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Editorial
Αγαπητοί συνάδελφοι γεια σας,

Η πανδημία που έχει προκύψει εδώ και έναν χρόνο δημιούργησε, για τους περισ-
σότερους εξ ημών έναν νέο τρόπο επικοινωνίας, αυτός ο τρόπος είναι η διαδικτυ-
ακή συνάθροιση για την άντληση πληροφοριών. 

Ο παραπάνω αναφερόμενος τρόπος αποδεικνύεται πάρα πολύ καλός, διότι δίνεται 
η δυνατότητα σε συλλογικότητες και εταιρείες να προσφεύγουν σε αυτόν προκει-
μένου να ενημερώσουν για νέες τεχνολογίες, προϊόντα και εξελίξεις που αφορούν 
τον κλάδο που επιχειρούν. Το εργαλείο λοιπόν είναι καλό, εύχομαι να συνεχιστεί 
και στο μέλλον, οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν για να μπορούν να ενημερώ-
νονται ευρισκόμενοι στο χώρο τους, αποφεύγοντας τις μετακινήσεις, κερδίζοντας 
χρόνο και να παρακολουθούν σεμινάρια που σε διαφορετική περίπτωση μπορεί 
να μην έπεφταν καν στην αντίληψή τους.

Ο πρόλογος αυτού του κειμένου κατατάσσει τον γράφοντα ανάμεσα σε αυτούς που 
θεωρούν το διαδίκτυο πρόοδο και το προτείνουν ως τρόπο επικοινωνίας του πα-
ρόντος αλλά και του μέλλοντος. 

Ο πρόλογος όμως γράφτηκε προκειμένου να διαχωρίσει την επαγγελματική ενα-
σχόληση των ανθρώπων διαδικτυακά από τις ανθρώπινες κοινωνικές σχέσεις, 
που όλοι πρέπει να έχουμε, ευρισκόμενοι με φυσική παρουσία σε εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες που θα διευρύνουν την ανθρώπινη ανάγκη να κοιτάξουμε τους 
άλλους στα μάτια, να τους δώσουμε το χέρι μας, να ακούσουμε τη φωνή τους ζω-
ντανά, να τους κάνουμε μια αγκαλιά, να τους εκμυστηρευτούμε τις σκέψεις μας, 
για να χαρούμε τη ζωή με την απλότητα της αμεσότητας που την χαρακτηρίζει. 

Το διαδίκτυο λοιπόν είναι εδώ, είναι το μέλλον, είναι η αναγκαιότητα, είναι η πλη-
ροφόρηση, αλλά είναι για να μας υπηρετεί. 

Όλοι αυτοί που για λόγους υγειονομικούς μάς φιλοξένησαν διαδικτυακά στους 
χώρους τους και μας πρόσφεραν επαγγελματικές πληροφορίες, γνωρίζουν πολύ 
καλά ότι μας κάλυψαν την ανάγκη της ενημέρωσης, όμως γνωρίζουν ότι οι συ-
νεργάτες τους πρέπει να επικοινωνήσουν και με φυσικό τρόπο, και πιστεύω ότι 
θα το πράξουν.

Είναι αναγκαίο η ενημέρωση να συνεχιστεί από τις εταιρείες, αλλά είναι επίσης 
αναγκαίο ο μέχρι σήμερα διαδικτυακός φιλοξενούμενος να μάθει τη διεύθυν-
σή τους, να διαβεί την πόρτα τους, να γνωρίσει από κοντά τον εκπαιδευτή του, να 
πιάσει το χέρι του, να νιώσει τη ζεστασιά του, να έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο 
που βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή του, γιατί έτσι τον εμπιστεύεται και θα τον 
ακούσει με μεγαλύτερη προσοχή στο επόμενο διαδικτυακό σεμινάριο.

Κλείνοντας θέλω να επισημάνω ότι οι σκέψεις που σας παραθέτω σε αυτό το 
editorial έχουν σκοπό να αναδείξουν τη σπουδαιότητα της τεχνολογίας προτάσ-
σοντας όμως τις ανθρώπινες σχέσεις που είναι η βασικότερη αρχή για την ωφέ-
λιμη χρήση της.  

Διονύσης Βρυώνης                       
Γράφει 
ο διονυσησ βρυωνησ
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Εφέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια 
από την έναρξη της επανάστασης των 
Ελλήνων εναντίον των Οθωμανών. Η 
Επανάσταση του 1821 αποτελεί το ση-
μαντικότερο γεγονός της νεοελληνικής 
ιστορίας, σημείο αναφοράς για τους 
μετέπειτα εθνικούς αγώνες. Είναι σα-
φές ότι η ελληνική επανάσταση υπήρ-
ξε σταθμός στην ιστορία τού νεότερου 
Ελληνισμού, αφού υπήρξε η αφετηρία 
της μετέπειτα δημιουργίας -οριστικώς 
με το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 
1830- του Νεότερου Ελληνικού Κρά-
τους. Κατά τη διάρκεια της επανάστα-
σης του 1821, οι Έλληνες δεν είχαν να 
αντιμετωπίσουν μόνον τους εχθρούς, 
αλλά και διάφορες θανατηφόρες επι-
δημίες όπως την πανώλη, την χολέρα, 
τη νελονοσία, την ευλογιά, τη δυσεντε-
ρία, το τύφο, οι οποίες  αποδεκάτιζαν 
πληθυσμούς ολόκληρους σε πόλεις 
και χωριά της Ελλάδας.
Αν η σημερινή ελληνική κοινωνία 
μοιάζει να έχει μείνει αποσβολωμέ-
νη από την πανδημία, οι αγωνιστές του 
1821 έζησαν στενά δεμένοι με την επι-
δημία, την καραντίνα και τον θάνατο. 
Από τις πρώτες κιόλας μέρες του αγώ-
να είχαν να αντιμετωπίσουν εκτός από 
τους τραυματίες των μαχών και τους 
ασθενείς από τις διάφορες επιδημικές 
ασθένειες.
Οι συχνές μετακινήσεις των αγωνι-
στών, ο αναγκαστικός συνωστισμός 
αγροτών στις πόλεις, οι αλλεπάλλη-
λες  πολιορκίες, οι συνεχείς πολεμι-
κές συγκρούσεις, συνεπάγονταν εκτός 
από  ταλαιπωρίες και έλλειψη πόσιμου 
νερού, τροφίμων και φαρμάκων. Όλα 

αυτά, λοιπόν, συνεισέφεραν στη συνε-
χή υποβάθμιση της υγείας στη διάρ-
κεια  της Ελληνικής Επανάστασης.
Ο καθηγητής  Ιατρικής και κοσμήτο-
ρας της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
ΑπΘ, κ. Θεόδωρος Δαρδαβέσης ανα-
φέρει χαρακτηριστικά: «…Η αγωνιώ-
δης αναζήτηση προστασίας των κα-
τοίκων της υπαίθρου συνεισέφερε στη 
συγκέντρωση πλήθους ανθρώπων σε 
οργανωμένες και οχυρωμένες πόλεις. 
Η συμβίωσή τους υπό άθλιες συνθή-
κες, χωρίς μηχανισμούς απομάκρυν-
σης των απορριμμάτων, με ελλείψεις 
στις υποδομές ύδρευσης και αποχέ-
τευσης, οδηγούσε συχνά σε εκδήλω-
ση σοβαρών επιδημιών».

Σε κείμενα της εποχής είναι συχνές 
οι αναφορές για ξαφνική εμφάνι-
ση επιδημιών στη Στερεά Ελλάδα και 
στη πελοπόννησο,  οι οποίες έσπερ-
ναν το τρόμο και το θάνατο στο πέρα-
σμά τους. παρά τη λήψη μέτρων που 
έλαβαν οι προσωρινές κυβερνήσεις 

(1821-1827) και ο Ιωάννης Καποδίστρι-
ας (1828-1831), τα καταστρεπτικά απο-
τελέσματα των επιδημιών δεν έλειψαν 
σε όλη τη διάρκεια της επανάστασης. 
Εκτός λοιπόν από τα πολεμικά τραύ-
ματα, τους αγωνιστές μάστιζαν και οι 
επιδημίες, κυρίως τύφου και πανού-
κλας στην πελοπόννησο. Από τις χει-
ρότερες ήταν η επιδημία τύφου μετά 
τη μάχη στο Βαλτέτσι. Έπληξε την Τρι-
πολιτσά κατά την πολιορκία και επι-
δεινώθηκε μετά την κατάληψη, γιατί 
οι άταφοι νεκροί προκάλεσαν μεγάλη 
αύξηση της νόσου. Η λαφυραγώγηση, 
κυρίως ενδυμάτων,  ήταν ένας ακόμα 
τρόπος εξάπλωσης της επιδημίας.
Η επιδημία που εκδηλώθηκε στην Τρι-
πολιτσά, είχε ως αιτία τον εξανθηματι-
κό τύφο και προκάλεσε περίπου 3.000 
θανάτους, ενώ επιδημία τύφου εκδη-
λώθηκε, αργότερα, στο Ναύπλιο και 
σε άλλες πόλεις που τελούσαν υπό 
πολιορκία.μεγάλο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει η περιγραφή του Φωτάκου 
για τον τύφο που χτύπησε το Ναύπλιο. 
Ο ίδιος μολύνθηκε από την αρρώ-
στια αλλά επέζησε. “Η επιδημία αυτή 
υπήρξεν φοβερωτέρα εκείνης η οποία 
έγινεν εις την Τριπολιτσάν, διότι εθέ-
ρισε πολλούς Έλληνες οίτινες εμβή-
καν εις το Ναύπλιον. Ούτοι άμα εισήλ-
θον έλαβαν τα φορέματα και τα άλλα 
πράγματα των Τούρκων και από αυτά 
εμολύνθηκαν”. Λίγο μετά τη νίκη των 
δυνάμεων του Κολοκοτρώνη στα Δερ-
βενάκια, την Κόρινθο μάστιζε ο τύφος. 
Το 1822 έχαναν εκεί τη ζωή τους κα-
θημερινά 15 με 20 άτομα, αναγκάζο-
ντας τους Τούρκους να εγκαταλείψουν 

Οι επιδημίες κατά 
τον απελευθερωτικό 
αγώνα του 1821 

Κατα τη διαρΚεια 
της επαναςταςης 
του 1821, οι ελληνες 
δεν ειχαν να 
αντιμετωπιςουν 
μονον τους εχθρους, 
αλλα Και διαφορες 
θανατηφορες 
επιδημιες
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την πόλη και να κατευθυνθούν προς την τουρκική ακόμη πάτρα. Σε περιπτώ-
σεις πολιορκιών, όπως αυτή του μεσολογγίου, οι πολιορκημένοι μετά την εξά-
ντληση των αποθεμάτων τροφίμων αναγκάστηκαν να τρώνε οτιδήποτε ήταν δυ-
νατό να καταναλωθεί. Στην αρχή έφαγαν όλα τα κατοικίδια ζώα που υπήρχαν, 
όπως άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια, καμήλες, σκύλους, γάτες και στο τέλος ποντι-
κούς, ενώ χρησιμοποίησαν ακόμα και δέρματα ζώων για να ξεγελάσουν τη πεί-
να τους. Στην απόγνωσή τους κάποιοι κατέφυγαν στη πτωματοφαγία και μάλιστα 
των συγγενών τους. Η ακατάλληλη διατροφή προκαλούσε δυσεντερία, που εξα-
ντλούσε ακόμη περισσότερο τους αποδυναμωμένους οργανισμούς των αγωνι-
στών του 1821, ενώ η πρόσβαση σε αποθέματα υγιεινού πόσιμου νερού ήταν συ-
χνά προβληματική, είτε γιατί δεν επαρκούσαν οι διαθέσιμες ποσότητες είτε γιατί 
ο εχθρός κυρίευε τις πηγές και διέκοπτε την υδροδότηση πόλεων και περιοχών, 
που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των Ελλήνων.
Οι πολιορκημένοι του μεσολογγίου έπιναν το γλυφό νερό της λιμνοθάλασσας, 
των λίγων πηγαδιών και των δύο δεξαμενών που ήταν γεμάτες πτώματα. Για το 
θέμα αυτό ο Κασομούλης, αναφέρει στα Στρατιωτικά του Ενθυμήματα, ότι: «…
το νερό των δεξαμενών είχεν γίνει ένα μίγμα αλλόκοτον ό,τι ήθελες μέσα εύρι-
σκες μυαλά, εντόσθια, αίμα, κεφάλια – και οι Έλληνες έπιναν και υπέμνεσκαν 
με όλην την αδιαφορίαν». Στο μεσολόγγι οι θάνατοι από δυσεντερία,  ίσως να 
ξεπέρασαν εκείνους της ηρωικής Εξόδου. Όμως, η τελευταία μεγάλη επιδημία 
την οποία αντιμετώπισαν οι αγωνιστές στα 1828 είναι σημαδιακή, κυρίως για τον 
τρόπο που αντιμετωπίστηκε από τον Καποδίστρια, που μόλις πριν από τρεις μή-
νες είχε φθάσει στην Ελλάδα. Επιδημία πανώλης εξαπλώθηκε τον Απρίλιο του 
1828 από το πλήρωμα ενός υδραΐκου πλοίου, σε ένα ταξίδι μεταφοράς αιχμα-
λώτων από την Αίγυπτο στη μεθώνη. Τα μέλη του πληρώματος προσβλήθηκαν 
από την πανώλη που θέριζε τον πληθυσμό της Αιγύπτου και οι περισσότεροι πέ-
θαναν. Η πανώλη επεκτάθηκε και στην Ύδρα και ήδη στις 17 Απριλίου 1828 εί-
χαν σημειωθεί τα πρώτα κρούσματα στο νησί. Ο Καποδίστριας, έχοντας σπουδά-
σει ο ίδιος ιατρική, δεν υποτίμησε τον κίνδυνο, αλλά έλαβε αυστηρά ενεργητικά 
μέτρα για τον περιορισμό της επιδημίας βάζοντας την Ύδρα και τις Σπέτσες σε 
καραντίνα για πενήντα ημέρες, με την αυστηρή διαταγή να μην βγαίνει οτιδή-
ποτε από τα νησιά που είχαν πληγεί, είτε προϊόν είτε άνθρωπος. Εκτός από αυ-
στηρά μέτρα καραντίνας και την απαγόρευση της μετακίνησης και των επαφών 
με τους ασθενείς ή όσους είχαν έλθει σε επαφή μαζί τους, απαγορεύτηκε και 
κάθε συνάθροιση σε δημόσιο χώρο, στις περιοχές που είχαν προσβληθεί από 
την επιδημία. Ανάμεσα στα άλλα μέτρα που πήρε, ήταν και τα εξής: Έξοδος από 
την πόλη των κατοίκων από τα μολυσμένα σπίτια και εγκατάστασή τους σε κα-
λύβες· ένας-ένας χωρίς να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, ακόμα και τα μέλη 
της ίδιας οικογένειας. Το κράτος θα προμηθεύσει βοηθούς για τους περιορισμέ-
νους σε καραντίνα. Ένας νοσηλευτής ανά δέκα άτομα για να τους προμηθεύουν 
τρόφιμα και να τους εξυπηρετούν και ένας ανά τέσσερις για τους ήδη νοσού-

Γράφει ο νικοσ σεκεριάδησ
ΜΗχΑνΟλΟγΟς ΜΗχΑνΙΚΟς  
ΕΚπΑΙΔΕυΤΙΚΟς   

ντες. Οι υπόλοιποι κάτοικοι θα παρα-
μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους για 
τις λίγες μέρες που θα χρειαστεί, θα 
κλείσουν οι εκκλησίες και οι δημόσι-
οι χώροι και κανένα πλοίο δεν θα μπο-
ρεί να προσεγγίσει στο λιμάνι. παρά τα 
μέτρα που πάρθηκαν, σύντομα η επι-
δημία είχε μεταφερθεί στις Σπέτσες, 
στον πόρο, στην χαλκίδα, στα μέγαρα, 
στα Καλάβρυτα και στην Αργολίδα. Η 
επιδημία είχε παρουσιάσει τα περισ-
σότερα κρούσματα στον πόρο.
Η επιδημία υποχώρησε τους καλο-
καιρινούς μήνες, ενώ τον Σεπτέμβριο 
δεν εμφανίστηκαν καθόλου νέα κρού-
σματα. Αυτό οδήγησε σε ελάττωση της 
επαγρύπνησης με αποτέλεσμα τη δρα-
ματική επανεμφάνιση της στα Καλά-
βρυτα και στα γύρω χωριά τον Οκτώ-
βριο του 1828. Η πιο σοβαρή αμέλεια 
των κατοίκων ήταν ότι δεν τηρούσαν 
τους κανόνες υγιεινής. Όλες οι επαρ-
χίες των Καλαβρύτων τέθηκαν σε κα-
ραντίνα με σκοπό τον άμεσο περιορι-
σμό όλων των πιθανών αρρώστων στα 
σπίτια τους. Λόγω των συντονισμέ-
νων προσπαθειών όλων των αξιωμα-
τούχων της κυβέρνησης στην περιο-
χή, η επιδημία δεν μεταδόθηκε στην 
υπόλοιπη πελοπόννησο αλλά αναχαι-
τίστηκε  στις περιοχές που είχε κάνει 
την επανεμφάνισή της.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, γίνε-
ται αντιληπτό ότι οι αγωνιστές του 1821 
δεν αντιμετώπιζαν μόνο τον εχθρό, 
αλλά και τις διάφορες αρρώστιες και 
επιδημίες που προκάλεσαν σε ένα 
βαθμό σχεδόν τον ίδιο  αριθμό θανά-
των με εκείνους που έπεσαν στα πε-
δία των μαχών. 
Διακόσια χρόνια μετά, οι ομοιότητες 
είναι απίστευτα ίδιες. Τα καταφέρα-
με τότε. Για να  τα καταφέρουμε και 
τώρα και να αποκτήσουμε την ελευ-
θερία που είχαμε πρέπει να συμπερι-
φερθούμε με υπευθυνότητα απέναντι 
στον εαυτό μας και την κοινωνία ώστε 
να κερδηθεί η μάχη με τον ιό και  να 
επανέλθει η ζωή στην προηγούμενη 
κανονικότητά της.

ΈΝημΈρωση8
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Ατελείωτο Ζεστό Νερό
Συνεχής και αδιάλειπτη παροχή ζεστού νερού χρήσης, στην 
επιθυμητή θερμοκρασία, ως και 6.000 λίτρων/ώρα ανά δοχείο.

Φρέσκο & καθαρό
Το νερό χρήσης δεν αποθηκεύεται· ζεσταίνεται άμεσα από τον 
εναλλάκτη διέλευσης με αποτέλεσμα να παραμένει φρέσκο και 
καθαρό, χωρίς βακτηρίδια.

Ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση
Χάρη στην εξαιρετική αποδοτικότητα του εναλλάκτη διέλευσης 
(99%) η φόρτιση του δοχείου αδρανείας μπορεί να γίνει 
ακόμη και σε 1 μόνο βαθμό περισσότερο από την επιθυμητή 
θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης!

10 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση
Καθότι το νερό χρήσης δεν αποθηκεύεται το X-flow δεν 
διαβρώνεται, με αποτέλεσμα το προσδόκιμο καλής λειτουργίας 
του να είναι πολύ υψηλό ακόμα και στις πιο δύσκολες 
συνθήκες!

❱  το X-flow είναι ένα δοχείο διέλευσης φρέσκου 
νερού πολύ υψηλής αποδοτικότητας. είναι 
σχεδιασμένο να λειτουργεί εξαιρετικά είτε συνδεθεί 
με άντλία Θερμότητας είτε με λέβητα άερίου ή 
Πετρελαίου. και φυσικά μπορεί να φορτιστεί και 
με δωρεάν ηλιακή ενέργεια από τους ηλιακούς 
συλλέκτες της Calpak!

Λ. Κηφισίας 176, Τ.Κ.: 11525 Νέο Ψυχικό, Αθήνα
Τηλ.: 210 6711112, 210 9533173, Fax: 210 6711112

email: info@xenikakis.gr, web: www.xenikakis.gr 
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καθαρό, χωρίς βακτηρίδια.

Ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση
Χάρη στην εξαιρετική αποδοτικότητα του εναλλάκτη διέλευσης 
(99%) η φόρτιση του δοχείου αδρανείας μπορεί να γίνει 
ακόμη και σε 1 μόνο βαθμό περισσότερο από την επιθυμητή 
θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης!

10 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση
Καθότι το νερό χρήσης δεν αποθηκεύεται το X-flow δεν 
διαβρώνεται, με αποτέλεσμα το προσδόκιμο καλής λειτουργίας 
του να είναι πολύ υψηλό ακόμα και στις πιο δύσκολες 
συνθήκες!

❱  το X-flow είναι ένα δοχείο διέλευσης φρέσκου 
νερού πολύ υψηλής αποδοτικότητας. είναι 
σχεδιασμένο να λειτουργεί εξαιρετικά είτε συνδεθεί 
με άντλία Θερμότητας είτε με λέβητα άερίου ή 
Πετρελαίου. και φυσικά μπορεί να φορτιστεί και 
με δωρεάν ηλιακή ενέργεια από τους ηλιακούς 
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ΈπαγγΈλματικη 
βΈλτιστοποιηση

Στο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον που διαμορφώνεται στην πα-
γκοσμιοποιημένη αγορά, η διάκρι-
ση μιας επιχείρησης επιτυγχάνεται με 
την βελτίωση των υπηρεσιών που προ-
σφέρει στους πελάτες της και κατά 
συνέπεια την αύξηση της ικανοποίη-
σης τους.
Η Ελληνική επιχείρηση μπορεί να το 
πετύχει αυτό με την βοήθεια της μεθο-
δολογίας Έξι Σίγμα. Κατά την εφαρμο-
γή αυτής της μεθοδολογίας, η επιχεί-
ρηση εκπαιδεύει τους εργαζόμενούς 
της να βελτιώνουν τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν στους πελάτες τους, να 
προσδιορίζουν τους λειτουργικούς 
δείκτες που περιγράφουν την από-
δοση των υπηρεσιών αυτών, να σχε-
διάζουν το έργο βελτίωσης και να το 
υλοποιούν χρησιμοποιώντας μια απο-
δεδειγμένα αποτελεσματική μεθοδο-
λογία.
Σήμερα επιχειρήσεις κάθε δραστη-
ριότητας και κάθε μεγέθους βρί-
σκονται στη μέση μιας επανάστασης 
της ποιότητας, πέρα από το πρότυ-
πο ISO 9001:2008. Το Έξι Σίγμα είναι 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα συνε-
χούς βελτίωσης των αποτελεσμά-
των της επιχείρησης ή ενός οργανι-
σμού η οποία ξεκίνησε το 1980 στην 
Motorola αλλά έχει εφαρμοστεί μέ-
χρι σήμερα σε διάφορες επιχειρήσεις 
όπως: American Standard, General 
Electric, Shell, Schneider Electric, 
Texas Instruments, Sony, Corning, 
Lockheed Martin, 3M, Ford, Glaxo 
Smith Cline, BP, Raytheon, Ferrari, 
Pratt & Whitney, Bank of America, 
Air France, Lufthansa, Boeing, 

Singapore Airlines, Honeywell, Sun 
Microsystems, Citigroup, Jaguar, 
Seagate Technologies, Rolls Royce, 
Amazon.com, Apple Computer, IBM, 
Ericsson, Nokia, Canon, Hitachi, 
Maytag, Polaroid, Dupont, Iomega και 
πολλές άλλες. Η ανάπτυξη των στρα-
τηγικών βελτιώσεων μιας επιχείρη-
σης με την βοήθεια του προγράμματος 
Έξι Σίγμα έχει εξελιχθεί από στρατηγι-
κή μείωσης του λειτουργικού κόστους 
(που επιτεύχθηκε μέσω της τυποποίη-
σης των λειτουργιών της και την βελτι-
στοποίηση της απόδοσης) σε στρατηγι-
κή αύξησης του κύκλου εργασιών και 
βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών στους πελάτες (εστίαση στον πελά-
τη).

