το	
μέλλον	τους.	
Τα	στοιχεία	για	το	μέγεθος	της	κρίσης	
και	της	ανασφάλειας	των	επαγγελμα-
τοβιοτεχνών	είναι	αποκαλυπτικά:		το	
2012	 οι	 διαγραφές	 στο	 Β.Ε.Θ.	 ανέρ-

χονται	στις	1.768	με	τις	πρώτες	αιτίες	
διακοπής	λόγω	ασύμφορης	λειτουρ-
γίας	ή	πτώχευσης	στο	65,6%,	με	μείω-
ση	του	τζίρου		44,6%.	71%	των	βιοτε-
χνών	δηλώνουν	απαισιόδοξοι	για	το	
μέλλον	των	επιχειρήσεών	τους.
Με	 το	νέο	φορολογικό	νομοσχέδιο	 -	
που	τιμωρεί	τις	νόμιμα	λειτουργούσες	
επιχειρήσεις	και	ταυτόχρονα	«επιβρα-
βεύει»	 τη	 φορολογική	 ασυνειδησία	
και	τη	νόμιμη	φοροδιαφυγή	(offshore,	
εικονικά	τιμολόγια,	λαθρεμπόριο,		πα-
ράνομο	εμπόριο	κ.λ.π.)-,	οι	ΜΜΕ	ση-
κώνουν	υπέρμετρα	το	βάρος	των	φο-
ρολογικών	στόχων	για	το	2013.	Για	το	

94%	των	επιχειρήσεων	 (πολύ	μικρές,	
μικρές	 και	 αυτοαπασχολούμενοι),	 οι	
φόροι	αυξάνονται	δραματικά	έως	και	
420%.	 Σε	 συνδυασμό	 με	 την	 κατα-
κρήμνιση	 της	 αγοραστικής	 δύναμης,	
τις	επιβαρύνσεις	από	αυξήσεις	τελών	
ΔΕΗ,	ΕΕΤΗΔΕ,	οδηγούνται	σε	κλείσιμο	
και	καταστροφή	με	ότι	αυτό	συνεπά-
γεται	 για	 την	 οικονομία,	 την	 ανεργία	
και	την	κοινωνία.	Οι	επιλογές	της	κυ-
βέρνησης	οδηγούν	στην	καταστροφή	
του	 μεγαλύτερου	 οικονομικού	 ιστού	
της	 χώρας	 που	 παρήγαγε	 και	 εξακο-
λουθεί	 να	 παράγει	 τις	 περισσότερες	
θέσεις	εργασίας.
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ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  18/2013                     
         

Θεσσαλονίκη, 10/1/2013    

                     
     

      

Πρωθυπουργό της Ελλάδας

κον Αντώνιο Σαμαρά

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο - που τιμωρεί τις νόμιμα λειτουργούσες 

επιχειρήσεις  και  ταυτόχρονα «επιβραβεύει»  τη  φορολογική  ασυνειδησία  και  τη 

νόμιμη  φοροδιαφυγή  (offshore,  εικονικά τιμολόγια,  λαθρεμπόριο,   παράνομο 

εμπόριο  κ.λ.π.)-,  οι  ΜΜΕ  σηκώνουν  υπέρμετρα  το  βάρος  των  φορολογικών 

στόχων  για  το  2013.  Για  το  94%  των  επιχειρήσεων  (πολύ  μικρές,  μικρές  και 

αυτοαπασχολούμενοι),  οι  φόροι  αυξάνονται  δραματικά  έως  και  420%.  Σε 

συνδυασμό με την κατακρήμνιση της αγοραστικής δύναμης, τις επιβαρύνσεις 

από αυξήσεις τελών ΔΕΗ, ΕΕΤΗΔΕ, οδηγούνται σε κλείσιμο και καταστροφή με ότι 

αυτό συνεπάγεται για την οικονομία, την ανεργία και την κοινωνία.

Σύμφωνα με  τα  επεξεργασμένα στοιχεία  της  Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,  οι  βασικότερες 

από τις δυσμενείς επιπτώσεις του στις μικρές επιχειρήσεις είναι: 

Κατάργηση αφορολόγητου των 5.000 ευρώ.

Μη έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών (ΟΑΕΕ).

Αύξηση και για τα εισοδήματα του 2012 του τέλους επιτηδεύματος.