τι Έίναι το Έξι σίγμα
Η μεθοδολογία Έξι Σίγμα είναι φιλο-
σοφία εργασίας και τρόπος επίλυσης 
προβλημάτων, μέθοδος διαρκούς βελ-
τίωσης των αποτελεσμάτων μιας επι-
χείρησης και συμβολίζει το επίπεδο 
ποιότητας 3,4 ελαττωματικών υπη-
ρεσιών στο εκατομμύριο ή 3,4 DPMO 
(Defects Per Million Opportunities) 
υπολογίζοντας και την μεταβολή κατά 
1,5σ.
Η λέξη σίγμα είναι στατιστικός όρος 
(συμβολίζεται με το Ελληνικό γράμμα 
σ) και μετρά την απόκλιση από τον στό-
χο. Η μεθοδολογία αυτή θεωρεί ότι (α) 
οποιαδήποτε εργασία ή παροχή υπη-
ρεσίας είναι μία διεργασία (process), 
(β) όλες οι διεργασίες έχουν διακύ-
μανση που παράγει ελαττώματα και (γ) 
όλες οι διεργασίες παράγουν στοιχεία 
που εξηγούν την διακύμανση. Η μεθο-

δολογία αυτή θεωρεί ελάττωμα ότι δεν 
γίνεται σωστά την πρώτη φορά, είτε εί-
ναι φυσικό προϊόν είτε είναι υπηρεσία.

πίνακας 1. Έπίπεδο σίγμα & Έλαττώματα

Επίπεδο  
Ποιότητας Σίγμα

Ελαττώματα στο 
εκατομμύριο (dpmo)

Ποσοστό
Ελαττωμάτων

1σ 690.000 31,0%

2σ 308.000 69,2%

3σ 66.800 93,32%

4σ 6.210 99,379%

5σ 230 99,977%

6σ 3,4 99,9997%

Εάν η υπηρεσία που προσφέρεται έχει 
μεγάλη διακύμανση, τότε το επίπε-
δο ποιότητας έχει μικρή τιμή σίγμα. 
Σε σχέση με το ποσοστό ελαττωματι-
κών υπηρεσιών, το επίπεδο ποιότη-
τας σίγμα είναι καλύτερη ένδειξη του 
πόση καλή είναι η υπηρεσία που προ-
σφέρεται στο πελάτη. Στο παραπάνω 
πίνακα βλέπουμε ότι το 99% ακούγε-
ται σαν ένα καλό ποσοστό. Αλλά ακό-
μη και αυτό το καλό ποσοστό παρά-
γει 6,210 ελαττωματικές υπηρεσίες σε 
κάθε εκατομμύριο που δείχνει ότι η 
υπηρεσία μπορεί να βελτιωθεί ακόμη. 
Η διακύμανση κάθε υπηρεσίας μπορεί 
γραφικά να αποτυπωθεί από την κανο-
νική κατανομή (κατανομή Gauss). Από 
την κατανομή αυτή μπορούμε εύκολα 
να δούμε τον μέσο όρο των υπηρεσι-
ών που προσφέρει μια επιχείρηση και 
την διακύμανση της υπηρεσίας. Αυτό 
μας βοηθά να αξιολογήσουμε ποσοτι-
κά την απόκλιση από τον στόχο μας και 
τα όρια της επιθυμητής διακύμανσης.

Οι βασικές έννοιες  
και η Μεθολογία  
Έξι ςίγμα 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
• Πανελλαδική Τεχνική Υποστήριξη

 των κατά τόπους τεχνικών

•  ∆υνατότητα επιτόπιας επίσκεψης

 τεχνικού συνεργείου σε όλη

 την Ελλάδα

•  Προληπτική και επισκευαστική  

 συντήρηση των μονάδων 

 CLIMAVENETA

•  Αποστολή ανταλλακτικών εντός 

 24ων ωρών σε όλη την Ελλάδα
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παραδείγματος χάριν, εάν έχετε μία 
ετήσια συνδρομή σε καθημερινή εφη-
μερίδα, η προσδοκία σας είναι να την 
παραλαμβάνεται κάθε μέρα για 365 
μέρες το χρόνο. Εάν το επίπεδο σίγ-
μα των παραδόσεων ήταν 2σ, θα πα-
ραλαμβάνατε την εφημερίδα σας 
μόνο 252 μέρες το χρόνο. Εάν το επί-
πεδο σίγμα των παραδόσεων ήταν 3σ, 
θα παραλαμβάνατε την εφημερίδα σας 
341 μέρες το χρόνο. Σίγουρα πολύ κα-
λύτερη απόδοση της παράδοσης, αλλά 
και πάλι θα υπήρχαν 24 μέρες το χρόνο 
που δεν θα παραλαμβάνατε την εφημε-
ρίδα σας. Εάν ήσασταν ο ιδιοκτήτης της 
εφημερίδας, θα ήσασταν ικανοποιημέ-
νοι με την απόδοση των 3σ; Εάν όμως 
το επίπεδο σίγμα των παραδόσεων 
ήταν 6σ, τότε θα χάνονταν μόνο 3 πα-
ραδόσεις στις ένα εκατομμύριο παρα-
δόσεις. Δεν είναι εντυπωσιακό;

η μεθοδολογία Έξι σίγμα
Η συστηματική εφαρμογή της μεθο-
δολογίας Έξι Σίγμα βοηθά τις επι-
χειρήσεις να βελτιώσουν σταδια-
κά το επίπεδο σίγμα των υπηρεσιών 
που προσφέρουν στους πελάτες τους, 
άρα αυξάνεται η ικανοποίησή τους και 
ακολουθεί η αύξηση του κύκλου ερ-
γασιών της επιχείρησης. Η εφαρμο-
γή της μεθοδολογίας Έξι Σίγμα απο-
τελείται από τις εξής πέντε φάσεις: (1) 
Ορισμός, (2) μέτρηση, (3) Ανάλυση, 
(4) Βελτίωση και (5) Έλεγχος και Δι-
ατήρηση.  Είναι γνωστή ως DMAIC (τα 
αρχικά των λέξεων Define, Measure, 
Analyze, Improve, Control). 

ΈπαγγΈλματικη 
βΈλτιστοποιηση

ορισμοσ
Αναγνώριση
Δεικτών για
Βελτίωση

Τι είναι  
σημαντικό  

για τον  
πελάτη;

πώς  
τα πάμε  
εμείς;

πού οφείλεται 
το πρόβλημα;

Τι πρέπει να 
κάνουμε;

πώς θα  
διατηρηθεί  

η βελτιωμένη 
διαδικασία;

μΈτρηση
μέτρηση της 

απόδοσης 
υπηρεσίας

αΝαλύση
Ανάλυση των 

αιτιών της 
απόδοσης

βΈλτιωση
Βελτίωση της 
απόδοσης της 

υπηρεσίας

ΈλΈγΧοσ
Διατήρηση 

βελτιωμένης 
υπηρεσίας

ορισμός – προσδιορισμός του 
προβλήματος
Στο πρώτο βήμα της μεθοδολογίας 
σχηματίζεται ο ομάδα που αναλαμ-
βάνει το έργο βελτίωσης και προσδι-
ορίζονται οι δείκτες που περιγράφουν 
την υπηρεσία που θέλουμε να βελτι-
ώσουμε με βάση την στρατηγική της 
επιχείρησης. Η ομάδα εργασίας μπο-
ρεί να απαρτίζεται από τους ειδικούς 
της προσφερόμενης υπηρεσίας, συνή-
θως από τον διευθυντή και επιλεγμέ-
νους εργαζόμενους που εμπλέκονται 
άμεσα στην λειτουργία της προσφερό-
μενης υπηρεσίας και από στελέχη που 
έχουν εκπαιδευτεί στην μεθοδολογία 
του Έξι Σίγμα ή τους συμβούλους που 
είναι ειδικοί στην μεθοδολογία.
Στον ορισμό η πρώτη ερώτηση που 
κάνουμε είναι: τι είναι σημαντικό για 
τον πελάτη; Ο ομάδα εργασίας πρέπει 
να αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά της 
υπηρεσίας που είναι σημαντικά για 
τον πελάτη δηλαδή τα χαρακτηριστικά 
CTQs (Critical To Quality). Οι ποσοτι-
κοποιημένες και συγκεκριμένες ανά-
γκες του πελάτη είναι οι δείκτες της 
υπηρεσίας που πρέπει να βελτιωθούν 
ώστε να επιτευχθεί το επόμενο επίπε-
δο ποιότητας σίγμα.

ιστόγραμμα

• Το ιστόγραμμα δείχνει την κατανομή  
 των μετρήσεων της διεργασίας

• Δείχνει επίσης την μέση τιμή  
 και την μεταβλητότητα της διεργασίας

• Τα όρια προδιαγραφών (άνω και κάτω)  
 δείχνουν την δυνατότητα της διεργασίας

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται πιο 
συχνά στο πρώτο βήμα της μεθοδολο-
γίας είναι τα εξής:
a) Συμβόλαιο έργου
b) χάρτης SIPOC
c) Δένδρο CTQ
d) Διάγραμμα Affinity
e) Quality Function Deployment
f) Διάγραμμα Pareto

διάγραμμα Pareto
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• προσδιορίζει τα πιο σημαντικά προβλήματα  
 που πρέπει να λυθούν πρώτα

• Η πράξη έχει δείξει ότι 80% των προβλημά 
 των ξεκινάνε από το 20% των αιτιών

• Δείχνει τους (λίγους) κρίσιμους παράγοντες

μέτρηση
Στο δεύτερο βήμα η ομάδα εργασίας 
έχει στόχο την κατανόηση του τρόπου 
που προσφέρεται η υπηρεσία στον πε-
λάτη και τα προβλήματα. Αυτή η κα-
τανόηση θα βοηθήσει την ομάδα να 
περιορίσει τις πιθανές αιτίες που θα 
ερευνηθούν στην Τρίτη φάση της Ανά-
λυσης. Ένα σημαντικό μέρος της μέ-
τρησης είναι ο υπολογισμός της τωρι-
νής απόδοσης της υπηρεσίας. Αφού 
αναγνωριστούν οι πιθανοί παράγοντες 
που επηρεάζουν την απόδοση ή τους 
δείκτες της υπηρεσίας που θέλουμε να 
βελτιώσουμε, καταρτίζεται ένα πλάνο 
μέτρησης αυτών των παραγόντων. Ένα 
επίσης σημαντικό μέρος της μέτρησης 
είναι η αξιολόγηση του συστήματος μέ-
τρησης των δεικτών της υπηρεσίας.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται πιο 
συχνά στο δεύτερο βήμα της μεθοδο-
λογίας Έξι Σίγμα είναι τα εξής:
a) πλάνο Συλλογής Δεδομένων/  
 μετρήσεων - Δειγματοληψία
b) Αποτύπωση των μετρήσεων σε  
 γραφική μορφή (διαγράμματα  
 στατιστικού ελέγχου, ιστογράμματα,  
 διαγράμματα Pareto, κ.α.)
c) Λεπτομερή χάρτη ή διάγραμμα  
 ροής της διεργασίας
d) Αξιολόγηση του συστήματος μέ- 
 τρησης (Gage R&R)
e) πίνακας Αιτίας και Αποτελέ- 
 σματος (Cause & Effects Matrix ή  
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 Prioritization Matrix)
f) Ανάλυση του Τρόπου Αστοχίας &  
 Επιπτώσεις (FMEA)
g) Δυνατότητα της υπηρεσίας εκφρα- 
 σμένη με τους δείκτες c

p
, c

pk
, P

p
,  

 P
pk

, DPMO, DPU, επίπεδο ποιότη- 
 τας σίγμα

Ο δείκτης της δυνατότητας της υπη-
ρεσίας, c

p
, δίνεται από τον παρακάτω 

τύπο:

C
p
=     

Φωνή του πελάτη         _________________          ή

         Φωνή της Υπηρεσίας

C
p
=     

προδιαγραφές πελάτη         ____________________

          Διακύμανση Υπηρεσίας

Η δυνατότητα της υπηρεσίας δίνει την 
ευκαιρία στην διοίκηση της επιχεί-
ρησης ή του οργανισμού να εκτιμή-
σει την απόδοση της υπηρεσίας, δημι-
ουργεί την κλίμακα για να συγκριθούν 
παρόμοιες υπηρεσίες και να ιεραρχη-
θούν οι προσπάθειες βελτίωσης.
Η ανάλυση του τρόπου αστοχίας και 
οι επιπτώσεις χρησιμοποιείται για να 
προσδιοριστούν οι συγκεκριμένοι τρό-
ποι με τους οποίους ένα προϊόν, μία δι-
αδικασία ή υπηρεσία μπορεί να αστοχή-
σει και για να δημιουργηθούν αντίμετρα 
για την αποφυγή των αστοχιών.

η συνέχεια στο επόμενο τεύχος

Ψαροκόκκαλο  
(διάγραμμα Ishikowo)

• προσδιορίζονται όλοι οι παράγοντες που  
 συμβάλουν στο αποτέλεσμα και η σχέση  
 τους

αποτέλεσμα

περιβάλλον

μετρήσεις
Υλικά

πρώτες Ύλες
Ανθρώπινο
Δυναμικό

μέθοδος/
Διαδικασία

μηχανήματα
Εξοπλισμός

Γράφει  
ο Θωμάσ ΠάΠάστερΓιάδησ
ΔΙπλωΜΑΤΟυχΟς ΜΗχΑνΙΚΟς
ΤΕχνΙΚΟς ςυΜΒΟυλΟς ΕπΙχΕΙρΗςΕων
www.solutionshellas.com
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διάγραμμα ροής

• Απεικονίζει την λεπτομερή γνώση  
 της υπηρεσίας

• προσδιορίζει την ροή της υπηρεσίας  
 και την αλληλεπίδραση μεταξύ  
 των βημάτων της

• προσδιορίζει πιθανά σημεία ποιοτικού  
 ελέγχου

• Αναγνωρίζει τα βήματα που δεν  
 προσθέτουν αξία στην υπηρεσία  
 (non-value added steps)



Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρού-
με, ότι βλέπουμε τον εξωτερικό κό-
σμο με τα μάτια μας, στην πραγματι-
κότητα όμως, αυτό που ισχύει, είναι 
ότι «βλέπουμε» με τον εγκέφαλό μας. 
Τα μάτια μας είναι απλώς «εξειδικευ-
μένοι αγωγοί», οι οποίοι μεταφέρουν 
το φως στον ανθρώπινο εγκέφαλο, 
ο οποίος «συνθέτει» την εικόνα που 
βλέπουμε. Για τον λόγο αυτό είναι συ-
χνά πιθανό το μυαλό μας να «ξεγελα-
στεί» όσον αφορά αυτό που βλέπουμε, 
λόγω της ψυχοσωματικής κατάστασης 
στην οποία βρισκόμαστε. Έτσι για πα-
ράδειγμα, έχουμε δει συχνά σε κινη-
ματογραφικές ταινίες, ότι η βιολογι-
κή ανάγκη της δίψας μπορεί να κάνει 
έναν διψασμένο άνθρωπο να βλέ-
πει στην έρημο μια ανύπαρκτη όαση. 
Ο εγκέφαλός μας δηλαδή, μπορεί να 
«αλλάξει» αυτό που λαμβάνει από τις 
αισθήσεις μας, και να «δει» αυτό που 
ο ίδιος «θέλει», με βάση αυτό που 
χρειάζεται ο οργανισμός μας ή με 
βάση αυτό που απασχολεί την σκέ-
ψη μας. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για 
τις άλλες αισθήσεις όπως πχ η αφή. 
παρότι όταν αγγίζουμε τον συντροφό 
μας, νιώθουμε την αίσθησή του δέρ-
ματός του στα δάχτυλά μας, ουσιαστι-
κά αυτή η αίσθηση «δημιουργείται» 
και συνειδητοποιείται στον εγκέφα-
λό μας. Στην πραγματικότητα το μυα-
λό μας «αγγίζει», χρησιμοποιώντας τα 
ηλεκτροχημικά σήματα που λαμβά-
νει από τα αισθητικά νεύρα όπως αυτά 
των δακτύλων.
Κατά τον ίδιο τρόπο ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος είναι ο απόλυτος «ρυθ-
μιστής» της σεξουαλικής πράξης. Ο 
ίδιος «ρυθμίζει» τις σωματικές λει-
τουργίες που απαιτούνται, ο ίδιος βι-

ώνει την ηδονή λαμβάνοντας «σήμα-
τα» από τις ερωτογενείς ζώνες, τις 
αισθήσεις κλπ. Τα σήματα αυτά το 
μυαλό μας τα επεξεργάζεται αυτό-
ματα και ασυνείδητα σε χιλιοστά του 
δευτερολέπτου. Η επεξεργασία αυτή, 
όπως αναφέραμε στο παράδειγμα της 
δίψας, μπορεί να επηρεαστεί από βι-
ώματα (τραυματικές εμπειρίες, «αυ-
στηρή» σεξουαλική ανατροφή, αποθη-
κευμένες στην μνήμη) και «ψυχικούς 
παράγοντες» όπως η σκέψη, η συναι-
σθηματική διάθεση (άγχος, μελαγχο-
λία, κατάθλιψη) κλπ
Θα μπορούσαμε απλουστευμένα να 
πούμε ότι η σκέψη, ή η συναισθηματι-
κή διάθεση, ως εγκεφαλικές λειτουρ-
γίες, δεν «σταματούν» ποτέ, και για 
τον λόγο αυτό παίζουν τεράστιο ρόλο 
επηρεάζοντας την ευκολία (ή όχι) δη-
μιουργίας σεξουαλικής επιθυμίας και 
διάθεσης, τον βαθμό της σεξουαλικής 
διέγερσης, τον βαθμό που βιώνου-
με την σεξουαλική απόλαυση, ακό-
μη και τον σεξουαλικό οργασμό. Έτσι 
λοιπόν μπορεί να εξηγηθεί για ποιον 
λόγο (αυτόν της συναισθηματικής δι-
άθεσης), η σεξουαλική απόλαυση βι-
ώνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό με 
τον σύντροφο με τον οποίο είμαστε 
ερωτευμένοι, απ ότι με κάποιον πε-
ριστασιακό σεξουαλικό σύντροφο. Η 
νευροχημική διαδικασία η οποία «πυ-
ροδοτείται» από την εικόνα του και την 
αίσθηση του πρώτου συντρόφου, είναι 
κατά πολύ πιο «έντονη» σε ένταση.
Θα μπορούσαμε επιπλέον να πούμε 
ότι η συναισθηματική διάθεση, η σκέ-
ψη, φαίνεται ότι μπορούν να οξύνουν 
τις αισθήσεις μας, συντελώντας σε με-
γαλύτερη σεξουαλική απόλαυση. Έτσι 
για παράδειγμα δεν είναι σπάνιο το 

άρωμα του συντρόφου που μας ελκύ-
ει, να γίνεται αντιληπτό από πολύ μεγά-
λη απόσταση και ως ιδιαίτερα έντονο.
Σε άλλες περιπτώσεις όπου η σκέψη 
ή η συναισθηματική διάθεση είναι αρ-
νητικές, μπορούν να επιφέρουν μείω-
ση (άμβλυνση) της σεξουαλικής επι-
θυμίας, διέγερσης και απόλαυσης. 
Και στις δύο περιπτώσεις αυτό συμ-
βαίνει καθώς σκέψη και διάθεση «πυ-
ροδοτούν» την έκλυση και αλληλε-
πίδραση διαφόρων χημικών ουσιών 
στον εγκέφαλο και επακόλουθα στο 
σώμα μας, οι οποίες επιδρούν άμε-
σα στην σεξουαλική διάθεση, διέγερ-
ση και απόλαυση.
Κατ αυτόν τον τρόπο, το άγχος και η 
μελαγχολική ή καταθλιπτική διάθεση 
επιδρούν άμεσα και ανασταλτικά επο-
μένως στην σεξουαλική επιθυμία, διέ-
γερση και απόλαυση (είναι γνωστό ότι 
η καταθλιπτική διάθεση μειώνει την 
αίσθηση ευχαρίστησης που νιώθει το 
άτομο και σε άλλες δραστηριότητες 
τις οποίες προτύτερα μπορεί να απο-
λάμβανε). Αυτό γίνεται κατανοητό αρ-
κεί να φανταστούμε έναν άνθρωπο ο 
οποίο βρίσκεται σε παρατεταμένο άγ-
χος και επομένως μελαγχολική διά-
θεση για το εργασιακό του μέλλον. Η 
σκέψη του βρίσκεται «προσηλωμένη» 
σε διάφορες σκέψεις-φόβους, επη-
ρεάζοντας αρνητικά την συναισθημα-
τική του διάθεση,η οποία με την σειρά 
της προκαλεί περισσότερες αγχώ-
δεις σκέψεις (και αυτές περισσότερο 
αρνητική διάθεση), σε έναν ατελείω-
το κύκλο. Αναπόφευκτα υπάρχει μεί-
ωση της σεξουαλικής επιθυμίας. Σω-
στή αντιμετώπιση είναι συχνά, καθώς 
ο κύκλος αυτός δεν μπορεί να γίνει 
αντιληπτός από το άτομο, η παρέμβα-
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ση ειδικού, καθώς το ζευγάρι μπορεί 
να θεωρεί ως μόνο πρόβλημα την έλ-
λειψη σεξουαλικής επιθυμίας, αγνοώ-
ντας τα βαθύτερα αίτια αυτής.

σεξουαλική λειτουργία και ηθική 
ανατροφή
Η ηθική μας είναι μια πολύπλοκη 
εγκεφαλική λειτουργία η οποία χρή-
ζει μίας ξεχωριστής αναφοράς σε αυ-
τήν, καθώς συχνά επιδρά στην σεξου-
αλική λειτουργία πολλών ανθρώπων. 
Σχετίζεται με την λειτουργία της λο-
γικής σκέψης και μπορεί να επι-
δρά στην συναισθηματική μας διά-
θεση. Η ηθική, Το τι είναι «καλό», τι 
είναι «κακό», είναι κάποιοι «κανόνες» 
οι οποίοι έχουν «μαθευτεί και αποθη-
κευτεί» στην μνήμη μας. Οι πιο πολ-
λοί έχουν «αποθηκευτεί» σε μία ασυ-
νείδητη «περιοχή» της μνήμης μας και 
τους εφαρμόζουμε συχνότατα ασυνεί-
δητα, χωρίς να το καταλαβαίνουμε και 
χωρίς να τους αμφισβητούμε.
Έτσι για παράδειγμα, μία γυναίκα η 
οποία μεγάλωσε σε ένα αυστηρής ηθι-
κής περιβάλλον όπου η σεξουαλική 
πράξη εθεωρείτο ανήθικη, συμβαίνει 
συχνά να κάνει «ενοχικές σκέψεις», να 
νιώθει τύψεις ότι πράττει κάτι «κακό», 
ακόμη και με τον μόνιμο σύντροφό 
της. Οι ενοχικές σκέψεις αυτές (συ-
χνά ασυνείδητες) δημιουργούν ένα εί-
δος άγχους στο άτομο (συχνά επίσης 
μη συνειδητό), το οποίο το μυαλό μας 
έχει την «ικανότητα» να το σωματοποι-
εί. Έτσι, όπως αναφέραμε προηγουμέ-
νως, η λειτουργία της σκέψης (ενοχές) 
επηρεάζει αρνητικά την συναισθηματι-
κή διάθεση, και μαζί οι δύο τους, επη-
ρεάζουν αρνητικά την σεξουαλική επι-
θυμία,διέγερση και απόλαυση.
Το μυαλό σε μία τέτοια κατάσταση, 
ενεργοποιεί τον «συναγερμό του άγ-
χους» «σωματοποιώντας» τις ενοχές 
αυτές. Έτσι η γυναίκα στο παράδειγμα 
μας, μπορεί να βιώνει έλλειψη σεξου-
αλικής επιθυμίας, διέγερσης, απόλαυ-
σης, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη 
και έντονο πόνο (δυσπαρεύνια) κατά 
την σεξουαλική πράξη, ο οποίος δεν 
οφείλεται σε «οργανικά αίτια». Συνει-
δητά, το άτομο συνήθως δεν αντιλαμ-
βάνεται τους λόγους του πόνου αυτού 
ή της μειωμένης σεξουαλικής επιθυ-
μίας ή απόλαυσης. Αποτέλεσμα είναι 
πολλοί άνθρωποι να πιστεύουν ότι έτσι 
είναι ο εαυτός τους (αγνοώντας τους 
ψυχολογικούς παράγοντες που επι-

δρούν στην σεξουαλική λειτουργία), 
πιθανά και πολλοί άλλοι άνθρωποι. 
Δεν μπορούν δηλαδή να αντιληφθούν 
ότι δεν έχουν οργασμό διότι δεν εί-
χαν ποτέ για να γνωρίζουν πως είναι 
και ότι δεν έχουν. Επίσης παρατηρεί-
ται κάποιες φορές να υπάρχει κάποια 
«κορύφωση» της σεξουαλικής διέ-
γερσης, η οποία παρότι δεν φτάνει στο 
επίπεδο του οργασμού, το άτομο μπο-
ρεί να την θεωρεί ως οργασμό. πολύ 
συχνά παρατηρείται κάτι ανάλογο στο 
ανδρικό φύλο, σε περιπτώσεις πρό-
ωρης εκσπερμάτισης ή στυτικής δυ-
σλειτουργίας ( εδώ,αιτία του άγχους 
μπορεί να είναι και άλλη, πχ η επιτυ-
χία ικανοποίησης της συντρόφου).
Το δυσάρεστο το οποίο συμβαίνει συ-
χνά, είναι το άτομο λανθασμένα, να 
«κατηγορεί» τον εαυτό του, νομίζοντας 
ότι δεν είναι σεξουαλικά φυσιολογικό 
και να μην αντιμετωπίζει το θέμα αυτό 
με την βοήθεια ειδικού, πιθανά λόγω 
ντροπής.

σεξουαλική κακοποίηση
Η ντροπή είναι ένας ισχυρός ανασταλ-
τικός παράγοντας σε ανθρώπους θύ-
ματα σεξουαλικής κακοποίησης, από 
το να ζητήσουν την βοήθεια ειδικού. 
Επίσης, η θεώρηση που έχουν, ότι πρέ-
πει να αντιμετωπίσουν την κατάσταση 
μόνα τους, αγνοώντας το τι «συμβαί-
νει» στην θεραπευτική διαδικασία. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, το τραύμα έχει 
αποθηκευτεί στην μνήμη. παρότι φαι-
νομενικά μπορεί να έχει «ξεχαστεί», η 
μνήμη το έχει συγκρατήσει, με αποτέ-
λεσμα το άτομο ή να αποφεύγει την σε-
ξουαλική επαφή, ή να την βιώνει με 
δυσφορία ή ως κάτι το ανήθικο (πχ μια 
γυναίκα να πλένεται έντονα με σφουγ-
γάρι μετά την σεξουαλική πράξη με τον 
σύζυγό της, σε σημείο που να «γδέρ-

νει» το δέρμα της), ή συναινώντας απλά 
για να ευχαριστήσει τον σύντροφό του, 
αν έχει μπορέσει να αποκτήσει. χαρα-
κτηριστικό είναι ότι το άτομο στην προ-
σπάθειά του να ερμηνεύσει το τραυ-
ματικό γεγονός που του συνέβη, κάνει 
«ενοχικές σκέψεις», ρίχνοντας την ευ-
θύνη στον εαυτό του, ειδικά όταν ο θύ-
της ήταν άτομο του στενού συγγενικού 
περιβάλλοντος όπου το θύμα δεν μπο-
ρεί να κατανοήσει γιατί ενας άνθρωπος 
δικός του, το έβλαψε. Οι σκέψεις αυ-
τές κατηγορίας (ενοχής) έχουν αποθη-
κευτεί επίσης στην μνήμη και το άτομο 
«δυσκολεύεται» να τις αμφισβητήσει». 
Έτσι, ακόμα και χρόνια μετά, μια γυναί-
κα πχ,είναι πιθανό να κάνει σκέψεις 
ότι «προκάλεσε» άθελά της την κακο-
ποίηση. Οι σκέψεις αυτές συχνά είναι 
μία «άμυνα» του μυαλού προκειμέ-
νου να διώξει την ανασφάλεια και τον 
φόβο της αδυναμίας απέναντι στην βία, 
που δημιουργεί ένα τέτοιο περιστατικό. 
πρέπει να «δωθεί» μία λογική εξήγη-
ση, διότι ειδάλλως το άτομο θα φοβά-
ται συνέχεια μην ξαναπάθει το ίδιο από 
οποιονδήποτε. Έστω και αν το τίμημα 
είναι το ατομο, ασυνείδητα και λανθα-
σμένα, αποδίδει την ευθύνη στον ίδιο 
του τον εαυτό.

Έπίλογος
Όσα ενδεικτικά προαναφέρθηκαν, σκο-
πό είχαν να δείξουν την πολυπλοκότητα 
της σεξουαλικής λειτουργίας ως ψυχο-
σωματική διαδικασία, η οποία επηρεά-
ζεται από ποικιλία παραγόντων, μεταξύ 
των οποίων το άγχος και η μελαγχολία. 
Στην σημερινή εποχή αυτοί οι παράγο-
ντες έχουν ενταθεί λόγω εξωτερικών 
περιβαλλοντικών επιδράσεων, απειλώ-
ντας την κοινή ζωή πολλώνζευγαριών. 
Είναι σημαντικό ο άνθρωπος να μην 
κάνει «αυτοδιάγνωση» , ούτε να «κα-
ταδικάζει» τον εαυτό του με κριτήριο 
την εκάστοτε σεξουαλική του απόδο-
ση. Αντιθέτως, η αντιμετώπιση των πα-
ραπάνω παραγόντων, πρέπει να γίνεται 
με την καθοδήγηση ειδικού, προσαρ-
μοσμένη στην ξεχωριστή και μοναδική 
προσωπικότητα του ατόμου και του πε-
ριβάλλοντός του.

Γράφει 
ο νικολάοσ Γ. βάκονδιοσ 
ΨυχΟλΟγΟς, πΤυχΙΟυχΟς Α.π.Θ.   

ειναι ςημαντιΚο  
ο ανθρωπος να μην 
Κανει «αυτοδιαγνωςη», 
ουτε να «ΚαταδιΚαζει» 
τον εαυτο του με 
Κριτηριο την εΚαςτοτε 
ςεξουαλιΚη του 
αποδοςη.
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Στις 12 Οκτωβρίου 2020 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφά-
λειας & Υγείας (EU-OSHA)ανακοίνωσε επίσημα την έναρ-
ξη της νέας εκστρατείας από τη σειρά «Ασφαλείς και Υγιείς 
χώροι Εργασίας» με θέμα τις μυοσκελετικές παθήσεις η 
οποία α έχει διάρκεια 3 χρόνια. Οι εκστρατείες αυτές απο-
τελούν μία δραστηριότητα ευαισθητοποίησης των επιχει-
ρήσεων και των κοινωνικών φορέων και συνήθως είναι το 
κύριο μέσο διάδοσης του μηνύματός μας στους χώρους ερ-
γασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

αιτίες των μυοσκελετικών παθήσεων (μσπ) – Έκτί-
μηση κινδύνου
Δεν υπάρχει μία και μόνη λύση, ενδέχεται δε να χρειαστούν 
οι συμβουλές ειδικού γιατρού για την αντιμετώπιση σπάνι-
ων ή σοβαρών προβλημάτων. Ωστόσο, πολλές λύσεις είναι 
απλές και φθηνές, π.χ. η χορήγηση τροχιοδρομικού μετα-
φορέα (τρόλεϊ) για τη διευκόλυνση του χειρισμού προϊόντων 
ή την αλλαγή θέσης αντικειμένων πάνω σε γραφεία.Για την 
αντιμετώπιση των μΣπ, οι εργοδότες πρέπει να συνδυάζουν:
εκτίμηση των κινδύνων: εφαρμόστε ολιστική προσέγγιση, 
η οποία θα εκτιμά και θα αντιμετωπίζει συνολικά τις αιτί-
ες (βλ. κατωτέρω). Είναι επίσης σημαντικό να λαμβάνονται 
υπόψη οι ομάδες εκείνες των εργαζομένων που κινδυνεύ-
ουν περισσότερο από μυοσκελετικές διαταραχές (μΣΔ). Η 
βασική προτεραιότητα είναι τόσο η εξάλειψη των κινδύνων 
όσο και η προσαρμογή της εργασίας στον εργαζόμενο.
Οι κύριες αιτίες ανάπτυξης μΣπ είναι η συσσωρευτική επί-
πτωση των μικροτραυματισμών που φυσιολογικά συμβαί-
νουν καθημερινά επειδή δεν δίδουμε τη δυνατότητα ανάτα-
ξης στο σώμα μας. μετά από μακροχρόνια έκθεση και εάν 
δεν ληφθούν μέτρα τότε αυτοί οι μικροτραυματισμοί απο-
κτούν χαρακτήρα μόνιμης βλάβης στο σώμα μας:

συμμετοχή των εργαζομένων: καλέστε το προσωπικό και 
τους εκπροσώπους του να συμμετάσχουν στον διάλογο 
σχετικά με τα πιθανά προβλήματα και τις λύσεις τους. Συ-
νήθως οι λύσεις είναι απλές, δεν κοστίζουν και έχουν το 
πλεονέκτημα ότι αυξάνουν και την παραγωγικότητα.

σχέδιο προληπτικής δράσης
Αφού ολοκληρωθεί η εκτίμηση κινδύνων, θα πρέπει να κα-
ταρτιστεί κατάλογος των μέτρων, κατά σειρά προτεραιότη-
τας, καθώς και των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους 
που θα συμμετέχουν στην εφαρμογή τους. Οι ενέργειες θα 
πρέπει να επικεντρώνονται στην πρωτογενή πρόληψη, αλλά 
και στα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της σοβαρότητας τυ-
χόν τραυματισμού. Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι 
όλοι οι εργαζόμενοι αφενός λαμβάνουν κατάλληλες πλη-
ροφορίες, εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με την ασφά-
λεια και την υγεία στον χώρο εργασία και αφετέρου γνω-
ρίζουν πώς να αποφεύγουν συγκεκριμένους κινδύνους και 
παράγοντες κινδύνου.
Τα μέτρα εφαρμόζονται στους ακόλουθους τομείς:
διαρρύθμιση του χώρου εργασίας: προσαρμόστε τη διαρ-
ρύθμιση του χώρου εργασίας και βελτιώστε τη στάση του 
σώματος κατά την εργασία.

ΜΕΙωςΤΕ ΤΗν ΚΑΤΑπΟνΗςΗ (ΜΕρΟς 2 
πρΟςΑρΜΟγΗ ΑπΟ ΤΗν ΙςΤΟςΕλΙΔΑ 
https://osha.europa.eu/el/healthy-workplaces-campaigns)

νέα Εκστρατεία υγείας & Ασφάλειας 
Εργασίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Ασφάλειας & υγείας (eu-osha)  
2020 - 2022: ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΣ χΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ποσοστό εργοδοτών που έχουν προγράμματα αποκατάστασης και 
επανενσωμάτωσης των εργαζομένων που ήδη πάσχουν από μΣπ (μ.Ο. 72%)

ΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑμΗ ΕπΑΝΑΛΗΨΗ
ΣΥΣΣΩΡΕΥμΕΝΑ

ΤΡΑΥμΑΤΑ



Γράφει ο δρ ΓιωρΓοσ σκρουμΠελοσ
Δρ ΜΗχΑνΟλΟγΟς ΜΗχΑνΙΚΟς 
γΕνΙΚΟς ΔΙΕυΘυνΤΗς rms ΕΞυππ
πρΟΕΔρΟς ΕπΙΤρΟπΗς υγΕΙΑς & ΑςΦΑλΕΙΑς  
ΤΟυ ΕυρωπΑϊΚΟυ ςυνΔΕςΜΟυ ΕΤΑΙρΕΙων ςυνΤΗρΗςΗς

Eξοπλισμός: διασφαλίστε ότι είναι εργονομικά σχεδια-
σμένος και κατάλληλος για την εκτέλεση των καθηκόντων
καθήκοντα: αλλάξτε μεθόδους εργασίας ή εργαλεία
διαχείριση: σχεδιάστε τις εργασίες με στόχο την αποφυ-
γή της εκτέλεσης επαναλαμβανόμενων ή παρατεταμένων 
εργασιών σε ακατάλληλες στάσεις. Να προγραμματίζετε 
διαλείμματα ανάπαυσης, να εναλλάσσετε τις θέσεις ερ-
γασίας και να ανακατανέμετε τα εργασιακά καθήκοντα
οργανωτικοί παράγοντες: αναπτύξτε πολιτική για τις 
μΣπ, με σκοπό τόσο τη βελτίωση της οργάνωσης της 
εργασίας και του ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος στον 
χώρο εργασίας όσο και την προαγωγή της μυοσκελετι-
κής υγείας.
Οι δράσεις πρόληψης πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπό-
ψη τις τεχνολογικές αλλαγές στον εξοπλισμό, την ψηφι-
οποίηση των εργασιακών διαδικασιών και τις συναφείς 
αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας.
Η προσέγγιση για τη διαχείριση των μΣπ πρέπει επίσης 
να εστιάζεται στην παρακολούθηση και προαγωγή της 
υγείας καθώς και στην αποκατάσταση και επανενσωμά-
τωση των εργαζομένων που ήδη πάσχουν από μΣπ.

Έρευνα σχετικά με τις μσπ  
που σχετίζονται με την εργασία
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας & Υγείας (EU-
OSHA) υλοποίησε πολυετές έργο ανασκόπησης της 
ΕΑΥ όσον αφορά τις μΣπ που σχετίζονται με την εργα-
σία. Στόχος του έργου ήταν η διερεύνηση των ζητημάτων 
μΣπ που σχετίζονται με την εργασία, η βελτίωση της κα-
τανόησης αυτού του θέματος και ο προσδιορισμός απο-
τελεσματικών τρόπων πρόληψης των μΣπ που σχετίζο-
νται με την εργασία. Το έργο εξέτασε επίσης πολιτικές 
και μέτρα στον χώρο εργασίας για την πρόληψη των μΣπ 
που σχετίζονται με την εργασία και για τη διαχείριση των 
χρόνιων μΣπ, καθώς και μέτρα για την υποστήριξη της 
αποκατάστασης και της επιστροφής των εργαζομένων 
στην εργασία. Το έργο ανασκόπησης της ΕΑΥ ανταπο-
κρίνεται στις ανάγκες των υπευθύνων χάραξης πολιτι-
κής και των ερευνητών, ενώ παράλληλα συμπληρώνει 
την εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς χώροι Εργασίας».

Έυρωπαϊκή Νομοθεσία 
Οι ευρωπαϊκές οδηγίες, οι ενωσιακές στρατηγικές για 
την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, οι κανονισμοί 
των κρατών μελών και οι κατευθυντήριες γραμμές ορ-
θών πρακτικών έχουν ήδη αναγνωρίσει τη σημασία της 
πρόληψης των μΣπ.
Οι κίνδυνοι από τις μΣπ που σχετίζονται με την εργα-
σία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας-πλαισί-
ου για την ΕΑΥ, η οποία αποσκοπεί στην προστασία των 
εργαζομένων από κινδύνους που σχετίζονται με την ερ-
γασία εν γένει και ορίζει την ευθύνη του εργοδότη να δι-
ασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασί-
ας. Έχουν εκδοθεί ειδικές οδηγίες για την αντιμετώπιση 
ορισμένων κινδύνων που σχετίζονται με τις μΣπ, ειδι-
κότερα η οδηγία για τη χειρωνακτική διακίνηση φορτί-
ων, η οδηγία για τον εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απει-
κόνισης και η οδηγία για τους κραδασμούς. Η οδηγία για 
τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας αφορά τις στά-
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σεις των εργαζομένων κατά τη χρήση εξοπλισμού εργασί-
ας και καθιστά σαφές ότι οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις αρχές της εργονομίας ώστε να συμμορφώνονται 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις ΕΑΥ.
Ο EU-OSHA παρακολουθεί τη συχνότητα, τις αιτίες και την 
πρόληψη των μΣπ και υποστηρίζει την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών.



Αντλίες Θερμότητας



www.inventor.ac

Η πιο ολοκληρωμένη λύση για θέρμανση/ψύξη και παραγωγή ζεστού 
νερού.

Εξοικονόμηση χρημάτων καθώς δεν απαιτείται προαγορά καύσιμης ύλης 
(πετρέλαιο, pellet, ξύλο).

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, μέσω σύνδεσης με υπάρχον υδραυλικό 
κύκλωμα, ή αντικαθιστώντας ήδη εγκατεστημένο λέβητα.

Χαμηλό κόστος συντήρησης & άμεση απόσβεση επένδυσης σε σχέση με 
άλλα συστήματα θέρμανσης.

Ευελιξία και οικονομία, με άμεση διαθεσιμότητα ζεστού νερού χρήσης 
365 ημέρες τον χρόνο.

Υψηλή απόδοση λειτουργίας ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος, σε Θέρμανση και Ψύξη.

1.  Αυτονομία σε όλους τους χώρους του σπιτιού
2. Φιλική λύση προς το περιβάλλον

Ο οικονομικότερος τρόπος θέρμανσης, με έως και 74,5% οικονομία στην 
κατανάλωση ενέργειας.*
*σύμφωνα με μελέτες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
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Ο τοπικός, μη κεντρικός μηχανικός αερισμός με ανάκτηση 
θερμότητας αμφίδρομης ή διασταυρούμενης ροής,  αυτό 
που πολύ απλά ονομάζουμε Κτιριακό πνεύμονα,  είναι μια 
σημαντική και πλέον απαραίτητη λύση στη σύγχρονη κα-
τασκευή. πολύ σύντομα η μελέτη μηχανικού αερισμού θα 
απαιτείται από τους πολεοδομικούς κανονισμούς στην έκ-
δοση οικοδομικών αδειών, όπως η μελέτη θέρμανσης, ψύ-
ξης, αερίου κλπ.
παρότι παρουσιάζεται στην Ελληνική αγορά ως κάτι και-
νούργιο και πρωτοποριακό, αυτή η τεχνολογία έχει εξελι-
χθεί και δοκιμαστεί εδώ και πολλές οι δεκαετίες στην υπό-
λοιπη Ευρώπη και όχι μόνο στην βόρεια όπως πολλοί θα 
πιστεύουν. 
Για παράδειγμα στη γειτονική Ιταλία που αντιμετωπίζει 
κλίματα εκ διαμέτρου αντίθετα, από το κρύο των Άλπε-
ων μέχρι τον καύσωνα της Σικελίας, έχουν αναπτυχθεί και 
προταθεί εύκολες, εύχρηστες και οικονομικές λύσεις που 
θα αναλύσουμε ακολούθως. 
Σήμερα είμαστε τυχεροί να έχουμε στη διάθεσή μας τέ-
τοιες αξιόπιστες και δοκιμασμένες λύσεις που μας επιτρέ-
πουν να γνωρίζουμε ξεκάθαρα όλα τα θετικά και αρνητι-
κά τους σημεία, τις ποιοτικές και ποσοτικές τους διαφορές 
που αιτιολογούν τη διαφορά στο κόστος αγοράς. 
Σε αυτό και στο επόμενο άρθρο θα συγκρίνουμε τον μηχανι-
σμό αμφίδρομης ροής Pico hp2 της εταιρίας Tecnosystemi 
με τον αντίστοιχο διασταυρούμενης ροής Aircare ES της 
εταιρίας Thesan. 

Σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με τις απαιτήσεις του ιδι-
οκτήτη, τις παραδοχές του μελετητή, τις κλιματολογικές 
συνθήκες και τον προϋπολογισμό του έργου, είναι δύο επι-
λογές αποδεκτές και αποτελεσματικές.
Οι διαφορές τους στηρίζονται στον τρόπο σχεδιασμού και 
λειτουργίας τους. Ο μηχανισμός αμφίδρομης ροής Pico 
hp2 εναλλάσσει τον αέρα μέσα από την ίδια διαδρομή (σω-
λήνα), ενώ ο διασταυρούμενης ροής Aircare ES έχει δύο 
διαφορετικές διαδρομές εισαγωγής και εξαγωγής του 
αέρα.
Από αυτή η διαφορά λειτουργίας προκύπτουν μεγάλες 
αποκλίσεις στα αποτελέσματα που προσφέρουν και επιση-
μαίνονται εξής σημεία:
1.Ανάκτηση θερμότητας
2.Εξυγίανση χώρου
3.Αεροστεγανότητα
4.ποιότητα εναλλάκτη
5.Ηχομόνωση
6.ποιότητα φίλτρων
7.Θερμομόνωση
8.Κατανάλωση ρεύματος
9.Κόστος

Λόγο του όγκου των πληροφοριών, σε αυτό το άρθρο θα 
αναλύσουμε τις διαφορές τους από τα σημεία 1 έως 4 και 
στο επόμενο άρθρο θα ακολουθήσουν οι επόμενες ανα-
λύσεις.