Δραματική επιβάρυνση έως και 420% στις μικρές επιχειρήσεις (94% των 

επιχειρήσεων στη χώρα).

Για  τις  μεγάλες  επιχειρήσεις  (6%  του  συνόλου)  προβλέπεται  μείωση 

φορολογικής επιβάρυνσης κατά 16,5%.

Όλα αυτά,  θα οδηγήσουν στο κλείσιμο ακόμη περισσότερων μικρών και 

μεσαίων  επιχειρήσεων  και  στην  καταστροφή  των  εναπομείναντων   θέσεων 

εργασίας. 
1
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Κύριε  Πρωθυπουργέ,   αν  δεν  αλλάξει  κατεύθυνση  η  πολιτική  που 

ακολουθείται , ο αποδεκατισμός του μεγαλύτερου οικονομικού ιστού της χώρας 

που  παρήγαγε  και  εξακολουθεί  να  παράγει  τις  περισσότερες  θέσεις 

απασχόλησης θα είναι ολοκληρωτικός και η τριτοκοσμική πορεία της χώρας μη 

αναστρέψιμη.

                  Για την Διοίκηση της Ο.Β.Σ.Θ.

                     
          

   Ο Πρόεδρος                     
                     

    Ο  Γενικός Γραμματέας

                     
           

Ιωάννης Παπαργύρης                     
                     

Γεώργιος Γεωργιάδης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Υπουργό Οικονομικών κο Ι. Στουρνάρα

                     
   Κόμματα Βουλής

                     
   Βουλευτές 

                     
   Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

                     
   Επιμελητήρια Ε.Β.Ε.

                     
   Ο.Ε.Β.Ε. Ελλάδας

                     
   Σωματεία μέλη μας

                     
   Φορείς Μ.Μ.Ε.

                     
   Μέσα μαζικής ενημέρωσης
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Ομοσπονδία Βιοτεχνικών      
   Σωματείων Θεσσαλονίκης
Με	αφορμή	την	πρόταση	του	Υπουρ-
γείου	 Ανάπτυξης	 για	 άνοιγμα	 των	
καταστημάτων	 τις	 Κυριακές,	 διαπι-
στώνουμε	 για	 άλλη	 μια	 φορά	 την	
προχειρότητα	 με	 την	 οποία	 αντιμε-
τωπίζει	 η	 κυβέρνηση	 τα	 προβλή-
ματα	 λειτουργίας	 των	 πολύ	 μικρών,	
μικρών	 επιχειρήσεων	 και	 αυτοαπα-
σχολούμενων.	Η	ηγεσία	του	Υπουρ-
γείου	 Ανάπτυξης	 βρίσκεται	 εκτός	
τόπου	 και	 χρόνου,	 όταν	 σκέφτεται	
να	καθιερώσει	τη	λειτουργία	των	κα-
ταστημάτων	 έως	250m2	 	 αδιακρίτως	
για	όλες	τις	Κυριακές	του	χρόνου.	Το	
«σενάριο»	βασίζεται	στην	υποτιθέμε-

νη	 αναθέρμανση	 της	 αγοραστικής	
κίνησης,	 στην	 αύξηση	 του	 τζίρου,	
στην	 «υγιή»	 ανταγωνιστικότητα.	 Ξε-
χνούν	 όμως	 πως	 το	 ένα	 εκατομμύ-
ριο	και	πλέον	άνεργοι,-	πρώην	κα-
ταναλωτές,	έχουν	άπλετο	χρόνο	στη	
διάθεσή	 τους,	 ΔΕΝ	 ΕΧΟΥΝ	 ΟΜΩΣ	
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ	 για	 να	 διαθέσουν.	 Η	
με	οποιονδήποτε	ευφάνταστο	τρόπο	
(βλ.	ωράριο)		καθολική	υποταγή	στις	
επιταγές	 της	 Τρόϊκα,	 βαφτίζεται	 ως	
προσπάθεια	ανάκαμψης	 και	 βελτίω-
σης	του	επιχειρηματικού	κλίματος.
Με	 αυτή	 την	 απόφαση,	 η	 κυβέρ-
νηση	 και	 η	 ηγεσία	 του	 Υπουργείου	
Ανάπτυξης,	θα	γίνουν	οι	φυσικοί	αυ-
τουργοί	 της	 τελευταίας	 πράξης	 του	