ςύγκριση τοπικών 
συστημάτων μηχανικού 
αερισμού με ανάκτηση  

πΟΙΕς ΕΙνΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟρΕς ΜΕΤΑΞυ 
ΑΜΦΙΔρΟΜΗς ΚΑΙ ΔΙΑςΤΑυρΟυΜΕνΗς 
ρΟΗς (ΤΜΗΜΑ 1Ο)
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1. αΝακτηση ΘΈρμοτητασ

αμφίδρομη ροή – Pico ho2

90% ανάκτηση στα πρώτα 15’’

20% ανάκτηση μετά από 65’’

30%-40% μέση ανάκτηση στα 70’’

Γενικότερα το πραγματικό ποσοστό 
ανάκτησης θερμότητας στους μηχα-
νισμούς αμφίδρομης ροής, κυμαί-
νεται μεταξύ του 35% με 45% παρότι 
αναφέρεται στις περιγραφές τους ότι 
οι  εναλλάκτες παρέχουν ανάκτηση 
που φτάνει και έως το 93%. 
Αυτό γιατί λόγω κατασκευής και του 
τρόπου λειτουργίας, χρησιμοποιείται 
η ίδια διαδρομή για την απαγωγή και 
την προσαγωγή του αέρα. Έτσι η από-
δοση του κεραμικού εναλλάκτη μειώ-
νεται με την πάροδο της ώρας (των 70 
δευτερολέπτων) μέχρι να μηδενιστεί 
και να αναστραφεί η ροή του αέρα.
Δηλαδή ενώ στην αρχή ο ψυχρός αέ-
ρας εισέρχεται και για τα πρώτα δευ-
τερόλεπτα αποδίδει μέχρι και το 93%, 
στον υπόλοιπο χρόνο ο εναλλάκτης 
ψύχεται μέχρι να «αδειάσει» η θερ-
μοχωρητικότητά του. Άρα στον κύκλο 
ανάκτησης των 70 δευτερολέπτων, 
ξεκινάει με 93% απόδοση και τελειώ-
νει με 0%. Αυτή είναι η συνέπεια της 
διακοπτόμενης και εναλλασσόμενης 
ροής αέρα μέσα από την ίδια οπή. 
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Για να το εξηγήσουμε με αριθμούς, αν έξω έχουμε 0 βαθμούς και μέσα 20, ο 
εναλλάκτης θα ανακτήσει το 93% των 20 βαθμών = 18,6. Οπότε με αυτή τη θερ-
μοκρασία θα ξεκινήσει να εισέρχεται ο αέρας στον χώρο. Όσο όμως τροφοδοτεί-
ται από τον ψυχρό εξωτερικό αέρα, ο εναλλάκτης δεν μπορεί να προσφέρει συνε-
χώς 18,6 βαθμούς και για τα 70 δευτερόλεπτα λειτουργίας! Στα μισά του χρόνου 
θα έχει ξεκινήσει να παγώνει ο εναλλάκτης άρα θα προσφέρει 9,3 βαθμούς, μέ-
χρι να παγώσει πλήρως στα 70 δευτερόλεπτα και να φέρνει μέσα τους 0 βαθμούς. 
Σε εκείνο το σημείο αλλάζει η ροή του μηχανισμού και τον θερμαίνει πάλι μέχρι 
να φτάσει στους 18,6 βαθμούς και να συνεχιστεί ο κύκλος εναλλαγής.    
Οπότε παρότι οι εναλλάκτες ως τεμάχια μπορεί να είναι πιστοποιημένοι σε ερ-
γαστηριακές συνθήκες για έναν μεγάλο βαθμό απόδοσης έως και 93%, σε πραγ-
ματικές συνθήκες, προσφέρουν πολύ μικρότερο βαθμό απόδοσης. Για αυτό τον 
λόγο άλλωστε αναφέρεται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή «ανάκτηση 
έως 93%» και όχι συγκεκριμένο ποσοστό ανάκτησης ανά ταχύτητα. Η πιστοποί-
ηση που έχει είναι πραγματική και αναφέρεται στο κεραμικό υλικό του εναλ-
λάκτη μετρημένο σε εργαστηριακές συνθήκες, όχι στο τελικό αποτέλεσμα που 
προσφέρεται στον χώρο όταν ο μηχανισμός τοποθετηθεί στο κτίριο. 
Ομοίως για τον ίδιο λόγο, ο όγκος του αέρα που ανανεώνεται είναι το μισό από 
την ονομαστική ποσότητα που παρέχει. Δηλαδή όταν είναι σε λειτουργία ένας 
μηχανισμός των 80μ³/ώρα, σημαίνει ότι για μια ώρα προσάγει προς μία κατεύ-
θυνση αυτή την ποσότητα του αέρα. 
Στην λειτουργία της ανάκτησης, για μισή ώρα θα κάνει προσαγωγή αέρα και 
στην υπόλοιπη μισή θα κάνει απαγωγή. Αυτό σημαίνει ότι σε μία ώρα θα έχει 
ανανεώσει την μισή ποσότητα από τα 80μ³/ώρα, δηλαδή 40μ³/ώρα. Οι μηχανι-
σμοί παρέχουν πραγματική ανάκτηση θερμότητας από 11,5μ³/ώρα έως και 37μ³/
ώρα, δηλαδή το μισό της ονομαστικής τους ισχύς.

διασταυρούμενη ροή - Aircare ES
Αντιθέτως οι μηχανισμοί διασταυρούμενης ροής έχουν εγγυημένη και πιστο-
ποιημένη και συγκεκριμένο ποσοστό ανάκτησης θερμότητας σε κάθε μία από 
τις 5 ταχύτητες. 

Αυτό γιατί οι ροές του αέρα είναι συνεχής, μη διακοπτόμενες και διασταυρώνο-
νται μέσα στον εναλλάκτη, χωρίς όμως να έρχονται σε επαφή. Δηλαδή ο αέρας 
που αποβάλλεται, μεταφέρει τη θερμική του ενέργεια στον εισερχόμενο, χωρίς 
αυτές οι δύο ροές να έρχονται σε επαφή. 

Ταχύτητα Ροή αέρα (m3/h) Ήχος (απόσταση 3 μέτρων  
σε ανοιχτό χώρο dBA)

Ανάκτηση θερμότητας % 
(Μετρήσεις κατά ΕΝ 13141-8)

Κατανάλωση 
ρεύματος (W)

1 15 19 82 4.6

2 20 22 78 5.8

3 30 27 74 10.3

4 35 30 72 14.6

5 41 33 69 20.6



Η πιστοποίηση TÜV SÜD αφορά στο 
εξακριβωμένο αποτέλεσμα που πα-
ρέχει η μηχανή κατά τη χρήση της και 
όχι μόνο το ποσοστό ανάκτησης του 
εναλλάκτη στη μέγιστη θερμοχωρη-
τικότητά του. Τέλος η ροή του αέρα 
και η ανάκτηση που προσφέρει είναι 
σταθερή και μετρήσιμη ανά ταχύτητα, 
από 15μ³/ώρα έως και 41μ³/ώρα.

συμπεράσματα σύγκρισης
Καταλήγουμε εύκολα στο ότι οι μη-
χανισμοί διασταυρούμενης ροής εί-
ναι πολύ καλύτεροι ως προς τα πι-
στοποιημένα αποτελέσματα που 
προσφέρουν, το σταθερό και μετρή-
σιμο ποσοστό ανάκτησης αλλά και 
την σταθερή ροή του αέρα. 
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μια μέση 
ανάκτηση θερμότητας με έναν μηχα-
νισμό αμφίδρομης ροής κατά 35% ή 
45% είναι αμελητέο ποσοστό.
Αντιθέτως εξακολουθεί να συνει-
σφέρει σημαντικά στην εξοικονόμη-
ση ενέργειας στη δημιουργία θερμι-
κής άνεσης στον χώρο, στην αποβολή 
της κακοσμίας, του CO

2
 και είναι μια 

πολύ εύχρηστη και οικονομική εναλ-
λακτική λύση. παράλληλα πρόκειται 
για μια πολύ οικονομική, εύκολη και 
αποτελεσματική λύση σε υπάρχουσες 
κατοικίες. 

2. ΈξύγιαΝση Χωρού
Ένας από τους πιο σημαντικούς λό-
γους της χρήσης του μηχανικού αε-
ρισμού είναι η αποβολή των μικροβί-
ων που πιθανώς έχουν μείνει σε έναν 
κλειστό χώρο από κάποιον ασθενή. 
Ιδιαίτερα με τον Covid-19 έχει απο-
δειχθεί ότι σημαντικό μέτρο της κα-
ταπολέμησής του και της μείωσης 
της εξάπλωσης είναι ο καλός αερι-
σμός των χώρων. Ας δούμε τις δια-
φορές των μηχανισμών σε αυτό τον 
σημαντικό τομέα:
αμφίδρομη ροή – Pico ho2
Λόγω του τρόπου λειτουργίας τους 
οι αμφίδρομοι μηχανισμοί χρησιμο-
ποιούν την ίδια όδευση με αποτέλε-
σμα τα μικρόβια που ενδεχομένως 
αποβάλλονται, να μένουν μέσα στον 
εναλλάκτη. Συνεπώς κατά την εισροή 
του αέρα, τα μικρόβια ενδέχεται να 
επανέλθουν στον χώρο και τα φίλτρα 
που υπάρχουν δεν παρέχουν προστα-
σία από μικρόβια αλλά κρατάνε τα μι-
κροσωματίδια έως κάποια διάσταση. 

διασταυρούμενη ροή - Aircare ES
Αντιθέτως ο μηχανισμός διασταυρούμενης ροής αποβάλλει συνεχώς τον εσω-
τερικό αέρα μέσω του εναλλάκτη, χωρίς να τον φέρει σε επαφή με τον εισερ-
χόμενο αέρα. Δηλαδή η εσωτερική ροή του αέρα μεταφέρει τη θερμικής της 
ενέργεια στον εξωτερικό αέρα και τα μικρόβια που ενδεχομένως υπάρχουν στο 
εσωτερικό, αποβάλλονται πλήρως χωρίς τον κίνδυνο να επανέλθουν στον χώρο.

συμπεράσματα σύγκρισης
Σε αυτό το πολύ σημαντικό σημείο, οι μηχανισμοί διασταυρούμενης ροής υπερ-
τερούν σημαντικά και είναι σε μεγάλο βαθμό πολύ πιο ασφαλείς συγκριτικά με 
τους αμφίδρομους μηχανισμούς γιατί δεν φέρνουν σε επαφή τις δύο ροές. 
Επισημαίνουμε όμως ότι ένας αμφίδρομος μηχανισμός αποβάλλει σε μεγάλο 
ποσοστό τους ρύπους του εσωτερικού αέρα συνεισφέροντας στην εξυγίανση 
του χώρου και σίγουρα είναι πολύ καλή επιλογή από το να περιμένει κάποιος 
να αποβληθούν τα εσωτερικά αερολύματα με το παραδοσιακό άνοιγμα των πα-
ραθύρων αραιά και που.  
Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν μπορεί να νοηθεί ότι ο μηχανικός 
αερισμός με ανάκτηση θερμότητας προσφέρει απολύμανση ενός χώρου. Αυτό 
είναι διαφορετικό αντικείμενο που δεν μπορεί να προσφερθεί με δυο ανεμιστή-
ρες και κάποιες οπές σε έναν τοίχο. Εξυγίανση δεν είναι το ίδιο με την απολύ-
μανση.

3. αΈροστΈγαΝοτητα
Η ατμοσφαιρική πίεση του αέρα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το κτιριακό κέλυ-
φος. Αυτό σημαίνει πως στην περίπτωση δυνατού αέρα, οι επιφάνειες επί του 
κελύφους θα υποστούν αρνητική πίεση. 

αμφίδρομη ροή – Pico ho2
Οι μηχανισμοί αμφίδρομης ροής αποτελούνται από μια διαμπερή τρύπα στον 
τοίχο η οποία θα μένει πάντα ανοιχτή.
Δηλαδή ακόμα και μετά την τοποθέτηση του εναλλάκτη στην τρύπα μαζί με τον 
ηλεκτρονικό μηχανισμό ελέγχου, δεν δίνεται η δυνατότητα σφραγίσματός της.
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Γράφει ο Θεοδωροσ σωτηριοσ τουντάσ
ΑρχΙΤΕΚΤων ΜΗχΑνΙΚΟς,  
ΕνΕργΕΙΑΚΟς ςυΜΒΟυλΟς casaclima 
γΕνΙΚΟς ΔΙΕυΘυνΤΗς F.u.V. group
FuV@FuV.gr

διασταυρούμενη ροή - Aircare ES
Αντιθέτως οι μηχανισμοί διασταυρού-
μενης ροής σφραγίζουν καλύτερα με-
ταξύ του εξωτερικού και εσωτερικού 
χώρου, με αποτέλεσμα να προσφέρε-
ται καλύτερη αεροστεγανότητα. 
Δηλαδή παρότι και σε αυτή την περί-
πτωση υπάρχουν δύο διαμπερής τρύ-
πες στον τοίχο, μέσω του μηχανισμού 
που είναι πολύ πιο συμπαγής, δεν 
επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη εναλλαγή 
του αέρα στον χώρο και όταν δεν λει-
τουργεί κλείνουν οι οδεύσεις με ειδι-
κά κλαπέτα.

συμπεράσματα σύγκρισης
Και σε αυτή την περίπτωση οι μηχα-
νισμοί διασταυρούμενης ροής υπερ-
τερούν λόγω του τρόπου κατασκευ-
ής τους. Άλλωστε σε NZEB κτίρια με 
πολύ υψηλές προδιαγραφές αεροστε-
γανότητας και ενεργειακής απόδοσης, 
χρησιμοποιούνται κεντρικά συστήμα-
τα και μέχρι σήμερα στην Ιταλία αλλά 
και στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν έχει 
υπάρξει σχεδιασμός κτιρίου με τοπι-
κούς μηχανισμούς. Σίγουρα δεν πρό-
κειται ποτέ να γίνει αποδεκτό και να 
πιστοποιηθεί ως NZEB ένα κτιριακό 
κέλυφος με επιβεβαιωμένες ανοιχτές 
οπές κατά τη χρήση του, δηλαδή με 
αμφίδρομους μηχανισμούς. 
Οι μηχανισμοί αμφίδρομης ροής πα-
ρόλα αυτά εξακολουθούν να απο-
τελούν μια έντιμη, γρήγορη και οι-
κονομική λύση για τη βεβιασμένη 
εναλλαγή του αέρα σε κτίρια με βαθ-
μό αεροστεγανότητας πάντα μεγαλύ-
τερο του 1,5/m³ Ach.

4. ποιοτητα ΈΝαλλακτη
Αναφερόμενοι στους θερμικούς εναλλάκτες διευκρινίζουμε ότι υπάρχουν τριών 
ειδών: κεραμικοί, ενθαλπικοί και μεταλλικοί. Οι τελευταίοι τείνουν να εγκαταλει-
φθούν γιατί έχει παρατηρηθεί ότι στο εσωτερικό τους δημιουργούνται συμπυκνώ-
ματα και γενικά ήταν μια αρχική τεχνολογία που δοκιμάστηκε και εγκαταλείφθηκε.    
Η ποιότητα απόδοσης του κάθε εναλλάκτη εξαρτάται από την ταχύτητα του αέρα 
που τους διαπερνά, τη συνολική επιφάνεια της εναλλαγής και το υλικό. Η πιστοποί-
ηση του ποσοστού ανάκτησης ενός εναλλάκτη έχει ουσία σε μηχανισμούς διασταυ-
ρούμενης ροής. Στους αμφίδρομους μηχανισμούς, η όποια πιστοποίηση ανάκτησης 
αναφέρεται στο υλικό του εναλλάκτη κατά τη διάρκεια μετρήσεων σε εργαστηριακό 
επίπεδο. Όπως εξηγήθηκε στην αρχή, ο τρόπος «αδειάσματος» της θερμοχωρητι-
κότητας του εναλλάκτη σε έναν αμφίδρομο μηχανισμό, δεν του επιτρέπει να διατη-
ρεί σταθερό το ποσοστό ανάκτησης. Οπότε είναι διαφορετικό πράγμα η πιστοποίηση 
του εναλλάκτη και διαφορετικό πράγμα η πραγματική απόδοσης του μηχανισμού σε 
λειτουργία. Ο μηχανισμός αμφίδρομης ροής παραμένει μια τρύπα στον τοίχο και η 
τελική απόδοσή του θα είναι πάντα προσεγγιστική. 
αμφίδρομη ροή – Pico ho2
Ο αμφίδρομος μηχανισμός έχει στο εσωτερικό του έναν 
σφαιρικό κυψελοειδή κεραμικό εναλλάκτη ο οποίος εί-
ναι περιμετρικά μονωμένος με ειδικό τεμάχιο πολυ-
στερίνης. με αυτό τον τρόπο διατηρείται η λαμβάνουσα 
θερμοκρασία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται (70 δευτερόλεπτα). 
Η επιβεβαιωμένη απόδοσή του φτάνει έως και το 93%, αλλά όπως αναφέραμε πα-
ραπάνω, σε πραγματικές συνθήκες αυτό το ποσοστό μειώνεται περίπου στο μισό.
Για τον συγκεκριμένο μηχανισμό δεν υπάρχει πιστοποίηση υλικού ως προς τη συ-
μπεριφορά του κεραμικού εναλλάκτη γιατί δεν έχει ζητηθεί από την κατασκευά-
στρια εταιρία. Ο λόγος είναι ότι θεωρείται άσκοπη έως και παραπλανητική ενέργεια 
η πιστοποίηση ενός υλικού τη στιγμή που η εργαστηριακή του μέτρηση δεν ανταπο-
κρίνεται στο τελικό αποτέλεσμα που προσφέρει ο μηχανισμός σε λειτουργία.     
διασταυρούμενη ροή - Aircare ES
Ο διασταυρούμενος μηχανισμός έχει στο εσωτερικό 
του έναν τετράγωνο ενθαλπικό εναλλάκτη τεχνολογίας 
Mitsubishi με 10ετή εγγύηση, όπου λόγω της γεωμετρί-
ας και της φύσης του αποδίδει σταθερά και ανάλογα με 
την ταχύτητα χρήσης. Το ποσοστό ανάκτησης υπολογι-
σμένο στην 3η ταχύτητα επιβεβαιώνεται στο 74% (πιστοποίηση TÜV SÜD).
μια από τις βασικές ιδιότητές του είναι ότι μπορεί να εξισορροπήσει την υγρα-
σία μεταξύ των ροών του αέρα μεταφέροντας πάντα το μεγαλύτερο ποσοστό 
υγρασίας στον όγκο του αέρα που έχει μικρότερο ποσοστό υγρασίας. Αυτό προ-
σφέρει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα:
• Η ανάκτηση της θερμότητας είναι πιο αποδοτική σε σύγκριση με τους εναλλά-
κτες κατασκευασμένους από άλλα υλικά (κεραμικό ή μέταλλο)
• Εκμηδενίζεται η πιθανότητα δημιουργίας υγροποιήσεων στον εναλλάκτη, και 
δεν χρειάζεται ποτέ κάποια συντήρηση ή καθαρισμό
• Το καλοκαίρι ή τον χειμώνα, αποτρέπονται αντίστοιχα τα χαμηλά ή υψηλά πο-
σοστά της σχετικής υγρασίας

συμπεράσματα σύγκρισης
Σε ότι αφορά τον κάθε εναλλάκτη, η απόδοσή τους είναι ικανοποιητική, έως 93 
για τον κεραμικό και έως 82 για τον ενθαλπικό. Όπως εξηγήσαμε όμως, δεν εί-
ναι μόνο ο εναλλάκτης που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της μηχανής 
αλλά ο σχεδιασμός της και ο τρόπος λειτουργίας της.
Στο επόμενο άρθρο θα αναλυθούν και τα υπόλοιπα σημεία διαφοροποίησης των 
δύο μηχανισμών.
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Το πρώτο ερώτημα που θέτει ένας ειδικός συστημάτων 
θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού κατά τη λύση κά-
ποιου προβλήματος αφύγρανσης ή ξήρανσης σχετίζεται με 
την επιλογή του κατάλληλου συστήματος αφύγρανσης. 
Στον τομέα της κτιριακής τεχνολογίας η αφύγρανση του 
αέρα μέσω συμπύκνωσης και η ξήρανση του αέρα μέσω 
προσρόφησης είναι καθιερωμένες και πολυδοκιμασμένες 
τεχνολογίες. 
Και τα δύο συστήματα όμως παρουσιάζουν, από φυσικής 
άποψης, ειδικά χαρακτηριστικά κατά τη λειτουργία τους, 
και συνεπώς δεν είναι και τα δύο στον ίδιο βαθμό κατάλ-
ληλα για όλες τις εφαρμογές. Έτσι, για παράδειγμα, η προ-
σπάθεια πρόληψης του παγώματος σε ένα θάλαμο βαθιάς 
κατάψυξης με τη βοήθεια ενός αφυγραντήρα συμπύκνω-
σης θα είναι ανεπιτυχής, ενώ η χρήση ενός ξηραντήρα 
προσρόφησης για την αφύγρανση του αέρα σε ένα κολυμ-
βητήριο θα ήταν από τεχνικής και ενεργειακής άποψης 
εντελώς ασύμφορη και υπερβολική. 
Στο άρθρο που ακολουθεί επισημαίνονται οι διαφορές 
ανάμεσα στην αφύγρανση μέσω συμπύκνωσης και στην 
ξήρανση μέσω προσρόφησης, καθώς και οι περιορισμοί 
χρήσης τους και οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. 
Το κείμενο που ακολουθεί αφορά τα επαγγελματικά συ-
στήματα όπως αυτά χρησιμοποιούνται στον τομέα της κτι-
ριακής τεχνολογίας. Δεν αφορά τους φορητούς αφυγρα-
ντήρες για ιδιωτική χρήση, τα συστήματα ξήρανσης για την 
ξήρανση κατασκευών κ.λπ. 
Οποιεσδήποτε αναφορές στις θερμοδυναμικές αρχές και 
παραθέσεις επεξηγήσεων θα ξεπερνούσαν την περιορι-
σμένη έκταση του παρόντος άρθρου. Για εκτενείς πληρο-
φορίες ανατρέξτε στον «Οδηγό σχεδιασμού αφύγρανσης 
αέρα». Η Condair GmbH τον διαθέτει δωρεάν σε κάθε εν-
διαφερόμενο κατόπιν ζήτησης. 

αφύγραΝση αΈρα μΈσω σύμπύκΝωσησ
Στη φύση και στην καθημερινότητά μας μπορεί κανείς να 
βρει πολλά παραδείγματα για τη συμπύκνωση των υδρα-
τμών του αέρα πάνω σε κρύες επιφάνειες. μεταξύ άλλων 
τα παρακάτω:
- Οι σταγόνες δρόσου στο γρασίδι κατά τις πρώτες πρωινές 
ώρες του καλοκαιριού.

- Το συμπύκνωμα στους τοίχους και στα τζάμια των κλει-
στών κολυμβητηρίων.
- Το θόλωμα στα μπουκάλια και στα ποτήρια με τα κρύα 
ποτά το καλοκαίρι. 
Κατά την αφύγρανση του αέρα μέσω συμπύκνωσης, η πα-
ραπάνω φυσική διαδικασία αναπαράγεται με τεχνικά μέσα, 
και συγκεκριμένα, με τη βοήθεια ενός ψυκτικού μηχανή-
ματος. Η συμπύκνωση των υδρατμών του αέρα λαμβάνει 
χώρα με τεχνητό τρόπο καθώς το ρεύμα αέρα οδηγείται 
πάνω από την κρύα επιφάνεια ενός εναλλάκτη θερμότητας 
και έτσι ο υγρός αέρας ψύχεται σε θερμοκρασία κάτω από 
το σημείο δρόσου.