δράματος	για	τους	πολύ	μικρούς	και	
αυτοαπασχολούμενους	 συναδέλ-
φους	μας,	που	σε	συνδυασμό	με	 τα	
νέα	 εξοντωτικά	 φορολογικά	 μέτρα,	
θα	έχουν	τεράστιο	οικονομικό,	προ-
σωπικό	και	οικογενειακό	κόστος.	
Καλούμε	τον	Υπουργό	Ανάπτυξης	να	
επαναπροσδιορίσει	 τις	 απόψεις	 του	
και	να	ενστερνιστεί	τις	προτάσεις	των	
αρμόδιων	 θεσμικών	 οργάνων	 των	
Μ.Μ.Ε.	για	τη	λειτουργία	της	αγοράς.
Σε	 κάθε	 άλλη	 περίπτωση	 τόσο	 ο	
ίδιος,	όσο	και	η	κυβέρνηση	θα	υπο-
στούν	τις	κοινωνικές	και	πολιτικές	συ-
νέπειες	της	ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ	ΤΟΥΣ	προς	
το	 μεγαλύτερο	 κομμάτι	 της	 εθνικής	
οικονομίας	της	χώρας.
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΗΛΗ

Tαξίδι Επί- Σκέφτομαι την Ελλάδα

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΗΛΗ

Ο	Δήμος	Γρεβενών	είναι	μια	περιοχή	ευλογημένη	από	
την	φύση,	ένας	τόπος	απαράμιλλου	φυσικού	κάλλους	
ο	οποίος	προσφέρει	αξέχαστες	εμπειρίες	στον	επισκέ-
πτη	όλες	τις	εποχές	του	χρόνου.

Για	όσους	θέλουν	να	ζήσουν	μοναδικές	εμπειρίες	βου-
νού	 και	 να	 νοιώσουν	 την	 μαγεία	 που	 προσφέρει	 το	
λευκό	 τοπίο,	 δεν	 έχουν	 παρά	 να	 επισκεφθούν	 έναν	
από	τους	πιο	όμορφους	και	δημοφιλείς	προορισμούς	
της	χώρας,	 το	Εθνικό	Χιονοδρομικό	Κέντρο	της	Βασι-
λίτσας.

Μέσα	 σε	 ένα	 πανέμορφο	 και	 μαγευτικό	 	 περιβάλλον	
στην	οροσειρά	της	ΠΙΝΔΟΥ		που	το	συνθέτουν	πεύκα,	
οξιές	 και	πανύψηλα	ρόμπολα,	στο	Βορειοδυτικό	 τμή-

μα	του	Νομού	Γρεβενών,	σε	απόσταση	48	χλμ	από	την	
πόλη	 των	 Γρεβενών	 και	 σε	 υψόμετρο	 1600-2113	 μέ-
τρων,	 βρίσκεται	 το	 Εθνικό	 Χιονοδρομικό	 Κέντρο	 της	
Βασιλίτσας	έτοιμο	να	προσφέρει	υψηλής	ποιότητας	πα-
ροχής	υπηρεσιών	στους	επισκέπτες.	Είναι	το	μοναδικό	
το	οποίο	προσφέρει	την	χαρά	του	χιονιού	μέχρι	και	την	
άνοιξη.

Αυτή	 η	 μαγευτική	 και	 αναλλοίωτη	 ομορφιά	 της	 	Πίν-
δου	παρότρυνε	στις	αρχές	του	1975	μια	παρέα	ρομα-
ντικών	ανθρώπων,	να	δημιουργήσουν	το	Χιονοδρομι-
κό	Ορειβατικό	Σύλλογο	για	να	υλοποιήσουν	τότε	μια	
ουτοπία	 το	 “Χιονοδρομικό	 κέντρο	 στη	 Βασιλίτσα”, 
και	 τα	 κατάφεραν	πιέζοντας	 την	 κεντρική	 εξουσία	 να	
χρηματοδοτήσει	τον	πρώτο	συρόμενο	αναβατήρα	στο	

Βασιλίτσα «η Βασίλισσα του χιονιού»
Γρεβενά ένας τόπος ύμνος στη φύση, στη ζωή…

Το χιονοδρομικό κέντρο που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες σε όσους  
το επισκέπτονται…
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Γρεβενά - Βασιλίτσα
διάσελο	Βασιλίτσας	–	Γομάρας	μήκους	1060	μ.	σε	υψό-
μετρο	1788	–	2060	μ.	(	υψομ.	Διαφ.	272	μ.	).	Ο	αναβα-
τήρας	 αυτός	 μεταφέρει	 800	 χιονοδρόμους	 την	 ώρα	
και	λειτουργεί	μέχρι	σήμερα.	Η	 τοποθέτηση	και	η	κα-
τασκευή	του	αποτελεί	υπόδειγμα	γιατί	η	πίστα	έχει	δε-
χθεί	ελάχιστες	παρεμβάσεις	και	η	ποσότητα	και	η	ποιό-
τητα	του	χιονιού	είναι	εξαιρετική.	Τα	επόμενα	χρόνια	η	
ιδέα	της	τουριστικής	ανάπτυξης	του	Ν.	Γρεβενών	με	κύ-
ριο	πόλο	το	χιονοδρομικό	κέντρο	της	Βασιλίτσας	απο-
κτά	όλο	και	πιο	φανατικούς	οπαδούς	που	μιλούν	κολα-
κευτικά	για	τις	δυνατότητες	αξιοποίησης	της	Βασιλίτσας

Το	Χιονοδρομικό	Κέντρο	διαθέτει	δύο	εναέριους	ανα-
βατήρες,	 τρεις	 συρόμενους	 και	 δύο	 αναβατήρες	 για	
αρχάριους,	που	εξυπηρετούν	συνολικά	18	χιονοδρο-
μικές	πίστες	όλων	των	διαβαθμίσεων.	Λειτουργούν	δύο	
Baby	 lift	 ενώ	 για	 τους	 φίλους	 του	 Snowboard	 υπάρ-
χουν	οι	απαραίτητες	 εγκαταστάσεις	 και	ο	 κατάλληλος	
εξοπλισμός.	Επίσης	προσφέρει	στους	χιονοδρόμους	
την	μοναδική	εμπειρία	της	νυχτερινής	κατάβασης	με	
χιονοπέδιλα	στις	φωτιζόμενες	πίστες.		Είναι	το	δεύτε-

ρο	σε	όγκο	χιονοδρομικό	κέντρο	της	χώρας	μετά	τον	
Παρνασσό.	

Διαθέτει	 ακόμη	 «Σαλέ»	 δυναμικότητας	 40	 κλινών	 με	
εστιατόριο	 και	 μπαρ,	 ορειβατικό	 καταφύγιο	 με	 πέντε	
εξάκλινες		μεζονέτες,	εστιατόριο	και	μπαρ.

Λειτουργούν	 καθ΄	 όλη	 τη	 διάρκεια	 του	 χειμώνα	 στο	
χιονοδρομικό	κέντρο	 	 	 	 σχολές	ΣΚΙ	 και	 SNOWBOARD		
καθώς	επίσης	και	καταστήματα	από	τα	οποία	ο	χιονο-
δρόμος	 μπορεί	 να	 ενοικιάσει	 τον	 απαραίτητο	 εξοπλι-
σμό.

Για	πρώτη	χρονιά		το	Χιονοδρομικό	Κέντρο	της	Βασιλί-
τσας	παρέχει	πλήρη	ασφάλεια	στους	επισκέπτες	με	συ-
νεχή	παρουσία	 ειδικά	 εκπαιδευμένης	 ομάδας	 διάσω-
σης,	γιατρού	και	νοσοκόμας	καθ΄όλη	της	διάρκεια	της	
λειτουργίες	του.

Στη	γύρω	περιοχή	και	σε	απόσταση	8	έως	20	χιλιομέ-
τρων	,	βρίσκονται	διάσπαρτα		πανέμορφα	πετρόκτιστα	
χωριά	στα	οποία	λειτουργούν	υψηλών	προδιαγραφών		
ξενοδοχειακές	μονάδες,	πανέμορφοι	παραδοσιακοί	ξε-
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νώνες,	ταβέρνες,	όπου	ο	επισκέπτης	μπορεί	να	γευθεί	
ντόπιες	 νοστιμιές,	 μεγάλη	 ποικιλία	 τυριών	 καθώς	 και	
άγριων	μανιταριών,	να	απολαύσει	τον	καφέ	του	και	να	
διασκεδάσει	τις	βραδινές	ώρες.