δομή και τρόπος λειτουργίας  
του αφυγραντήρα συμπύκνωσης 
Βασικό στοιχείο κάθε αφυγραντήρα συμπύκνωσης είναι το 
κλειστό κύκλωμα ψύξης που λειτουργεί σύμφωνα με την 
αρχή της αντλίας θερμότητας. Η γενική δομή ενός αφυ-
γραντήρα συμπύκνωσης παρουσιάζεται στην εικόνα 1. 
Ο ανεμιστήρας του αφυγραντήρα απορροφά τον υγρό 
αέρα του περιβάλλοντος, ο οποίος, προτού περάσει από 
τον εξατμιστή-εναλλάκτη θερμότητας του κυκλώματος 

ΑΦυγρΑνςΗ ΤΟυ ΑΕρΑ  
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Αρχές λειτουργίας αφύγρανσης 
μέσω συμπύκνωσης

Εικ. 1: Δομή και τρόπος λειτουργίας του αφυγραντήρα συμπύκνωσης

Εικ. 1: Δομή και τρόπος λειτουργίας του αφυγραντήρα συμπύκνωσης
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ψύξης, περνάει πρώτα μέσα από ένα 
φίλτρο. Στην κρύα επιφάνεια του εξα-
τμιστή, ο αέρας ψύχεται κάτω από τη 
θερμοκρασία του σημείου δρόσου και 
κατά τη διαδικασία αυτής της πρώτης 
διέλευσης του ρεύματος αέρα μέσα 
από τον εναλλάκτη θερμότητας συ-
μπυκνώνονται 2–3 g/kg υδρατμών. 
Το συμπύκνωμα συλλέγεται στην ει-
δική λεκάνη με την οποία είναι εφο-
διασμένος ο αφυγραντήρας και είτε 
οδηγείται απευθείας στην αποχέτευση 
είτε συλλέγεται σε δεξαμενή που πρέ-
πει να εκκενώνεται τακτικά. Στη συνέ-
χεια ο αφυγραμένος αέρας διέρχεται 
μέσα από τον συμπυκνωτή-εναλλάκτη 
θερμότητας, όπου θερμαίνεται από τη 
θερμότητα συμπύκνωσης του κυκλώ-
ματος ψύξης. Το ρεύμα αέρα απορρο-
φά κατά τη διαδρομή του μέσα από τον 
αφυγραντήρα και τη θερμότητα που 
απορρίπτουν ο ανεμιστήρας και ο συ-
μπυκνωτής. Για τον λόγο αυτό, ο αφυ-
γραμένος αέρας που εξέρχεται από 
τον αφυγραντήρα στον χώρο έχει πά-
ντα μια κάπως υψηλότερη θερμοκρα-
σία από τη θερμοκρασία που είχε κατά 
την είσοδό του στον αφυγραντήρα. 

Χαρακτηριστικά απόδοσης  
και όρια λειτουργίας  
των αφυγραντήρων συμπύκνωσης 
Τα επίπεδα υγρασίας που μπορούν 
να επιτευχθούν με τους αφυγραντή-
ρες συμπύκνωσης καθορίζονται σε 
ένα πρώτο επίπεδο από τις ιδιότητες 
του χρησιμοποιούμενου ψυκτικού μέ-

σου (πίεση, θερμοκρασία) και σε ένα 
δεύτερο από την κατασκευή του εξα-
τμιστή-εναλλάκτη θερμότητας (παρά-
γοντας παράκαμψης). Αυτό που ισχύει 
γενικά είναι ότι η χρήση των αφυγρα-
ντήρων συμπύκνωσης είναι σκόπιμη 
και οικονομικά συμφέρουσα σε ένα 
εύρος θερμοκρασιών μεταξύ περ. +10 
και +36°C για στοχευόμενη σχετική 
υγρασία περ. 45%.
Στην εικόνα 2 παρατίθεται ένα παρά-
δειγμα μεταβολής της αφυγραντικής 
ικανότητας ενός αφυγραντήρα συμπύ-
κνωσης σε συνάρτηση με τη θεωρητι-
κή υγρασία και τη θερμοκρασία.
Εάν ο αέρας του χώρου που πρέπει να 
αφυγρανθεί έχει χαμηλή θερμοκρασία, 
ενδέχεται να σχηματιστεί πάγος πάνω 
στον εξατμιστή-εναλλάκτη θερμότητας, 
αφού η θερμοκρασία στην επιφάνειά 
του θα πέσει σε αυτή την περίπτωση 
μερικούς βαθμούς κάτω από το μηδέν. 
Για τον λόγο αυτό, οι αφυγραντήρες 
συμπύκνωσης είναι εξοπλισμένοι με 
ένα έξυπνο σύστημα αποπάγωσης για 
αφαίρεση του πάγου στην επιφάνεια 
του εξατμιστή. Στα σύγχρονα συστή-
ματα η αποπάγωση γίνεται μέσω ενός 
αισθητήρα απόψυξης, ο οποίος κατ’ 
απαίτηση δρομολογεί με ενεργοποίηση 
της βαλβίδας ελέγχου απαγωγής αέρα 
την εκτροπή του θερμού αερίου που 
παράγει ο συμπυκνωτής, πάνω από τον 
εξατμιστή. Η διαδικασία αυτή θα παίξει 
κάποιο ρόλο αργότερα, στην παρουσία-
ση των περιοχών εφαρμογής.

ξηραΝση τού αΈρα  
μΈσω προσροφησησ

Η αρχή της προσρόφησης βασίζεται 
στην ιδιότητα των υγροσκοπικών υλι-
κών να δεσμεύουν τους υδρατμούς 
στην επιφάνειά τους. Τα εν λόγω 
υγροσκοπικά υλικά έχουν κατά κανό-
να μεγάλη εσωτερική επιφάνεια της 
τάξεως των 600 και 800 m²/g. Εξαι-
τίας της εξαιρετικά χαμηλής μερικής 
πίεσης των υδρατμών στο άμεσο περι-
βάλλον των υλικών αυτών, οι υδρατμοί 
μεταβαίνουν από περιοχές υψηλότε-
ρης μερικής πίεσης (στην περίπτωση 
αυτή από τον αέρα του περιβάλλοντος) 
σε περιοχές χαμηλότερης μερικής πί-
εσης (προσροφητικό υλικό). Στο πα-
ρόν άρθρο περιοριζόμαστε στην προσ-
ρόφηση μέσω πυριτικής γέλης (silica 
gel), καθώς χρησιμοποιείται σχεδόν 
αποκλειστικά στον τομέα της κτιρια-
κής τεχνολογίας.
Καθημερινά συναντάμε παραδείγμα-
τα αφαίρεσης της υγρασίας χάρη στις 
υγροσκοπικές ιδιότητας ορισμένων 
υλικών:
- Σχηματισμός σβόλων στο αλάτι και 
στη ζάχαρη.
- Απορρόφηση και απόρριψη νερού 
από το ξύλο.
- μικρά φακελάκια πυριτικής γέλης 
(silica gel) στη συσκευασία ειδών που 
είναι ευαίσθητα στην υγρασία, όπως 
είναι π.χ. συσκευές ηλεκτρονικής ψυ-

χαγωγίας, ενδύματα κ.λπ. 

Εικ. 2: χαρακτηριστικά απόδοσης ενός υγραντήρα 
συμπύκνωσης (παράδειγμα)

Εικ. 3: Διαδικασία προσρόφησης/εκρόφησης στον ρότορα προσρόφησης

Εικ. 2: Χαρακτηριστικά απόδοσης ενός υγραντήρα συμπύκνωσης (παράδειγμα)
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Εικ. 4: Διαδικασία προσρόφησης/εκρόφησης στον ρότορα προσρόφησης

Προσρόφηση Ξηρός αέρας

Υγρός αέρας Εκρόφηση

Εικ. 4: Διαδικασία προσρόφησης/εκρόφησης στον ρότορα προσρόφησης

Προσρόφηση Ξηρός αέρας

Υγρός αέρας Εκρόφηση

αφύγραΝση 
ξηραΝση30



τρόπος λειτουργίας ξηραντήρα 
προσρόφησης
Βασικό στοιχείο κάθε ξηραντήρα 
προσρόφησης είναι ο ρότορας προσ-
ρόφησης. Αυτός αποτελείται, ανά-
λογα με τον κατασκευαστή, από μια 
μάζα συσσώρευσης κυματοειδούς, 
πολυστρωματικής δομής με τεράστια 
εσωτερική επιφάνεια επιστρωμένη 
με υγροσκοπική πυριτική γέλη (silica 
gel). Η συνολική διατομή του ρότο-
ρα χωρίζεται στην περιοχή ξήρανσης, 
η οποία καλύπτει τα 3/4 της συνολι-
κής επιφάνειας και στην περιοχή ανα-
γέννησης, η οποία καλύπτει το 1/4 της 
επιφάνειας του ρότορα. Οι δύο περιο-
χές είναι στεγανές μεταξύ τους.
Το υγρό ρεύμα αέρα (αέρας διεργασί-
ας) που πρέπει να αφυγρανθεί, απορ-
ροφάται μέσω ενός ανεμιστήρα και 
οδηγείται μέσα από τον ρότορα προσ-
ρόφησης ο οποίος με τη βοήθεια ενός 
κινητήρα εκτελεί μια αργή, ομοιόμορ-
φη περιστροφή. Η περιοχή ξήραν-
σης του ρότορα διαρρέεται συνεχόμε-
να από το προς ξήρανση ρεύμα αέρα. 
Κατά τη διαδικασία αυτή απορροφάται 
ένα μεγάλο μέρος των υδρατμών που 
περιέχει.
Οι υδρατμοί που βρίσκονται τώρα στην 
περιοχή ξήρανσης του ρότορα πρέπει 
φυσικά πάλι να αφαιρεθούν προκει-
μένου να αποκατασταθεί η προσρο-
φητική ικανότητα της πυριτικής γέλης 
και κατά συνέπεια να μην επηρεαστεί 
η συνεχής και απρόσκοπτη διαδικασία 

ξήρανσης. Αυτό συμβαίνει στην περι-
οχή αναγέννησης, η οποία διαρρέεται 
από το αντίθετο ρεύμα αναγέννησης, 
το οποίο προηγουμένως θερμαίνεται 
μέσω του θερμαντήρα αναγέννησης 
στους 120°C. 
Λόγω της θέρμανσης η σχετική υγρα-
σία του αέρα αναγέννησης πέφτει 
κάτω από το <1% και οι υδρατμοί που 
δεσμεύονται μέσω προσρόφησης στον 
ρότορα απομακρύνονται, συνεπώς γί-
νεται εκρόφηση. Οι υδρατμοί που απο-
μακρύνονται οδηγούνται με το ρεύ-
μα υγρού αέρα προς τα έξω. Ο όγκος 
αέρα που απαιτείται για την αναγέν-
νηση ανέρχεται στο 25% περ. του ρεύ-
ματος αέρα διεργασίας. Στην εικόνα 3 
παρουσιάζεται η διαδικασία της προσ-
ρόφησης και της εκρόφησης.
Στους μικρούς ξηραντήρες προσρό-
φησης η θέρμανση αναγέννησης γί-
νεται πάντα με ηλεκτρικό ρεύμα. Στα 
μεγαλύτερα συγκροτήματα υπάρχει 
δυνατότητα χρήσης εξολοκλήρου ή εν 
μέρει διαφόρων μέσων για την ανα-
γέννηση, τα οποία θα παρουσιαστούν 
αναλυτικότητα σε επόμενη ενότητα. 
Στην εικόνα 4 παρουσιάζεται η δομή 
και ο τρόπος λειτουργίας του ξηραντή-
ρα προσρόφησης.
Η διαδικασία της προσρόφησης/εκρό-
φησης μπορεί να επαναληφθεί απε-
ριόριστα χωρίς να επηρεαστεί ση-
μαντικά η αποτελεσματικότητα του 
προσροφητικού μέσου. Η ικανότη-
τα προσρόφησης της πυριτικής γέλης 

(silica gel) είναι τόσο υψηλή, ώστε με 
την κατάλληλη διαμόρφωση της εγκα-
τάστασης επιτυγχάνονται σημεία δρό-
σου έως –70 °C. 
Για την επίτευξη τόσο χαμηλής ενα-
πομένουσας υγρασίας θα πρέπει εν-
δεχομένως να προενεργοποιηθούν 
πρόσθετοι ψύκτες επιφάνειας. Για 
τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμο-
κρασίας εισαγόμενου αέρα οι ξηρα-
ντήρες μπορούν να εξοπλιστούν με 
στοιχεία πρόψυξης και συμπληρω-
ματικής ψύξης καθώς και με μονά-
δες θέρμανσης. Ανάλογα με το μέγε-
θος της συσκευής οι ξηραντήρες είτε 
είναι εξοπλισμένοι εργοστασιακά με 
τις απαιτούμενες μονάδες ψύξης/θέρ-
μανσης είτε η τοποθέτησή τους πρέπει 
να γίνει από τον πελάτη. Στο ακόλουθο 
σχήμα απεικονίζεται ένα πλήρες σύ-
στημα ξήρανσης, όπως αυτό χρησιμο-
ποιείται συχνά στη βιομηχανία φαρμά-
κων, τροφίμων ή χημικών. 

(συνέχεια στο επόμενο τεύχος)
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Εικ. 4: Δομή και τρόπος λειτουργίας ενός ξηραντήρα προσρόφησης Εικ. 5: Σύστημα ξήρανσης με πρόσθετα στοιχεία ψύξης και θέρμανσης
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Εικ. 5: Δομή και τρόπος λειτουργίας ενός ξηραντήρα προσρόφησης

Ανεμιστήρας

ΑνεμιστήραςΠεριοχήαναγέννησης 
του ρότορα

Περιοχή 
προσρόφησηςτου 
ρότορα

Αέρας διεργασίας

Υγρός αέρας Αέρας αναγέννησης

Θερμαντήρας αναγέννησης

Ξηρός αέρας

Αρχή λειτουργία ξηραντήρα 
προσρόφησης

Εικ. 6: Σύστημα ξήρανσης με πρόσθετα στοιχεία ψύξης και θέρμανσης

Αέρας 
διεργασίας
Έξοδος

Αέρας 
διεργασίας
Έξοδος

ΠροθερμαντήραςΣυμπληρωματικός 
θερμαντήρας Στοιχείο πρόψυξηςΣυμπληρωματικός 

θερμαντήρας

Αέρας 
διεργασίας
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Αέρας 
διεργασίας
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Η ανανέωση του αέρα  
σε ένα σύστημα 
Κεντρικού Κλιματισμού

Image by pexels.com - Sergei Akulich

κλιματισμοσ34

Στο άρθρο μου του τεύχους 56 του πε-
ριοδικού μας, ασχοληθήκαμε με την 
ποσότητα του αέρα, που πρέπει να κυ-
κλοφορεί μέσα σ’ ένα σύστημα κεντρι-
κού κλιματισμού, για να εξασφαλίζεται 
η σωστή του λειτουργία και η υψηλή 
του απόδοση. Στο άρθρο εκείνο υπο-
λογίσαμε την απαραίτητη ποσότητα 
αέρα του συστήματος με δύο τρόπους, 
κατά προσέγγιση, αλλά και με βάση τα 
θερμοδυναμικά δεδομένα και καταλή-
ξαμε στο συμπέρασμα, ότι η πιο υψη-
λή απόδοση πετυχαίνεται με τη συ-
νεχόμενη ανακυκλοφορία όλης της 
ποσότητας του κλιματισμένου αέρα 
του συστήματος. Όμως αν μέσα σ’ ένα 
χώρο κλειστό υπάρχει συγκέντρωση 
ανθρώπων και δε γίνεται ανανέωση 
του αέρα, είναι ευκολονόητο πως κά-
ποια χρονική στιγμή θα υπάρξει έλλει-
ψη οξυγόνου, λόγω της αναπνοής των 
ατόμων και ο αέρας θα είναι μολυσμέ-
νος και ακατάλληλος. Στο σημείο αυτό 
πρέπει να αναφερθεί, ότι με την εκ-
πνοή του κάθε άτομο διώχνει προς τον 
αέρα διοξείδιο του άνθρακα 100 φορές 
περισσότερο από εκείνο που εισπνέει. 
Οι πνεύμονες των ανθρώπων τροφο-
δοτούνται με ατμοσφαιρικό αέρα που 
περιέχει 0,03% διοξείδιο του άνθρακα, 
δηλαδή 3 μέρη στα 10.000. με την εκ-
πνοή μας βγάζουμε αέρα που περιέ-
χει 300 μέρη διοξειδίου του άνθρακα 
στα 10.000. με άλλα λόγια, το διοξεί-
διο του άνθρακα στον αέρα ενός εσω-
τερικού χώρου, αυξάνεται 100 φορές 
με την εκπνοή των ατόμων που βρί-
σκονται μέσα σ’ αυτόν, όπως αναφέρ-
θηκε λίγο παραπάνω. Το διοξείδιο του 
άνθρακα δεν είναι όμως η μοναδι-
κή ·εσωτερική· μόλυνση του αέρα. Σ’ 

αυτήν πρέπει να προσθέσουμε τις δι-
άφορες οσμές, καπνούς, σκόνη κ.α. 
όλες αυτές οι ″εσωτερικές″ μολύνσεις, 
προστιθέμενες και στις περιβαλλοντι-
κές, που κι αυτές συνυπάρχουν μέσα 
στον κλιματιζόμενο χώρο, προκαλούν 
πονοκεφάλους, σωματική κόπωση, 
κακή διάθεση, υπνηλία, τσούξιμο στα 
μάτια, δύσπνοια, δυσκολία αναπνοής, 
διάφορες παθήσεις του αναπνευστι-
κού, ρινίτιδες και διάφορες αλλεργί-
ες, που δημιουργούν άρρωστους αν-
θρώπους. Όλα αυτά αντιμετωπίζονται 
με το σωστό αερισμό των εσωτερικών 
χώρων, γιατί όπως επισημαίνει ο πα-
γκόσμιος  Οργανισμός υγείας, μόνα 
τους ο ιονισμός και η απολύμανση δεν 
αρκούν. Κάποια στιγμή πρέπει να γί-
νει προσθήκη φρέσκου πιο καθαρού 
αέρα. με αφορμή μάλιστα την πανδη-
μία του Covid 19, προτείνει ο αερισμός 
των εσωτερικών χώρων να γίνεται τα-
κτικά και σε πολύ σύντομα διαστήματα.
Στο σημερινό μου άρθρο θα ασχολη-
θούμε πάλι με μια ποσότητα αέρα του 
συστήματος κλιματισμού, που όμως 
αυτή τη φορά δεν βοηθά την υψη-
λή απόδοση αλλά αφορά την υγιει-
νή των κλιματιζόμενων χώρων και 
την προστασία της ζωής των ανθρώ-
πων μέσα σ’ αυτούς. Θα ασχοληθού-
με λοιπόν με τον άέρα άνανέωσης. Ο 
αέρας ανανέωσης είναι μια ποσότητα 
νωπού ατμοσφαιρικού αέρα που δι-
οχετεύεται μέσα στο σύστημα, για να 
δημιουργήσουμε συνθήκες υγιεινής 
διαβίωσης και άνεσης, με την καταπο-
λέμηση και την αποβολή όλων των μο-
λύνσεων του κλιματιζόμενου χώρου, 
που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η πο-
σότητα του αέρα της ανανέωσης  ποι-

κίλει από εγκατάσταση σε εγκατάστα-
ση και εξαρτάται από τον προορισμό 
του χώρου και τον αριθμό των ατόμων 
που ζουν ή εξυπηρετούνται μέσα σ’ 
αυτόν. Οι λεπτομέρειες και οι απαραί-
τητοι υπολογισμοί θα αναφερθούν στα 
παρακάτω εδάφια.

ύπολογισμός της απαιτούμενης 
ποσότητας του αέρα ανανέωσης
Δύο είναι τα κριτήρια με τα οποία μπο-
ρούμε να προσδιορίσουμε την απαι-
τούμενη ποσότητα του αέρα της ανα-
νέωσης.
το πρώτο είναι ο αριθμός των ατόμων 
που ζουν ή δραστηριοποιούνται μέσα 
στον κλιματιζόμενο χώρο. Κάθε άτο-
μο χρειάζεται περίπου 17 κιλά αέρα 
την ώρα, δηλαδή 15 κυβικά μέτρα, για 
να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο οξυ-
γόνο της αναπνοής. Η ποσότητα αυτή 
είναι η ελάχιστη που προδιαγράφε-
ται για κάθε άτομο με κανονική φυσι-
κή δραστηριότητα, που δεν καπνίζει. 
Η ποσότητα μπορεί να αυξηθεί μέχρι 
40 κυβ. μέτρα ανά άτομο για περιπτώ-
σεις έντονης φυσικής δραστηριότητας 
και βαριές συνθήκες καπνίσματος, για 
να απορροφηθούν οσμές και καπνοί. 
Ένας γενικός οδηγός για τον προσδι-
ορισμό της απαιτούμενης ποσότητας 
του αέρα ανανέωσης είναι:
• Για χώρους που απαγορεύεται το κά-
πνισμα και με κανονική φυσική δρα-
στηριότητα 15 κυβικά μέτρα αέρα ανά 
ώρα, για κάθε άτομο.
• Για χώρους που επιτρέπεται το κά-
πνισμα και με κανονική φυσική δρα-
στηριότητα 20 κυβικά μέτρα αέρα νω-
πού ανά ώρα για κάθε άτομο.
• Για χώρους με εντατική φυσική δρα-
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Γράφει 
ο δημητρησ μενεΓάκησ
ΜΗχΑνΟλΟγΟς ΜΗχΑνΙΚΟς

στηριότητα των ατόμων, που επιτρέπεται το κάπνισμα 25 κυβικά μέτρα αέρα ανά 
ώρα για κάθε άτομο και 
• Για χώρους με εντατική φυσική δραστηριότητα των ατόμων και βαριές συνθή-
κες καπνίσματος 40 κυβικά μέτρα ανά ώρα, για κάθε άτομο.
Το δεύτερο κριτήριο είναι ο αριθμός των αλλαγών του αέρα που πρέπει να γί-
νονται κάθε μία ώρα στον κλιματιζόμενο χώρο, ώστε να διατηρείται ο αέρας 
καθαρός. Αυτό το κριτήριο υιοθετήθηκε για ευκολονόητους λόγους. Υπάρχει 
περίπτωση ο κλιματιζόμενος χώρος να είναι μεγάλος και σ’ αυτόν να συγκε-
ντρώνονται λίγα άτομα, όπως για παράδειγμα σε μια κατοικία. Αν ο αέρας της 
ανανέωσης υπολογιστεί σύμφωνα με το πρώτο κριτήριο, δηλαδή τον αριθμό των 
ατόμων, τότε σίγουρα θα καταλήξουμε σε ″φτωχό″ αερισμό, δηλαδή ο αέρας της 
ανανέωσης θα είναι πάντα λιγότερος απ’ αυτόν που χρειάζεται. Ο πίνακας παρα-
κάτω είναι ένας γενικός οδηγός για χώρους με διάφορες χρήσεις: 

Πίνακας των απαιτούμενων αλλαγών του αέρα ανά ώρα

βιομηχανικοί χώροι Χώροι συνάθροισης

μηχανοστάσια 10 Αίθουσες 4

Συνεργεία -6 Βιβλιοθήκες 3

Αποθήκες 4 Σχολεία 4

Λεβητοστάσια 10 Εκκλησίες 3

επαγγελματικοί χώροι Θέατρα 4

πλυντήριο 8 Κινηματογράφοι 4

Φούρνοι 4 οικιακοί χώροι

Γκαράζ 3 Υπνοδωμάτια 2

Γραφεία -3 Σαλόνια 3

Τράπεζες -3 Καθιστικό 3

Γυμναστήρια 4 Τραπεζαρίες 3

Νοσοκομεία 2 Κούζίνες 4

Εστιατόρια-κουζίνα 4 Λουτρά 4

Καφετέριες 5 Τουαλέτες 5

μπαρ 5 Αποθήκες 2

Η προσωπική μου άποψη είναι να υπολογίζεται η ποσότητα του αέρα της ανανέ-
ωσης και με τα δύο κριτήρια και τελικά να επιλέγεται η πιο μεγάλη. Αυτό κρίνεται 
σκόπιμο μια και ο αριθμός των ατόμων εύκολα μπορεί να αυξομειωθεί. Τον τρόπο 
σκέψης θα τον δούμε και στο παράδειγμα που θα ακολουθήσει παρακάτω.

παράδειγμα
μελετούμε το σύστημα κλιματισμού της αίθουσας του εστιατορίου ενός συγκροτή-
ματος, μήκους 30 μέτρων, πλάτους 15 μέτρων και ύψους 3,50 μέτρων, που θα μπο-
ρεί να εξυπηρετεί ένα μέγιστο αριθμό 250 ατόμων, περιλαμβανομένου του προσω-
πικού. Ζητούμε την απαιτούμενη ωριαία ποσότητα του αέρα της ανανέωσης.
άπάντηση:
Σύμφωνα με τον αριθμό των ατόμων (πρώτο κριτήριο) κάθε άτομο πρέπει να 
υπολογίζεται με 25 κυβικά μέτρα νωπού αέρα ανά ώρα. Κατά συνέπεια για τα 
250 άτομα χρειαζόμαστε 250χ25=6.250 κυβικά μέτρα. Σύμφωνα με τον αριθ-
μό των απαιτούμενων αλλαγών (δεύτερο κριτήριο) ο πίνακας για τα εστιατό-
ρια προδιαγράφει 4 αλλαγές του αέρα ανά ώρα. Ο όγκος της αίθουσας είναι 
30χ15χ3,50=1575 κυβικά μέτρα. Κατά συνέπεια για τις 4 αλλαγές ανά ώρα χρει-
αζόμαστε 4χ1575=6300 κυβικά μέτρα αέρα ατμοσφαιρικού. Βρήκαμε για την 
απαιτούμενη ποσότητα του αέρα της ανανέωσης 6250 και 6300 κυβικά μέτρα 
την ώρα. Θα πάρουμε την πιο μεγάλη οπότε η απάντηση μας είναι η απαιτούμε-
νη ωριαία ποσότητα του αέρα της ανανέωσης είναι 6300 κυβικά μέτρα.

η επεξεργασία του αέρα της ανανέωσης
Ο αέρας ανανέωσης μπαίνει μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο σαν ένα ποσοστό 
της συνολικής ποσότητας του αέρα που κυκλοφορεί μέσα στο σύστημα. Ο αέρας 
του συστήματος είναι κλιματισμένος στις επιθυμητές συνθήκες. Ο αέρας όμως 
της ανανέωσης είναι ατμοσφαιρικός σε συνθήκες περιβάλλοντος. Έτσι στην εί-
σοδό του πρέπει να υποστεί κάποια επεξεργασία, που θα τον κλιματίσει στις 

συνθήκες του κλιματιζόμενου χώρου, 
για να μη γίνεται αφορμή μεταβολής 
των επιθυμητών συνθηκών του χώ-
ρου. Η απαιτούμενη επεξεργασία είναι 
η θέρμανση κατά το χειμώνα, η ψύξη 
κατά το καλοκαίρι, η πιθανή αφύγραν-
ση και ο καθαρισμός. 
Η ποσότητα της θερμότητας που θα 
χορηγηθεί στον αέρα (το χειμώνα) ή 
θα αφαιρεθεί απ’ αυτόν (το καλοκαί-
ρι) για να εξισώσει τη θερμοκρασία του 
με τη θερμοκρασία του κλιματισμένου 
αέρα είναι αισθητή θερμότητα. Η ποσό-
τητα της θερμότητας, που θα χορηγη-
θεί στον αέρα για την αφύγρανσή του 
(συνήθως το καλοκαίρι) ώστε η σχετι-
κή υγρασία του αέρα της ανανέωσης να 
εξισωθεί με εκείνη του κλιματιζόμε-
νου χώρου, είναι λανθάνουσα θερμό-
τητα. Το άθροισμα της αισθητής και της 
λανθάνουσας θερμότητας είναι η ολι-
κή θερμότητα, η ενέργεια που θα δα-
πανήσετε για να κλιματίσετε τον αέρα 
της ανανέωσης. Η επεξεργασία του 
αέρα της ανανέωσης συμπληρώνεται 
με τον καθαρισμό του, κατά την είσοδό 
του στο σύστημα. Σαν νωπός ατμοσφαι-
ρικός του περιβάλλοντος θα έπρεπε να 
είναι καθαρός και τότε πραγματικά θα 
πραγματοποιούσε τον προορισμό του, 
που είναι η ανανέωση, το φρεσκάρι-
σμα του αέρα του κλιματιζόμενου χώ-
ρου. Δυστυχώς όμως τέτοιο αέρα δεν 
θα συναντήσετε πουθενά. Όπως τα κα-
ταφέραμε μόνο σε κάποιες απόμακρες 
επαρχίες ή μικρά νησιά ενδέχεται να 
βρούμε κάπως καθαρό αέρα. Στα αστι-
κά κέντρα ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι 
μολυσμένος, πλούσιος σε καυσαέρια, 
σκόνη, αιθαλομίχλη, καπνούς, οσμές, 
αιωρούμενα μικροσωματίδια, ρινίσμα-
τα φρένων και λάστιχων αυτοκινήτων, 
μικροοργανισμούς και μικρόβια. Αν 
έχετε το ″προνόμιο″ να κατοικείτε ή 
να δραστηριοποιείστε στο κέντρο του 
αστικού κέντρου, τότε απολαμβάνετε 
συχνά κάποιες επιπρόσθετες μολύν-
σεις του ατμοσφαιρικού αέρα. Εννοώ 
τα πάσης φύσεως κατάλοιπα των μολό-
τοφ και των καιόμενων σκουπιδωκά-
δων (από τη μια μεριά) ή των δακρυγό-
νων και των κρότου-λάμψης (από την 
άλλη). Απόλυτα απαραίτητος λοιπόν ο 
καθαρισμός του αέρα.

(συνέχεια στο επόμενο τεύχος) 
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ΑπΟΨυΞΗ 
με θερμό αέριο 

Ψύξη

Η αποτελεσματική απόψυξη αποτελεί 
βασικό χαρακτηριστικό του συστήμα-
τος για τη διασφάλιση της συνολικής 
αποτελεσματικότητας της εγκατάστα-
σης και της ποιότητας των προϊόντων. 
Είναι επίσης μια ουσιαστική παρά-
μετρος στο λειτουργικό κόστος του 
συστήματος. Σε μια ιδανική απόψυ-
ξη, όλη η θερμότητα που προστίθεται 
θα χρησίμευε για την τήξη του πάγου 
στον εξατμιστή.
Για την αξιολόγηση της αποτελεσμα-
τικότητας της απόψυξης πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω 
στοιχεία:
• Η ικανότητα αφαίρεσης όλου του 
πάγου/πάχνης από την επιφάνεια του 
εξατμιστή με την ελάχιστη κατανάλω-
ση ενέργειας.
• Η ελαχιστοποίηση μεταφοράς θερ-
μότητας στον ψυκτικό χώρο
• Η ελαχιστοποίηση μεταφοράς υγρα-
σίας από την επιφάνεια του εξατμιστή 
στον ψυκτικό χώρο
• Η ελαχιστοποίηση του flash gas και 
του μη συμπυκνωμένου θερμού αε-
ρίου που περνάει μέσα από τον εξα-
τμιστή
• Η κατανάλωση ενέργειας κατά τη 
διαδικασία απόψυξης
• Η διάρκεια του κύκλου απόψυξης
• Να είναι ασφαλής και αξιόπιστη δι-
αδικασία
Ο πιο διαδεδομένος τύπος απόψυξης 
στην εμπορική ψύξη είναι αυτός με 
ηλεκτρικές αντιστάσεις. Σε αυτόν τον 
τρόπο έχουμε την τοποθέτηση των 

ηλεκτρικών αντιστάσεων μέσα στον 
εξατμιστή για την θέρμανση και την 
τήξη του πάγου.
μια άλλη μέθοδος αποτελεί η από-
ψυξη με θερμό αέριο. Στην απόψυ-
ξη με αέριο η θερμότητα λαμβάνεται 
από το ψυκτικό σύστημα ως «δωρε-
άν» ενέργεια. Είναι σημαντικό ωστό-
σο να γίνει η σωστή επιλογή ελέγχου 
της παροχής του θερμού αερίου στον 
εξατμιστή ώστε να διασφαλιστεί η 
ελάχιστη απώλεια ενέργειας. Τυπικά 
αυτές οι απώλειες προέρχονται από 
το flash gas και το μη συμπυκνωμένο 
θερμό αέριο που περνάει μέσα από 
τον εξατμιστή. Το κύριο πλεονέκτημα 
της απόψυξης με θερμό αέριο είναι 
η εξοικονόμηση ενέργειας καθώς το 
70% της θερμικής ενεργείας του θερ-
μού αερίου χρησιμοποιείται για την 
τήξη του πάγου αφήνοντας ένα 30% 
της θερμικής ενέργειας να μεταφέ-
ρεται στον χώρο. Σε αντίθεση, για τις 
ηλεκτρικές αντιστάσεις τα ποσοστά 
είναι αντιστραμμένα καθώς περίπου 
το 30% της θερμότητας της αντίστα-
σης είναι ωφέλιμο για τη διαδικασία 
της απόψυξης. παραδοσιακά δύο μέ-
θοδοι χρησιμοποιούνται για τον έλεγ-
χο της παροχής του θερμού αερίου 
στον εξατμιστή.

Έλεγχος της πίεσης
Η πίεση στον εξατμιστή κατά την από-
ψυξη ελέγχεται χρησιμοποιώντας μια 
βαλβίδα στη γραμμή υγρού της από-
ψυξης. Η μέθοδος με τον έλεγχο της 
πίεσης είναι η πιο συχνά χρησιμοποι-

ούμενη, κυρίως λόγω του απλού σχε-
διασμού, αλλά η απώλεια ενέργειας 
αποτελεί μια πρόκληση.

αποστράγγιση υγρού
Το συμπυκνωμένο υγρό αποστραγ-
γίζεται από τον εξατμιστή χρησιμο-
ποιώντας ένα πλωτήρα στη γραμμή 
υγρού της απόψυξης. Αυτή η μέθο-
δος διασφαλίζει πως μόνο υγρό ψυ-
κτικό ρευστό αποστραγγίζεται από 
τον εξατμιστή κατά την απόψυξη και 
με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιεί-
ται η ροή θερμού μη συμπυκνωμέ-
νου αερίου.
Στην εικόνα 1 αποδίδεται σχηματικά 
η λειτουργία παροχής θερμού αερίου 
για την απόψυξη με έλεγχο της πίε-
σης και με αποστράγγιση υγρού.

εικόνα 1. Έλεγχος με πίεση και  
έλεγχος με αποστράγγιση υγρού  
για συστήματα με περισσότερους  

από δύο αεροψυκτήρες

ΟΙ ΨυΚΤΙΚΕς ΕγΚΑΤΑςΤΑςΕΙς πΟυ ΔΟυλΕυΟυν ςΤΟυς 0°c  
Η χΑΜΗλΟΤΕρΑ ΜπΟρΟυν νΑ ςχΗΜΑΤΙςΟυν πΑγΟ ςΤΟν ΕΞΑΤΜΙςΤΗ 
ΤΟυς. ΑυΤΟς Ο πΑγΟς πρΟΕρχΕΤΑΙ ΑπΟ ΤΗν υγρΑςΙΑ πΟυ υπΑρχΕΙ 
ςΤΟν ΑΕρΑ ΤΟυ χωρΟυ Ο ΟπΟΙΟς ΟΤΑν ΕρχΕΤΑΙ ςΕ ΕπΑΦΗ ΜΕ ΤΗν 
ΨυχρΗ ΕπΙΦΑνΕΙΑ ΤΟυ ΕΞΑΤΜΙςΤΗ πΑγωνΕΙ.
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Συγκρίνοντας τις δύο μεθόδους, υπάρχει σημαντική διαφορά στη χρήση του 
θερμού αερίου. μετά την εκκίνηση, η πίεση σταθεροποιείται περίπου στο ίδιο 
σημείο και για τις δύο μεθόδους. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος απο-
στράγγισης υγρού μόνο το συμπυκνωμένο ψυκτικό ρευστό αποστραγγίζεται με 
αποτέλεσμα η ροή της μάζας να μειώνεται όσο θερμαίνεται ο εξατμιστής και λι-
γότερο αέριο μπορεί να συμπυκνωθεί. Στην εικόνα 2 παρουσιάζεται η κατανο-
μή της ενέργειας για τις δύο μεθόδους ελέγχου. Στη μπλε επιφάνεια της εικόνας 
απεικονίζεται η ενέργεια του θερμού αερίου που χρησιμοποιείται για τη θέρ-
μανση του εξατμιστή και την τήξη του πάγου, στην κόκκινη επιφάνεια απεικονί-
ζεται η ποσότητα της ενέργειας που μεταφέρεται μέσω συναγωγής στο περιβάλ-
λον και στην κίτρινη περιοχή απεικονίζεται η πρόσθετη ενέργεια που απαιτείται 
για την επανασυμπίεση του μη συμπυκνωμένου θερμού αερίου που διέρχεται 
από τον εξατμιστή κατά τη χρήση της μεθόδου ελέγχου πίεσης επομένως και 
το αντίστοιχο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
αποστράγγισης υγρού.

Eικόνα 2. Παράδειγμα κατανομής ενέργειας στον έλεγχο  
με πίεση έναντι της αποστράγγισης υγρού

διαστασιολόγηση
Ο προσδιορισμός της απόδοσης του θερμού αερίου στις γραμμές απόψυξης 
εξαρτάται από τη ροή της μάζας του ζεστού αερίου στην επιλεγμένη γραμμή. 
Συνήθως χρησιμοποιούνται εμπειρικοί κανόνες, οι οποίοι σχετίζονται με τη δια-
στασιολόγηση του εξατμιστή στον οποίο συνδέεται η γραμμή αερίου. Έτσι έχου-
με:

Η διαστασιολογημένη ψυκτική απόδοση είναι η ψυκτική ικανότητα του εξατμι-
στή προς απόψυξη. Εμμέσως αυτή η τιμή είναι το μέγεθος του εξατμιστή. Η δι-
αφορά ενθαλπίας απόψυξης είναι η ενέργεια του θερμού αερίου και ανταπο-
κρίνεται στη διαφορά ενθαλπιών μεταξύ των σημείων C και D* στην εικόνα 3. 
Ο συντελεστής απόψυξης είναι μια τιμή που επιλέγεται εμπειρικά και είναι ση-
μαντική για το μέγεθος των γραμμών του θερμού αερίου, των σωληνοειδών, 
των βαλβίδων αποστράγγισης και των γραμμών αποστράγγισης σε ένα σύστημα 
απόψυξης ωστόσο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ακρι-
βούς ροής μάζας απόψυξης του συστήματος. μία τυπική τιμή για το συντελεστή 
απόψυξης είναι 2 ωστόσο μπορεί να πάρει τιμή από 1 έως 3 ανάλογα τις πραγ-
ματικές συνθήκες λειτουργίας.
Η ποιότητα διαστασιολόγησης χρησιμοποιείται ώστε να καθορίσει τη θέση του 

σημείου D στην είσοδο της γραμμής 
αποστράγγισης της απόψυξης. Ο όρος 
«ποιότητα» είναι ένας μέτρο της ροής 
της μάζας του αερίου σε σύγκριση με 
τη συνολική ροή μάζας του ψυκτικού 
ρευστού. Η ποιότητα της διαστασιο-
λόγησης θα είναι αρκετά διαφορετική 
βάσει την επιλεγμένη μέθοδο ελέγχου 
αποστράγγισης
Για την μέθοδο αποστράγγισης υγρού 
η ποιότητα διαστασιολόγησης θα πρέ-
πει πάντα να είναι 0,0 δηλαδή το ψυ-
κτικό στο σημείο D είναι κορεσμέ-
νο υγρό. Η χρήση ενός πλωτήρα στην 
γραμμή υγρού της απόψυξης έχει το 
ρόλο να αποκόψει όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο αέριο να περάσει.
Για την μέθοδο που η προσαγωγή θερ-
μού αερίου γίνεται βάσει την πίεση, η 
διαδικασία απόψυξης θα είναι αρκε-
τά διαφορετική. Αρχικά, όλο το θερ-
μό αέριο που παρέχεται στον εξατμι-
στή θα συμπυκνωθεί και η βαλβίδα θα 
βλέπει μόνο υγρό στην έξοδο του εξα-
τμιστή. Στη συνέχεια, ένα μέρος του 
αερίου δεν θα συμπυκνωθεί στον εξα-
τμιστή και η βαλβίδα θα βλέπει ένα 
μείγμα υγρού και αερίου. Αυτή η δια-
δικασία είναι από το D έως το D* στην 
εικόνα 3. Η επιλογή της σωστής ποι-
ότητας διαστασιολόγησης για απο-
στράγγιση με ελεγχόμενη πίεση είναι 
σημαντική για την σωστή επιλογή βαλ-
βίδας. Εάν επιλεγεί μια ποιότητα δια-
στασιολόγησης 0,0 (κορεσμένο υγρό), 
τότε η βαλβίδα θα είναι μικρή, που 
αυτό σημαίνει ότι η απόψυξη θα εί-
ναι παρατεταμένη καθώς το αέριο δεν 
θα μπορεί να περάσει αποτελεσματι-
κά από την βαλβίδα. Εάν επιλεγεί μια 
ποιότητα διαστασιολόγησης με τιμή 
1,0 (κροεσμένο αέριο) τότε η βαλβί-
δα αντιστοίχως θα είναι μεγάλη τότε η 
προκύπτουσα βαλβίδα θα είναι μεγά-
λη με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος 
του αερίου θα παρακαμφθεί, και να 
αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας, 
και η βαλβίδα μπορεί να είναι αστα-
θής όταν εισέρχεται καθαρό υγρό στην 
αρχή του κύκλου απόψυξης. Η επιλο-
γή μιας σχετικά χαμηλής τιμής ποιό-
τητας διαστασιολόγησης ίσης με 0,05 
διασφαλίζει ότι η βαλβίδα είναι σταθε-
ρή όταν εισέρχεται υγρό και ότι ελα-
χιστοποιείται η ποσότητα του παρακά-
μπτοντος αερίου.
Οι τιμές του συντελεστή απόψυξης και 
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εικόνα 3. η αρχή λειτουργίας 
της απόψυξης σε διάγραμμα p-h

Γράφει ο Πετροσ δάλάβουράσ
ΑρχΙΤΕΚΤων ΜΗχΑνΙΚΟς Ε.Μ.π.,  
msc  w.s.a.
Breeam assessor, ashrae 
Bemp certiFieD, nZeB Designer

της ποιότητας διαστασιολόγησης επι-
λέγονται με βάσει την εμπειρία και εί-
ναι σημαντικά για το σχεδιασμό ενός 
κατάλληλου συστήματος απόψυξης 
όπως είναι επίσης η θερμοκρασία 
απόψυξης και η πτώση πίεσης σχεδι-
ασμού στη γραμμή του θερμού αερίου.
Τυπικές τιμές είναι οι εξής:

• Συντελεστής απόψυξης = 2
•  ποιότητα διαστασιολόγησης:
 o= 0,00 για μέθοδο αποστράγγισης  
 υγρού
 o= 0,05 για μέθοδο ελέγχου  
 πιέσεως
• Θερμοκρασία απόψυξης = +10°C
• Ταχύτητα θερμού αερίου  25m/s

• πτώση πίεσης  1 bar στο σύνολο της  
 γραμμής του θερμού αερίου

(A) κεντρική παροχή θερμού αερίου
(B) μειωμένη πίεση παροχής θερμού αερίου
(C) Πίεση απόψυξης
(D) διαστασιολόγηση αποστάγγισης, εξαρτάται από τη μέθοδο αποστράγγισης
(E) Έξοδος της αποστράγγισης στο διαχωριστή
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με το άρθρο μας αυτό θέλουμε να επι-
σημάνουμε το πόσο σημαντικός και 
κρίσιμος για την κατασκευή ψυκτικών 
θαλάμων συντήρησης ευπαθών προ-
ϊόντων είναι ο υπολογισμός των ψυ-
κτικών φορτίων του και η επιλογή των 
κατάλληλων ψυκτικών στοιχείων.
Η εύρυθμη λειτουργία ενός ψυκτι-
κού θαλάμου ώστε αυτός να μπορεί να 
ανταποκριθεί στις εκάστοτε απαιτήσεις 
ψύξης, η σωστή τεχνικοοικονομικά 
επιλογή του απαιτούμενου εξοπλισμού 
καθώς και η οικονομική λειτουργία 
του εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον 
ορθό υπολογισμό των ψυκτικών φορτί-
ων του και την σωστή επιλογή του κα-
τάλληλου ψυκτικού στοιχείου. 
Δυστυχώς τις περισσότερες φορές ο 
υπολογισμός των ψυκτικών φορτίων 
και η επιλογή των ψυκτικών στοιχεί-
ων γίνεται εντελώς εμπειρικά, χωρίς 
να ακολουθηθεί η επιστημονική δι-
αδικασία υπολογισμού και επιλογής. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ψυκτι-
κοί θάλαμοι που κατασκευάζονται στις 
περιπτώσεις αυτές είτε να αδυνατούν 
να ανταποκριθούν στις εκάστοτε απαι-
τήσεις, λόγω της επιλογής εξοπλισμού 
με χαμηλότερες δυνατότητες από τα 
πραγματικά ψυκτικά φορτία , είτε να 
λειτουργούν αντιοικονομικά  και με 
χαμηλό βαθμό απόδοσης, καταναλώ-
νοντας μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής 
ενέργειας, λόγω υπερδιαστασιολόγη-
σης του εξοπλισμού τους.
Για τους παραπάνω λόγους είναι απα-
ραίτητο ο κάθε ενδιαφερόμενος για την 
κατασκευή ψυκτικών θαλάμων να ζη-
τήσει επιτακτικά να γίνει απαραίτητα 