Η	διαδρομή	που	πρέπει	να	ακολουθήσει	κανείς	για	να	
επισκεφθεί	 το	 χιονοδρομικό	 κέντρο	 είναι:	 Γρεβενά	 –	
Μαυραναίοι	–	Ανάβρυτα	–	Σμίξη	-Διάσελο	Βασιλίτσας.	

Χρήσιμα	Τηλέφωνα:	
•	 Χιονοδρομικό	Κέντρο:	2462084850

•	 «Σαλέ»	Βασιλίτσας:	2462084100

•	 Χιονοδρομικός	Ορειβατικός	Σύλλογος	Γρεβενών:		
	 2462028602

•	 Επιτροπή	Διοίκησης	Ε.Χ.Κ.	Βασιλίτσας:	24620	76530 
Η	Βασιλίτσα,	συνεχίζει	να	μαγεύει	και	να	προσελκύ-
ει	όλο	και	περισσότερους	επισκέπτες	από	πολλά	μέρη	
της	Ελλάδας.											

Η	 βασιλίτσα	 καλείται	 να	 παίξει	 πρωτοποριακό	 ρόλο	
στο	χειμερινό	τουρισμό	σε	όλη	τη	διάρκεια	του	έτους	
με	ποικιλία	δράσεων	και	παρεμβάσεων	και	είναι	έτοι-
μη	για	αυτό	το	ρόλο.

Τα	σχέδια	και	τα	οράματα	της	δεν	σταματούν.	Έχει	την	
δυνατότητα	 και	 θα	 μπορέσει	 να	 ξεπεράσει	 τον	 εαυτό	
της	σε	όλα	τα	αναπτυξιακά	προγράμματα,	γιατί	αποτε-
λεί	μέγιστο	μοχλό	ανάπτυξης	του	Δήμου	Γρεβενών	και	
όλης	 της	Βόρειας	Πίνδου	και	η	προσπάθειά	 της	αυτή	
στηρίχθηκε	και	συνοδεύεται	από	τους	αγώνες	και	πό-
θους	 όλων	 των	 Γρεβενιωτών,	 επωνύμων	 και	 ανωνύ-
μων.	Ο	τουρισμός	μπορεί	να	γίνει	το		όχημα	που	θα	
οδηγήσει	 τα	 Γρεβενά	σε	μία	νέα	πορεία	ανάπτυξης	
και	 προς	 αυτή	 την	 κατεύθυνση	δημιουργούμε	 νέες	
προοπτικές,		αξιοποιώντας	τις	ομορφιές	που	απλόχε-
ρα	μας	χάρισε	η	φύση.	Σας	περιμένουμε	για	να	ζή-
σουμε	όλοι	μαζί	μοναδικές	εμπειρίες.	 ®
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Ευρισκόμενος	στα	πρόθυρα	του	θανάτου,	ο	Μέγας	Αλέ-
ξανδρος	συγκάλεσε	τους	στρατηγούς	του	και	τους	κοινο-
ποίησε	τις	τρεις	τελευταίες	επιθυμίες	του.
1.	Να	μεταφερθεί	το	φέρετρό	του	στους	ώμους	από	τους	
καλύτερους	γιατρούς	της	εποχής.
2.	Τους	θησαυρούς	που	έχει	αποκτήσει	(ασήμι,	χρυσάφι,	
πολύτιμους	λίθους)	να	 τους	σκορπίσουν	σε	όλη	 τη	δια-
δρομή	μέχρι	τον	τάφο	του.
          3.	Τα	χέρια	του	να	μείνουν	να	

λικνίζονται	 στον	 αέρα,	
έξω	 από	 το	 φέρετρο,	
σε	 θέα	 όλων.	 Ένας	
από	 τους	 στρατη-
γούς,	 έκπληκτος	
από	τις	ασυνήθι-
στες	 επιθυμίες,	
ρώτησε	τον	Αλέ-
ξανδρο	 ποιοι	
ήταν	οι	λόγοι.
Ο	 Αλέξανδρος	
του	εξήγησε:

1.	 Θέλω	 οι	 πιο	 δια-
πρεπείς	γιατροί	να	ση-

κώσουν	το	φέρετρό	μου,	για	να	μπορούν	να	δείξουν	με	
αυτό	τον	τρόπο	ότι	ούτε	εκείνοι	δεν	έχουν,	μπροστά	στο	
θάνατο,	τη	δύναμη	να	θεραπεύσουν!
2.	 Θέλω	 το	 έδαφος	 να	 καλυφθεί	 από	 τους	 θησαυρούς	
μου,	για	να	μπορούν	όλοι	να	βλέπουν	ότι	τα	αγαθά	που	
αποκτούμε	εδώ,	εδώ	παραμένουν!
3.	Θέλω	 τα	 χέρια	μου	να	αιωρούνται	στον	αέρα,	 για	 να	
μπορούν	οι	άνθρωποι	να	βλέπουν	ότι	ερχόμαστε	με	τα	
χέρια	άδεια	και	με	τα	χέρια	άδεια	φεύγουμε,	όταν	τελειώ-
σει	για	εμάς	ο	πιο	πολύτιμος	θησαυρός	που	είναι	ο	χρό-
νος!
«Ο	ΧΡΟΝΟΣ»	είναι	ο	πιο	πολύτιμος	θησαυρός	που	έχου-
με,	γιατί	είναι	περιορισμένος.
Μπορούμε	να	δημιουργήσουμε	χρήμα,	αλλά	όχι	περισ-
σότερο	χρόνο.
Όταν	 αφιερώνουμε	 χρόνο	 σε	 ένα	 πρόσωπο,	
του	παραχωρούμε	ένα	μέρος	από	τη	ζωή	μας	
που	ποτέ	δεν	θα	μπορέσουμε	να	αναπληρώ-
σουμε.

Ο	χρόνος	είναι	η	ζωή	μας.
Το	καλύτερο	δώρο	που	μπορείς		

να	δώσεις		
σε	κάποιον	είναι	ο	χρόνος	σου	!!!	 ®

Δυτικοανατολικά	της	Γης

Μυθιστόριμα	του	συγγραφέα	
Νίκου	Σκορίνη
Γενικού	Γραμματέα	ΓΣΕΒΕΕ
Αντιπροέδρου	ΟΚΕ

Περιπετειώδες	μυθιστόρημα	με	κυνηγητό	αρχαιολογικών	ευρημάτων,	προσωπικές	
υπαρξιακές	κρίσεις	και	παθιασμένους	έρωτες.	

Πράκτορες	μυστικών	υπηρεσιών,	εγκληματικών	οργανώσεων	και	εκκλησιών	ψά-
χνουν	κλεμμένα	αρχαία	ευρήματα	και	τα	θαμμένα,	κάπου	στη	Σαχάρα,	συμπλη-
ρωματικά	τους,	για	λογαριασμό	αδίστακτων	πολιτικών,	αδίστακτων	ιερωμένων	και	
απλήστων	του	χρήματος.	Οι	πληροφορίες	των	ευρημάτων	-εάν	δημοσιευτούν!	θα	τι-
νάξουν	την	ιστορία	του	Δυτικού	Κόσμου	στον	αέρα.

Η	έρημος	της	Σαχάρας	γίνεται	πεδίο	κατασκοπίας,	ανασκαφών,	μακελειών...	Γίνεται,	
επίσης,	ο	καθρέφτης	τής	υπαρξιακής	κρίσης	αρκετών	εμπλεκομένων	προσώπων	και	
ο	κοιτώνας	ημερινών	και	νυχτερινών	ερώτων.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΗΛΗ

Οι τρεις τελευταίες επιθυμίες 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Εδώ γελάμε
Ποιος είπε τι...

Σχόλιο μήνα...

Γράφει
η	Όλγα	Βρυώνη
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Εδώ γελάμε
Ποιος είπε τι...

Σχόλιο μήνα...