αναλυτικός υπολογισμός των ψυκτικών 
φορτίων παρέχοντας παράλληλα όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να 
γίνουν σωστά οι υπολογισμοί αυτοί.
Τα στοιχεία που οφείλει ο κάθε ενδια-
φερόμενος να υποβάλει είναι τα εξής :
• Ακριβείς διαστάσεις του κάθε ψυκτι-
κού θαλάμου.
• Το είδος του ψυκτικού θαλάμου (συ-
ντήρησης νωπών, συντήρησης κατε-
ψυγμένων, καταψύκτης - τούνελ κα-
τάψυξης).
• Το ακριβές είδος ή είδη των ευπα-
θών προϊόντων που πρόκειται να απο-
θηκεύονται στον κάθε ψυκτικό θάλα-
μο προκειμένου να προσδιοριστούν με 
ακρίβεια από την μελετητή μηχανικό οι 
κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας του 
(θερμοκρασία και σχετική υγρασία).
• Αν πρόκειται για ψυκτικό θάλαμο μα-
κροχρόνιας αποθήκευσης ευπαθών 
προϊόντων ή για ψυκτικό θάλαμο με 
μεγάλη ημερήσια διακίνηση προϊόντων.
• Την μέγιστη ποσότητα ημερήσιας ει-
σαγωγής προϊόντων στο κάθε θάλαμο.
• Την θερμοκρασία με την οποία τα 
προϊόντα θα εισέρχονται στον κάθε 
ψυκτικό θάλαμο.
• Αν πρόκειται για θάλαμο τούνελ κα-
τάψυξης ο επιθυμητός χρόνος κατά-
ψυξης των εισαγόμενων προϊόντων.   
• Η θέση που θα εγκατασταθεί ο κάθε 
ψυκτικός θάλαμος (σε εσωτερικό ή σε 
εξωτερικό χώρο)
• Αν τοποθετηθεί σε εσωτερικό χώρο 
να διευκρινίσει αν ο χώρο αυτός θα εί-
ναι κλιματιζόμενος ή όχι ή αν προβλέ-
πεται ψυχόμενος προθάλαμος.
• Αν ο χώρος εγκατάστασης των ψυ-

κτικών θαλάμων είναι κλιματιζόμε-
νος ή προβλέπεται ψυχόμενος προ-
θάλαμος τότε να προσδιορίσει σε τι 
θερμοκρασία και σχετική υγρασία θα 
βρίσκεται και αν η λειτουργία του κλι-
ματισμού η της ψύξης θα είναι συνε-
χής η περιοδική .
• Να προσδιορίσει τον τύπο της κατα-
σκευής ( δηλαδή αν πρόκειται για ψυ-
κτικό θάλαμο που θα κατασκευαστεί 
με προκατασκευασμένα πάνελ πολυ-
ουρεθάνης ή θα είναι κτιστός) . Στην 
περίπτωση του κτιστού θα θαλάμου θα 
πρέπει να προσδιορίσει το είδος του 
μονωτικού υλικού που προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει. 
• Να προσδιορίσει περίπου τα άτομα 
που θα εργάζονται μέσα στο ψυκτικό 
θάλαμο και για πόσο χρόνο μέσα σε 
ένα 24ωρο.
• Να προσδιορίσει αν για τις εργασίες 
αποθήκευσης εντός του κάθε ψυκτικού 
θαλάμου θα χρησιμοποιείται μηχανο-
λογικός εξοπλισμός (κλάρκ) και αν ναι 
για πόσες ώρες το 24ωρο θα δουλεύει 
μέσα σε κάθε ψυκτικό θάλαμο.   
με βάση τα παραπάνω στοιχεία ο με-
λετητής μηχανικός θα κάνει τους απαι-
τούμενους υπολογισμούς ψυκτικών 
φορτίων και θα υπολογίσει με ακρίβεια 
το ψυκτικό φορτίο που θα πρέπει να 
καλύπτει ο ψυκτικός εξοπλισμός που 
θα επιλεγεί (ψυκτικά στοιχεία, συμπιε-
στές, συμπυκνωτής κ.λ.π)
Τα ψυκτικά φορτία του κάθε ψυκτικού 
θαλάμου είναι το σύνολο των παρακά-
τω θερμικών απωλειών και φορτίων :
• Απώλειες τοιχωμάτων, δαπέδου και 
οροφής.

ΨυΚΤΙΚΟΙ  ΘΑλΑΜΟΙ
h σπουδαιότητα υπολογισμού   
των ψυκτικών φορτίων και 
επιλογής του ψυκτικού στοιχείου
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• Απώλειες λόγω της εισροής αέρα από τις ανοιχτές πόρτες.
• Θερμικά φορτία από την ημερήσια εισαγωγή προϊόντων.
• Θερμικά φοερτία λόγω παρουσίας εργαζόμενων ατόμων μέσα στον ψυκτικό 
θάλαμο.
• Θερμικά φορτία από την λειτουργία κλαρκ εντός του ψυκτικού θαλάμου.
• Θερμικά φορτία  λόγω τής λειτουργίας των κινητήρων των ψυκτικών στοιχείων.
• Θερμικά φορτία λόγω της λειτουργίας φωτισμού εντός του ψυκτικού θαλάμου.
• Απώλειες λόγω σχηματισμού στρώματος πάγου στα πτερύγια των ψυκτικών 
στοιχείων.
• Θερμικά φορτία λόγω τής λειτουργίας αποπάγωσης των ψυκτικών στοιχείων.  
Εξίσου σημαντική παράμετρος για την εύρυθμη λειτουργία των ψυκτικών θαλά-
μων είναι η ορθή επιλογή του ψυκτικού ή των ψυκτικών στοιχείων του
Τα πιο γνωστά και συνήθη ψυκτικά στοιχεία για ψυκτικούς θαλάμους είναι οι αε-
ροψυκτήρες (ψυκτικά στοιχεία βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα) και τα ψυκτι-
κά στοιχεία φυσικής κυκλοφορίας αέρα με τα πρώτα να κυριαρχούν πλέον στην 
πλειοψηφία των εγκαταστάσεων Εμπορικής και Βιομηχανικής Ψύξης.
Σκοπός των ψυκτικών στοιχείων είναι η κάλυψη των ψυκτικών φορτίων του ψυ-
κτικού θαλάμου και η επίτευξη των αναγκαίων για την συντήρηση των ευπαθών 
προϊόντων συνθηκών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας.

Έπιλογή ψυκτικών στοιχείων βεβιασμένης κυκλοφορίας (αεροψυκτήρων)

Η επιλογή των αεροψυκτήρων γίνεται είτε μέσω των τεχνικών εγχειριδίων των 
κατασκευαστικών εταιρειών είτε μέσω λογισμικού που διατίθεται από τους πιο 
σοβαρούς κατασκευαστικούς οίκους.
Η επιλογή του αεροψυκτήρα ή των αεροψυκτήρων ενός ψυκτικού θαλάμου μπο-
ρεί να γίνει αφού πρώτα έχει γίνει ο υπολογισμός των ψυκτικών φορτίων του 
και έχουν προσδιοριστεί οι συνθήκες λειτουργίας του (θερμοκρασία και σχετική 
υγρασία) ανάλογα με το είδος του προϊόντος ή των προϊόντων που πρόκειται να 
αποθηκεύονται στο συγκεκριμένο ψυκτικό θάλαμο.
Αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να είναι γνωστά για την επιλογή των αεροψυ-
κτήρων είναι τα εξής:
• Το ψυκτικό φορτίο του ψυκτικού θαλάμου λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο 
χρόνο λειτουργίας του αεροψυκτήρα σε ένα 24 ωρο ( αφαιρείται ο χρόνος που 
απαιτείται για την λειτουργία αποπαγώσεων σε ένα 24ωρο ανάλογα με την χρή-
ση του ψυκτικού θαλάμου καθώς και ένας εύλογος χρόνος παύσης της λειτουρ-
γίας του για την ξεκούραση των ανεμιστήρων του αεροψυκτήρα και των υπολοί-
πων ψυκτικών μηχανημάτων εν γένει) 
• Η απαιτούμενη θερμοκρασία και σχετική υγρασία με βάση το προϊόν ή τα προ-
ϊόντα που πρόκειται να αποθηκεύονται στο ψυκτικό θάλαμο. 
• Το είδος του ψυκτικού μέσου που θα χρησιμοποιηθεί  (φρέον, αμμωνία ή διο-
ξείδιο του άνθρακα). 
• Η διαφορά της θερμοκρασίας εισόδου του αέρα στο ψυκτικό στοιχείο και της 
θερμοκρασίας εξάτμισης του ψυκτικού μέσου (αυτή προσδιορίζεται από την 
απαιτούμενη σχετική υγρασία). Όσο μικρότερη είναι η διαφορά αυτή τόσο η 
σχετική υγρασία που μπορεί να επιτευχθεί είναι μεγαλύτερη και όσο μεγαλύτε-
ρη είναι η διαφορά αυτή τόσο μικρότερη είναι η σχετική υγρασία) 
• Η θερμοκρασία συμπύκνωσης του ψυκτικού μέσου. 

• Ο τρόπος αποπάγωσης ( αντιστάσεις 
ή θερμό ψυκτικό μέσο hotgas) 
με βάση τα παραπάνω στοιχεία και 
μέσω των τεχνικών εγχειριδίων ή του 
λογισμικού των κατασκευαστικών οί-
κων γίνεται η επιλογή του τυποποιη-
μένου  κατάλληλου αεροψυκτήρα ή 
αεροψυκτήρων.
Ενδέχεται κατά τη διαδικασία της επι-
λογής να προκύψει ότι περισσότερα 
από ένα τυποποιημένα ψυκτικά στοι-
χεία να είναι κατάλληλα για την κά-
λυψη των απαιτήσεων του ψυκτικού 
θαλάμου. Στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει να επιλεγεί ο αεροψυκτήρας 
που να έχει τέτοιες διαστάσεις που να 
μπορεί προσαρμοσθεί στις διαστάσεις 
του συγκεκριμένου ψυκτικού θαλά-
μου και εν συνεχεία αν και πάλι υπάρ-
χουν περισσότερα του ενός τυποποι-
ημένα μοντέλα που να καλύπτουν τις 
απαιτήσεις, να επιλεγεί το μοντέλο με  
την χαμηλότερη τιμή (προτιμητέο είναι 
για ευνόητους λόγους να διαθέτει του-
λάχιστον δύο ανεμιστήρες).
Αν τώρα έχουμε να διαλέξουμε μετα-
ξύ μοντέλων διαφορετικών κατασκευ-
αστικών οίκων ένα πολύ σημαντικό 
κριτήριο εκτός από την τιμή είναι και 
η επιφάνεια του ψυκτικού στοιχείου. 
Όσο μεγαλύτερη επιφάνεια έχει ένα 
ψυκτικό στοιχείο τόσο καλύτερο είναι 
καθώς στην περίπτωση αυτή μπορούν 
να επιτευχθούν καλύτερα οι συνθήκες 
λειτουργίας και να μειωθεί ο χρόνος 
αποπάγωσης, γεγονός πολύ σημαντι-
κό τόσο για την εύρυθμη λειτουργία 
του ψυκτικού θαλάμου όσο και για την 
οικονομική λειτουργία του κυρίως σε 
περιπτώσεις που για την αποπάγωση 
χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές αντιστά-
σεις μεγάλης ηλεκτρικής ισχύος.
Ένας επίσης πολύ σημαντικός παρά-
γοντας για την επιλογή αεροψυκτήρα 
, που δυστυχώς από πολλούς δεν λαμ-
βάνεται σοβαρά υπόψη είναι η ταχύτη-
τα του αέρα μέσα στο ψυκτικό θάλαμο. 
Ανάλογα με το είδος των προϊόντων 
που αποθηκεύονται η απαιτούμενη 
ταχύτητα του αέρα μέσα στον ψυκτι-
κό θάλαμο είναι διαφορετική. Η ταχύ-
τητα του αέρα μέσα στον ψυκτικό θά-
λαμο εξαρτάται από την παροχή αέρα 
των ανεμιστήρων του αεροψυκτήρα. 
Αν έχουμε απαίτηση χαμηλής ταχύ-
τητας μέσα στο ψυκτικό θάλαμο τότε 
επιλέγουμε αεροψυκτήρα με όσο το 
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Γράφει ο ΠάνάΓιωτησ τολιάσ 
ΗλΕΚΤρΟλΟγΟς ΜΗχΑνΙΚΟς 
Δ/νων ΤΗς ΕΤΑΙρΕΙΑς ΑνΑΔρΑςΗ
ΤΕχνΙΚΗ & ΕΜπΟρΙΚΗ 
ΗλΕΚΤρΟΜΗχΑνΟλΟγΙΚων  
& ΕνΕργΕΙΑΚων ΕΦΑρΜΟγων

δυνατόν μεγαλύτερη ψυκτική επιφάνεια του στοιχείου του και χαμηλότερη πα-
ροχή αέρα των ανεμιστήρων του. Σε αντίθετη περίπτωση που επιθυμούμε μεγά-
λες ταχύτητες αέρα μέσα στο ψυκτικό θάλαμο επιλέγουμε αεροψυκτήρα με με-
γάλη παροχή αέρα των ανεμιστήρων του.
Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που κανένας τυποποιημένος αεροψυκτήρας 
να μην καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και κυρίως την απαίτηση για την επιθυμη-
τή ταχύτητα αέρα μέσα στον ψυκτικό θάλαμο. Στην περίπτωση αυτή ο μελετητής 
μηχανικός θα πρέπει να απευθυνθεί σε κατασκευαστικό οίκο που παρέχει την 
δυνατότητα κατασκευής αεροψυκτήρων κατά παραγγελία. 
Ο οίκος θα λάβει υπόψη του όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία επιλο-
γής και θα υπολογίσει με ειδικό λογισμικό τον κατάλληλο αεροψυκτήρα. Οι πε-
ριπτώσεις αυτές είναι σπάνιες και τα κατά παραγγελία ψυκτικά στοιχεία ακριβό-
τερα από τα τυποποιημένα. Η καταφυγή σε μια τέτοια λύση θα πρέπει να γίνεται 
αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια επιλογής ενός τυποποιημένου αερο-
ψυκτήρα και υπάρχει πραγματική ανάγκη για την επιλογή κατά παραγγελία με 
βάση τις απαιτήσεις για την λειτουργία του ψυκτικού θαλάμου. 

Έπιλογή ψυκτικών στοιχείων φυσικής κυκλοφορίας (ψυκτικά στοιχεία 
σερμπαντίνας).
Τα ψυκτικά στοιχεία φυσικής κυκλοφορίας χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο 
σε ψυκτικούς θαλάμους που απαιτείται υψηλή σχετική υγρασία και μηδενική 
ταχύτητα αέρα ώστε να μην αφυδατώνονται τα προϊόντα που πρόκειται να απο-
θηκευτούν στον ψυκτικό θάλαμο. Τέτοια προϊόντα είναι συνήθως νωπά ψάρια, 
οστρακοειδή και αλιεύματα γενικά τα οποία δεν πρέπει να υπόκεινται στην αφυ-
δάτωση που προξενείτε από την βεβιασμένη κυκλοφορία του αέρα των αεροψυ-
κτήρων καθώς επίσης και η επιφάνεια τους να διατηρείται γυαλιστερή, με ζωη-
ρά τα φυσικά της χρώματα και τα εμπορικά της χαρακτηριστικά. 

Τα ψυκτικά στοιχεία φυσικής κυκλοφορίας κατασκευάζονται είτε από χαλκοσω-
λήνες αν πρόκειται η εγκατάσταση ψύξης να λειτουργήσει με ψυκτικό μέσον το 
φρέον είτε από χαλυβδοσωλήνεςτούμπο χωρίς ραφή αν η εγκατάσταση ψύξης 
πρόκειται να λειτουργήσειμε ψυκτικό μέσο την άνυδρη αμμωνία. Οι σερμπαντί-
νες τοποθετούνται στην οροφή των ψυκτικών θαλάμων ώστε να διευκολύνεται 
η κυκλοφορία του κρύου αέρα που γίνεται αργά προς τα κάτω με ελάχιστη τα-
χύτητα (υγρή ψύξη) . Αν η επιφάνεια τής οροφής δεν επαρκεί για την ανάπτυξη 
των σερμπαντίνων τότε ένας αριθμός σερμπαντίνων μπορεί να τοποθετηθεί και 
στα πλευρικά τοιχώματα του ψυκτικού θαλάμου. Επίσης μπορεί , προκειμένου 
να διασφαλιστεί μεγαλύτερη επιφάνεια στο ψυκτικό στοιχείο και εξοικονόμηση 
χώρου οι σερμπαντίνες να φέρουν πτερύγια . 
Για μικρούς ψυκτικούς θαλάμους αντί για σερμπαντίνες μπορεί να χρησιμοποιη-
θούν κατάλληλα και ειδικά διαμορφωμένες ειδικές ψυκτικές πλάκες.
Επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η αποπάγωση των ψυκτικών στοιχεί-
ων φυσικής κυκλοφορίας γίνεται υποχρεωτικά με θερμό ψυκτικό μέσο (hotgas) 
και σε αραιά διαστήματα καθώς τα συμπυκνώματα από την αποπάγωση κατα-
λήγουν μέσα στο ψυκτικό θάλαμο ο οποίος θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει 
πολύ καλό σύστημα αποχέτευσης. Η επιτυχία του υπολογισμού και της επιλογής 
των ψυκτικών στοιχείων φυσικής κυκλοφορίας, πέραν της κάλυψης των απαιτή-
σεων του ψυκτικού θαλάμου έγκειται και στο γεγονός της ελαχιστοποίησης της 
απαίτησης αποπαγώσεων.  

Για τον υπολογισμό και την επιλογή 
των ψυκτικών στοιχείων φυσικής κυ-
κλοφορίας θα πρέπει να είναι γνωστά 
τα εξής:  
• Το ψυκτικό φορτίο του ψυκτικού θα-
λάμου.
• Η απαιτούμενη θερμοκρασία και 
σχετική υγρασία με βάση το προϊόν ή 
τα προϊόντα που πρόκειται να αποθη-
κεύονται στο ψυκτικό θάλαμο. 
• Το είδος του ψυκτικού μέσου που θα 
χρησιμοποιηθεί  (φρέον, αμμωνία, δι-
οξείδιο του άνθρακα). 
• Η διαφορά της θερμοκρασίας εισό-
δου του αέρα στο ψυκτικό στοιχείο και 
της θερμοκρασίας εξάτμισης του ψυ-
κτικού μέσου (αυτή προσδιορίζεται από 
την απαιτούμενη σχετική υγρασία. Όσο 
μικρότερη είναι η διαφορά αυτή τόσο η 
σχετική υγρασία που μπορεί να επιτευ-
χθεί είναι μεγαλύτερη και όσο μεγαλύ-
τερη είναι η διαφορά αυτή τόσο μικρό-
τερη είναι η σχετική υγρασία) 
• Η θερμοκρασία συμπύκνωσης του 
ψυκτικού μέσου. 
με βάση τα παραπάνω στοιχεία ο με-
λετητής μηχανικός θα υπολογίσει την 
ψυκτική επιφάνεια της σερμπαντίνας 
και με βάση αυτή  είτε θα επιλέξει από 
τα τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστικών 
οίκων τα κατάλληλα στοιχεία (κυρί-
ως όταν πρόκειται για μικρούς εμπορι-
κούς ψυκτικούς θαλάμους), είτε σε πε-
ρίπτωση μεγάλων ψυκτικών θαλάμων 
θα απευθυνθεί σε ειδικούς κατασκευ-
αστές ψυκτικών στοιχείων φυσικής κυ-
κλοφορίας που θα σχεδιάσουν τα στοι-
χεία σερμπαντίνας κατά παραγγελία και  
με βάση τους διατιθέμενους χώρους 
στον ψυκτικό θάλαμο. Ο σχεδιασμός γί-
νεται με ειδικό λογισμικό που διαθέ-
τουν οι σοβαροί κατασκευαστές ψυκτι-
κών στοιχείων φυσικής κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι ξεκά-
θαρο πόσο σημαντικός είναι, για την 
σωστή, εύρυθμη και οικονομική λει-
τουργία των ψυκτικών θαλάμων τόσο 
ο σωστός υπολογισμός των ψυκτικών 
φορτίων όσο και ο σωστός υπολογι-
σμός και η επιλογή των κατάλληλων 
ψυκτικών στοιχείων.
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Για τη συντήρηση των δαμάσκηνων στο παρακάτω κείμενο 
θα παραθέσουμε πληροφορίες, τις οποίες οι ασχολούμε-
νοι με την ψύξη και ειδικότερα αυτοί που κατασκευάζουν 
ψυκτικούς θαλάμους κατάλληλους για μακροχρόνια απο-
θήκευση, καλό είναι να τις γνωρίζουν, ώστε να προλαμβά-
νουν ή τουλάχιστον να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα τυχόν 
εμφανιζόμενα προβλήματα.
Τα δαμάσκηνα είναι κλιμακτηριακά φρούτα με υψηλή ευαι-
σθησία στο αιθυλένιο, που η παρουσία του δημιουργεί συν-
θήκες ωρίμανσης με αποτέλεσμα αφενός την απώλεια της 
ποιότητας  και αφετέρου την ελαχιστοποίηση του χρόνου 
αποθήκευσης. 
Σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει η ISOFRUIT η παραγω-
γή του αιθυλενίου, λόγω φυσιολογικής  αναπνοής είναι  5 
ml C

2
H

4
/kg.h στους 0°C ενώ η παραγωγή του διοξειδίου του 

άνθρακα είναι  1-1,5 ml CO2/kg·h στους 0°C. Τα δαμάσκηνα 
αποθηκεύονται σε ψυκτικούς θαλάμους μέχρι και 4 εβδο-
μάδες στη θερμοκρασία από -0,2 έως 0,2 C βαθμούς Κελ-
σίου με σχετική υγρασία 85% έως 92%. Για να πετύχουμε 
τη μέγιστη αποθηκευτική διάρκεια σε ψυκτικούς θαλάμους 
πρέπει τα δαμάσκηνα να συγκομίζονται άγουρα  και σκλη-
ρά, λίγο πριν την έναρξη της φυσιολογικής ωρίμανσης. 
Βεβαίως εάν χρειαστεί να ωριμάσουν τεχνητά, μπορούμε 
να  χρησιμοποιήσουμε   εξωγενές αιθυλένιο, που σε συγκε-
κριμένη ποσότητα και διαδικασία,  διοχετεύεται για μία έως 
τρεις ημέρες στους 20°C. 