Η	συγκεκριμένη	έκφραση	χρησιμοποιείται	συ-
νήθως	σε	εκλογικές	διαδικασίες,	για	την	εκδή-
λωση	 δυσαρέσκειας	 στο	 πρόσωπο	 κάποιου	
υποψηφίου.
Από	το	1844	και	για	80	περίπου	χρόνια,	η	εκλο-
γική	 διαδικασία	 γινόταν	 με	 διαφορετικό	 τρό-
πο	από	τον	σημερινό:	Δεν	υπήρχε	μια	κάλπη,	
αλλά	τόσες	όσοι	και	οι	υποψήφιοι.	Κάθε	κάλπη	
ήταν	χωρισμένη	σε	δυο	πλευρές:	Την	αριστε-
ρή	της,	που	ήταν	μαύρη	και	συγκέντρωνε	τις	
αρνητικές	ψήφους	και	την	δεξιά	της,	που	ήταν	
άσπρη	και	συγκέντρωνε	τις	θετικές	ψήφους.
Στους	ψηφοφόρους	 δινόταν	 σφαιρικά	 μολυ-

βδαίνια	μπαλάκια,	ένα	για	κάθε	κάλπη.	Αυτοί	με	την	σειρά	τους	έβαζαν	
όλο	το	χέρι	τους	μέσα	στην	κάλπη	(για	να	μην	φαίνονται	οι	προτιμήσεις	
τους)	και	έριχναν	το	μπαλάκι	στην	πλευρά	της	προτίμησής	τους.	Αν	το	
σφαιρίδιο	πήγαινε	στη	δεξιά	άσπρη	πλευρά,	η	ψήφος	ήταν	θετική,	αν	
πήγαινε	στην	αριστερή	μαύρη,	η	ψήφος	ήταν	αρνητική.
Με	αυτόν	 τον	 τρόπο	οι	ψηφοφόροι	μπορούσαν	να	 ικανοποιήσουν	
όλες	τις	πλευρές,	αφού	είχαν	τη	δυνατότητα	να	 ‘’ασπρίσουν’’	όλους	
τους	 υποψηφίους	 όλων	 των	 κομμάτων.	 Και	 το	 αντίθετο	 βέβαια:	 Να	
τους	‘’μαυρίσουν’’	όλους.	Συχνά,	ήταν	τέτοιος	ο	φανατισμός,	ο	θυμός	
ή	η	αγανάκτησή	τους,	που	πολλοί	δάγκωναν	τα	σφαιρίδια	δυνατά	πριν	
τα	ρίξουν	στην	κάλπη.	Οι	εκφράσεις	«μαύρο	και	δαγκωτό»,	«έφαγε	μαύ-
ρο»,	«τον	μαύρισα»,	«θα	σε	βγάλω	ασπροπρόσωπο»	προέκυψαν	όλες	
από	αυτήν	την	εκλογική	διαδικασία.

Γιατί	λέμε	“θα	του	ρίξω	μαύρο	και	δαγκωτό”

Πώς προέκυψε η φράση

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΗΛΗ

Πήγανε	και	βάλανε	 
σε	κάθε	αμάξι	αυτή	 
τη	βλακεία		τον	αισθητήρα	 
&	πας	να	παρκάρεις	 
κι	αρχίζει	ΜΠΙΠ	ΜΠΙΠ	
ΜΠΙΠ.... 
Λες	&	είμαστε	χαζοί	......	 
&	με	το	MΠAM	δε	σταματάγαμε???????????

Εδώ γελάμε.... Ποιος είπε τι...
«Το	της	πόλεως	όλης	ήθος,	ομοιούται	τοις	άρχουσιν.»
μτφρ:	Το	ήθος	των	αρχόντων	είναι	όμοιο	με	το	ήθος	των	αρχόμενων

																																																																																																																																										Ισοκράτης

Αρχαία ελληνικά 
ανέκδοτα

Φωτό του μήνα

Ένας	άντρας	είπε	στην	ερωτομανή	 
γυναίκα	του:	«Τι	θέλεις	να	κάνουμε,	 
να	φάμε	ή	να	κάνουμε	έρωτα». 
Εκείνη	του	είπε:	 
«Ό,τι	θέλεις,	ψωμί	πάντως	δεν	έχουμε».	

Ο	Διευθυντής	πωλήσεων	της	ALTEMCO	A.E.	 
Σπύρος	Κοντούσιας	και	ο	συνάδελφος	 
από	την	Ερμιόνη	Χαράλαμπος	Σκούρτης	ξεκίνησαν	 
τις	παραστάσεις	τους	σε	μπουζουκάδικο	στην	Κίνα.	
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