Η ISOFRUIT για την αποθήκευση των δαμάσκηνων εντός 
ψυκτικών θαλάμων προτείνει   να γίνεται σε αυτούς που δι-
αθέτουν  ΔΥΝΑμΙΚΗ ΨΥΞΗ (*). Αυτό παρέχει το πλεονέκτη-
μα  αφενός να επιτυγχάνονται οι ακριβείς τιμές των συνθη-
κών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας και αφετέρου να 
γίνεται η ακριβής ρύθμιση των συγκεντρώσεων των παρα-
γομένων από την αναπνοή αερίων. (Η ακριβής ρύθμιση των 
συγκεντρώσεων των αερίων επηρεάζει καθοριστικά την 
ποιοτική κατάσταση των δαμάσκηνων).
πιο κάτω θα αναφερθούμε στο ρόλο της παρουσίας του διο-
ξειδίου του άνθρακα (CO2) και με την βοήθεια των πιο κάτω 
δεδομένων  θα εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τη δι-
ατήρηση της ποιότητας. 
Ειδικότερα από τα στοιχεία που διαθέτει η ISOFRUIT σημει-
ώνονται τα εξής:
1) )  Η παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα (CO

2
), σε συ-

γκεντρώσεις από 3% έως 5% κατά τη διάρκεια της αποθή-
κευσης ή της μεταφοράς, επιτυγχάνει  τη διατήρηση της 
σφριγηλότητας, τη μείωση της φθοράς και την καθυστέρη-
ση των αλλαγών του  χρώματος.   
2) Το εκλυόμενο διοξείδιο του άνθρακα (CO

2
) όπως προα-

ναφέραμε είναι 
1-1,5 ml CO

2
/kg·h στους 0°C. Από αυτό το δεδομένο σε συν-

δυασμό με την προηγούμενη σημείωση,  μπορούμε να υπο-
λογίσουμε το χρονικό διάστημα που θα συγκεντρωθεί η δυ-
σμενής ποσότητα, δηλαδή πάνω από 5% και που θα πρέπει 
να την απομακρύνουμε με εξαερισμό. 
παράδειγμα: Για την αποθήκευση 144 τόνων δαμάσκη-
νων απαιτείται ψυκτικός θάλαμος 576 κυβικών μέτρων 
(8mx12mx6m) που μέσα σε αυτόν η μέγιστη επιθυμητή 
συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα (CO

2
) δεν πρέπει να 

ξεπερνά το 5% του ενεργού όγκου, για να έχουμε τα προ-
αναφερθέν όφελος. με κατάλληλους υπολογισμούς προσ-
διορίζουμε ότι σε περίπου 1,5 ημέρες - μέγιστος χρόνος 
αποθήκευσης 28 ημέρες - θα έχουμε φθάσει σε αυτό το 
όριο και θα αρχίσουν οι δυσμενείς επιπτώσεις στα προϊ-
όντα. 
Βεβαίως αυτό θα ισχύσει μόνο εάν ο ψυκτικός θάλαμος πα-
ραμένει κλειστός και δεν έχει προβλεφθεί εξαερισμός ή 
δεν ανοιγοκλείνουν οι πόρτες για φορτοεκφόρτωση. 
Ο πιο πάνω υπολογισμός δείχνει ότι ο έλεγχος της συγκέ-
ντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα (CO

2
), πρέπει να εί-

Μετασυλεκτική  
ςυντήρηση  
Δαμάσκηνων 
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Ψυκτικοί θάλαμοι και ψυχόμενος διάδρομος.
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ναι συνεχής και με ακρίβεια. με αυτόν τον τρόπο επιτυγχά-
νεται η ωφέλιμη δράση του διοξειδίου του άνθρακα (CO

2
). 

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν δεν απομακρυνθεί η 
περίσσεια του αερίου, τότε θα έχουμε πιθανή απώλεια της 
ποιότητας των δαμάσκηνων, την οποία θέλουμε να αποφύ-
γουμε. 
Αυτή η προστασία των δαμάσκηνων, επιτυγχάνεται μόνο με 
τη χρήση ψυκτικών θαλάμων με ΔΥΝΑμΙΚΗ ΨΥΞΗ.
(*) Η ΔΥΝΑμΙΚΗ ΨΥΞΗ βασίζεται στο συνεχή έλεγχο πολ-
λαπλών σημείων τόσο στα αποθηκευμένα προϊόντα όσο 
και στους μηχανισμούς ψύξης. Ένα προκαθορισμένο σύ-
νολο αυτοματοποιημένων ενεργειών διατηρεί τις ιδανικές 
συνθήκες συντήρησης σε όλο τον όγκο του ψυκτικού θα-
λάμου ενώ  έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα επίπεδα των 
αερίων και να ενεργεί ανάλογα με προκαθορισμένες ρυθ-
μίσεις στους μηχανισμούς λειτουργίας.
Η ΔΥΝΑμΙΚΗ ΨΥΞΗ μπορεί να εφαρμοσθεί επίσης σε 
όλους τους συμβατικούς ψυκτικούς θαλάμους μετά από τις 
απαραίτητες προσθήκες και προσαρμογές των συσκευών 
παραγωγής ψύχους και ελέγχου των συνθηκών συντήρη-
σης. 

(Τα πιο πάνω αναφέρονται στον Τόμο της Εκδοτικής Εταιρείας 
ISOFRUIT:  ΦΡΟΥΤΑ μΑΚΡΟχΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ μΥΣΤΙΚΑ).

Γράφει  
ο Π. φωτιάδησ
ΕΙΔΙΚΟς ςυΜΒΟυλΟς  
γΙΑ ΤΗν isoFruit
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Ψυκτικός θάλαμος δυναμικής ψύξης με μηχανισμούς ελέγχου 
θερμοκρασίας, υγρασίας, αιθυλενίου,  διοξειδίου του άνθρακα και 

διατάξεις ρύθμισης των συγκεντρώσεων αυτών. Η εγκατάσταση ελέγχεται 
με αυτοματισμούς μέσω Η/Υ και διαδικτύου.
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Τα συστήματα S/M, όταν η εγκατάστα-
ση είναι μεγάλη, έχουν ένα κεντρικό 
μηχανοστάσιο και ένα εκτεταμένο δί-
κτυο, όπου το ψυκτικό ρευστό (πρω-
τεύον ή δευτερεύον) διανέμεται στις 
προθήκες όπου κυκλοφορεί μεγάλο 
πλήθος ανθρώπων, ενώ οι πιθανότη-
τες διαρροής είναι αυξημένες (λόγω 
εκτεταμένου δικτύου). Υπενθυμίζε-
ται ότι το CO

2
 έχει ένα μοναδικό χαρα-

κτηριστικό, σε σχέση με τα άλλα ρευ-
στά: Η πίεση λειτουργίας είναι πολύ 
ψηλή. Στις πιο συνηθισμένες περι-
πτώσεις, στη χαμηλή πλευρά του συ-
στήματος η πίεση σχεδιασμού είναι 40 
bar (αν γίνεται απόψυξη με θερμό CO

2
 

φθάνει στα 52 bar), ενώ η ψηλή πλευ-
ρά μπορεί να φθάσει τα 130 bar. Είναι 
επόμενο οι πιέσεις αυτές να δημιουρ-
γούν ανησυχίες, ειδικά όταν υπάρχουν 
σε εγκαταστάσεις που κυκλοφορούν 
πολλοί άνθρωποι, όπως τα καταστήμα-
τα S/M. Υπάρχει όμως και ένα σοβαρό-
τερο θέμα που δημιουργεί ανησυχία: 
Αν για κάποιο λόγο γίνει μακρά διακο-
πή λειτουργίας (π.χ. διακοπή ρεύμα-
τος δικτύου ή σοβαρή βλάβη), η πίεση 
του CO

2
 ανεβαίνει ταχύτατα. Αναφέρε-

ται ενδεικτικά, ότι στους 18°C, η πίεση 
κορεσμού του CO

2
 είναι 55 bar. παρό-

λο λοιπόν που το CO
2
 κατατάσσεται στα 

αέρια χαμηλής επικινδυνότητας, είναι 
φανερό ότι πρέπει να λαμβάνονται μέ-
τρα προστασίας έναντι διαρροής ή ένα-
ντι επικίνδυνης ανόδου της πίεσης. 
Τα συστήματα εμπορικής ψύξης CO

2 

με κεντρικό μηχανοστάσιο έχουν ένα 
«ευεργετικό» από άποψη ασφάλει-
ας χαρακτηριστικό: Η πλειονότητα της 
μάζας του CO

2
 βρίσκεται στο μηχανο-

στάσιο. Εκεί βρίσκεται το δοχείο συ-
γκέντρωσης υγρού CO

2
 (receiver), 

το δοχείο δευτερεύοντος ρευστού, ο 
εναλλάκτης cascade (αν υιοθετείται 
τέτοιο σύστημα) κλπ. Επιπρόσθετα, το 
χαρακτηριστικό των μικρών πτώσεων 

ΘΕΜΑΤΑ ΑςΦΑλΕΙΑς 
σχετικά με τη χρήση  
co

2
 σε s/m  

πίεσης και μικρών θερμοκρασιακών 
penalties που διακρίνουν το CO

2
 επι-

τρέπει γραμμές δικτύων μικρής σχε-
τικά διαμέτρου, άρα μικρής μάζας που 
κυκλοφορεί στους χώρους που υπάρ-
χουν άνθρωποι. Η ποσότητα που πα-
ραμένει στο χώρο του μηχανοστασί-
ου μπορεί να είναι πάνω από το 60% 
της συνολικής ποσότητας. Η συνολική 
ποσότητα CO

2
 σε ένα σύστημα εμπορι-

κής ψύξης S/M σύμφωνα με [1] είναι 
της τάξης των 5,25 kg ανά KW ψυκτι-
κής ισχύος σε συστήματα δευτερεύο-
ντος ρευστού CO

2
, ενώ σε συστήματα 

cascade μόνο 1,7 kg ανά KW ψυκτικής 
ισχύος (χονδρική προσέγγιση). 
Η πιο απλή μέθοδος προστασίας ένα-
ντι ανόδου πίεσης όταν το συγκρό-
τημα είναι σε κατάσταση παύσης, εί-
ναι η ηθελημένη παροχέτευση CO

2 

στην ατμόσφαιρα μέσω ανακουφιστι-
κών βαλβίδων (relief valves), ώστε να 
επέλθει εκτόνωση. Τούτο φυσικά πρέ-
πει να γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο, 
ώστε να μην επηρεάζει παρακείμε-
νους ανθρώπους, αφού CO

2
 είναι επι-

κίνδυνο από κάποια συγκέντρωση και 
πάνω. Σημειώνεται εδώ, ότι οι ανα-
κουφιστικές βαλβίδες πρέπει να βρί-
σκονται από τη πλευρά του αερίου CO

2
 

και να διοχετεύουν το CO
2
 με «ρέγου-

λο», ώστε να μη σχηματίζεται ξηρός 
πάγος και μπλοκάρει τη δίοδο (το CO

2
 

κάτω από 5,2 bar μπορεί να υπάρχει 
μόνο σε φάσεις στερεού / αερίου). Να 
θυμόμαστε ότι το CO

2
 είναι βαρύτερο 

του αέρα και συγκεντρώνεται χαμη-
λά, όπου και πρέπει να τοποθετούνται 
οι σχετικοί ανιχνευτές. Η διεργασία 
της ηθελημένης ανακούφισης πρέπει 
φυσικά να συνοδεύεται με διεργασία 
ανανέωσης του αέρα, όπως θα δούμε 
στα επόμενα. Στο επόμενο σχήμα φαί-
νεται μια συνιστώμενη διάταξη ανα-
κουφιστικών βαλβίδων [2].
Η διάταξη του σχήματος προβλέπει την 

ανακούφιση της πίεσης σε πρώτο επί-
πεδο με μια βαλβίδα back pressure 
regulator1. Όταν η πίεση ξεπεράσει το 
set point, η βαλβίδα ανοίγει και το CO

2
 

διοχετεύεται στο περιβάλλον. Όταν η 
πίεση πέσει κάτω από το set point, η 
βαλβίδα ξανακλείνει αυτόματα. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν λειτουργή-
σει το σύστημα, υπάρχει δεύτερο επί-
πεδο ασφάλειας, με διπλή ανακουφι-
στική βαλβίδα, που είναι ρυθμισμένη 
να ανοίξει σε ψηλότερο επίπεδο πίε-
σης από εκείνο της back pressure και 
οπωσδήποτε χαμηλότερο από εκείνο 
της πίεσης σχεδιασμού. 
Η ποσότητα που διοχετεύεται στην 
ατμόσφαιρα πρέπει μετά την αποκα-
τάσταση του προβλήματος να συμπλη-
ρώνεται στο σύστημα. Σύμφωνα με [3], 
ο COP του συστήματος μειώνεται γρή-
γορα αν η ποσότητα CO

2
 είναι ελλιπής, 

ενώ πάλι μειώνεται (βραδύτερα όμως) 
αν η ποσότητα είναι μεγαλύτερη από 
τη βέλτιστη. Αναφέρεται επίσης, ότι τα 
transcritical συστήματα CO

2
 είναι πολύ 

πιο ευαίσθητα σε συνθήκες υποπλήρω-
σης συγκριτικά με τα συμβατικά ρευστά. 
Εναλλακτικά με τη μέθοδο της ηθελη-
μένης ανακούφισης, υπάρχει η μέθο-
δος της συγκέντρωσης όλης της πο-
σότητας του CO

2
 στο δοχείο receiver 

(το οποίο φυσικά πρέπει να είναι κα-
τάλληλα διαστασιολογημένο) και η πί-
εσή του εκεί να διατηρείται σε χαμη-
λό (ακίνδυνο) επίπεδο με τη βοήθεια 
ενός αυτόνομου τοπικού ψυκτικού 
κυκλώματος (πιθανά με υδροφθοράν-
θρακα αλλά και με το ίδιο το CO

2
), το 

οποίο μάλιστα έχει και αυτόνομη πηγή 
ενέργειας (γεννήτρια), η οποία ενερ-
γοποιείται αυτόματα με την παύση του 
ρεύματος δικτύου. Στο επόμενο σχήμα 
φαίνεται ένα τέτοιο σύστημα, που ανα-
κουφίζει την πίεση με ένα ανεξάρτητο 
ψυκτικό κύκλωμα.
Το CO

2
 εντάσσεται κατά ASHRAE στη 

1 Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε αυτόματη βαλβίδα που ανοίγει όταν «διαβάζει» πίεση πάνω από το set point 
π.χ. με χρήση transducer.
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www.kontes.gr
email: kontes@kontes.grΨΥΞΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

R-134a
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑTEΣ
R-450A 546 GWP A1
R-513A 575 GWP A1
R-515B     293 GWP A1
R-1234ze 1 GWP A2L
R-1234yf 4 GWP A2L

R410a
ANTΙKAΤΑΣΤΑΤΗΣ 
R-452B 698 GWP A2L

R-466A   733 GWP     A1

R-32 675 GWP A2L

R-404a
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑTEΣ
R-407F 1674 GWP A1
R-448A 1273 GWP A1
R-449A 1282 GWP A1
R-452A 1945 GWP A1
R-455A 145 GWP A2L

R-454C     148 GWP    A2L

ΝΑTURAL 
REFRIGERANTS 

R-290 Propane 3 GWP

R-600a Iso-butane 3 GWP

R-717 Ammonia 0 GWP

R-744 Carbon dioxide 1 GWP

Επιλογή νέων ψυκτικών ρευστών

Πειραιάς: Αιγάλεω 12, Τ.Κ. 185 45
Τηλ.: 210 4635040-4, Fax: 210 4636918, 210 4636667
e-mail: kontes@kontes.gr

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

Ίλιον: Θηβών 402, Τ.Κ. 133 21
Τηλ.: 210 5785551-2, Fax: 210 5785553
e-mail: kontes@kontes.gr



Γράφει ο νικοσ Χάριτωνιδησ
πΟλΙΤΙΚΟς ΜΗχΑνΙΚΟς ΕΜπ,  
master oF engineering 
uniV. oF sheFFielD 
γΕνΙΚΟς ΔΙΕυΘυνΤΗς ΨυγΕΙΑ  
ΑλΑςΚΑ ΑΕΒΤΕ & cryologic ΕΕ. 

κατηγορία αερίων Α1 (όχι τοξικό, όχι εύφλεκτο). Εν τούτοις, από ένα επίπεδο συ-
γκέντρωσης και πάνω μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον άνθρωπο, ακόμα 
και θανατηφόρα. Να γνωρίζουμε, ότι στην ατμόσφαιρα υπάρχει σήμερα CO

2
 που 

προσεγγίζει τα 400 ppm, άρα σε αυτό το επίπεδο δεν υφίσταται λόγος ανησυχί-
ας. μέχρι τα 1000 ppm μπορεί να γίνεται ανεκτό χωρίς προβλήματα. Στον επό-
μενο πίνακα (άντληση πληροφοριών από αναφορές 1 και 4) αναφέρονται κλιμα-
κωτά τα επίπεδα συγκέντρωσης και οι αντίστοιχες επιπτώσεις στον άνθρωπο.
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά όρια συγκέντρωσης CO

2
 στο περιβάλλον και αντί-

στοιχες επιπτώσεις [1, 4]. 

Κατόπιν των ανωτέρω, τα ενεργητικά μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνο-
νται σε χώρους που υπάρχουν δίκτυα CO

2
 έχουν ως εξής:

• πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος «ελαφρύς» εξαερισμός, που να εξασφαλίζει 
ότι δεν ξεπερνάται ποτέ το όριο των 1.000 ppm [1]. 
• Σε χώρους που παραμένουν επί μακρόν εργαζόμενοι, πρέπει να υπάρχει όρ-
γανο μέτρησης συγκέντρωσης CO

2
 στον αέρα, ώστε να παρακολουθείται συνε-

χώς ότι δεν ξεπερνιέται ο σταθμικός μέσος όρος (TLV) των 5.000 ppm για τον 
κάθε εργαζόμενο σε 8ωρη ημερήσια βάση και 40ωρη εβδομαδιαία βάση. Το όρ-
γανο πρέπει να κάνει συνεχείς υπολογισμούς της τιμής TWA και όταν απαιτείται 
να δίνει σήμα συναγερμού. Επίσης, πρέπει να έχει τη δυνατότητα προγραμματι-
σμού πολλαπλών βαρδιών [1].
• Σύμφωνα με [1], όταν η συγκέντρωση ξεπερνάει τα 5.000 ppm πρέπει να είναι 
σε γνώση των παριστάμενων με ένα πρώτο επίπεδο alarm. Στη [4] αναφέρεται 
ότι στα 5.000 ppm αρκεί ένα οπτικό alarm, ενώ το ηχητικό πρέπει να διεγείρε-

Σχήμα 2: Εξασφάλιση 
χαμηλής πίεσης σε δοχείο 
CO

2
 κατά τη διακοπή 

λειτουργίας με χρήση 
ανεξάρτητου ψυκτικού 
κυκλώματος.

πίνακας συγκεντρώσεων - Έπιπτώσεων CO
2
 στην ατμόσφαιρα

ορολογία Έπεξήγηση συγκέντρωση (ppm) Έπιπτώσεις παρατηρήσεις

350-400
Φυσιολογική συγκέντρω-
ση στην ατμόσφαιρα

1.000
Συνιστάται να μην  
υπερβαίνεται

TWA
Time Weighted 
Average

(5hx7000ppm+
3hx6000ppm)/8=
4600ppm

TLV
Threshold Limit 
Value

5.000
Οριακή τιμή TWA 8ωρης 
έκθεσης χωρίς αρνητικές 
επιπτώσεις

Ανώτατο όριο TWA-
Οπτικός συναγερμός

ATEL
Acute Toxicity 
Exposure Limit

20.000
Επιτάχυνση 50%  
αναπνοής - εξάντληση

Αύξηση εξαερισμού
Συναγερμός εγρήγορσης

STEL
Short Limit Time 
Exposure (15min)

30.000
Επιτάχυνση 100%  
αναπνοής - εξάντληση

IDLH
Immediately 
Dangerous to 
Life of Health

40.000

Ανώτατο όριο στο οποίο 
μπορεί να γίνει  
διαφυγή εντός 30’  
χωρίς αρνητικές  
επιπτώσεις στην υγεία

Συναγερμός εκκένωσης

100.000

πάνω από αυτό  
το επίπεδο γρήγορη  
λιποθυμία και πιθανώς 
θάνατος

ται σε ανώτερα επίπεδα (βλέπε επόμε-
νη παράγραφο).
• Σύμφωνα με το standard EN378, σε 
μηχανοστάσια όπου το περιεχόμενο 
σε CO

2
 ξεπερνάει τα 25 kg και υπάρχει 

μακρά απασχόληση ανθρώπων (π.χ. 
εργαστήριο επισκευών) πρέπει να το-
ποθετούνται ανιχνευτές συνδεδεμένοι 
με σύστημα εξαερισμού. Στην [1] ανα-
φέρονται τα εξής: Όταν η συγκέντρω-
ση CO

2
 είναι < 5.000 ppm πρέπει να 

υπάρχει μια «ελαφρά» μόνιμη ανανέ-
ωση του αέρα (νωπός αέρας), της τά-
ξης των 4 αλλαγών / ώρα του αέρα του 
χώρου. μόλις η συγκέντρωση φθά-
σει τα 5.000 ppm, πρέπει αυτόματα 
να ενεργοποιείται σύστημα αύξησης 
του εξαερισμού σύμφωνα με φόρμου-
λα δεδομένων. Η αύξηση του εξαερι-
σμού πρέπει να συνοδεύεται από ένα 
συναγερμό χαμηλού επιπέδου (πιθανά 
μόνο οπτικό). Αν τελικά η συγκέντρω-
ση συνεχίσει να ανεβαίνει, πρέπει να 
προβλέπεται ένα δεύτερο επίπεδο συ-
ναγερμού στο 50% του ορίου ATEL 
(ήτοι 50%χ20.000 = 10.000 ppm) και 
συναγερμός επείγουσας εκκένωσης 
χώρου στο όριο IDLH (40.000 ppm). 
Το σύστημα εξαερισμού δεν πρέπει να 
ξεπερνάει τις 15 αλλαγές την ώρα [1]. 
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Σχήμα 1: Σύστημα 
ελέγχου ανόδου πίεσης 
με ανακουφιστικές 
βαλβίδες και δυο επίπεδα 
ασφάλειας [4].





ρωτάτε
άπαντάμε

Έίχα κλήση από έναν πελάτη ο οποίος παραπονέθη-
κε ότι δεν έχει επαρκή ψύξη στο χώρο του από την 
αντλία θερμότητας. πράγματι όταν επισκέφθηκα 
τον χώρο ενώ το σύστημα ήταν ρυθμισμένο στους 
23°C ο χώρος ήταν στους 28°C. μετά από έλεγχο, 
το στοιχείο του εξαμτιστή, το φίλτρο αέρα και το 
στοιχείου του συμπυκνωτή ήταν καθαρά και δεν 
παρουσίαζαν κανένα πρόβλημα. οι μετρήσεις που 
πήρα ήταν:

• Ψυκτικό ρευστό: R410A

• Εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος: 34°C

• Θερμοκρασία χώρου: 28°C

• Θερμοκρασία αέρα παροχής: 18,3°C

• Πίεση αναρρόφησης: 7,2 bar

• Πίεση κατάθλιψης: 21,2 bar

• Θερμοκρασία γραμμής αναρρόφησης: 15,5°C

• Θερμοκρασία γραμμής υγράς: 31,5°C

• Υπερθέρμανση: 14,7°C

• Υπόψυξη: 4,9°C

απάντηση: 
με βάση τις μετρήσεις αυτές, φαίνεται ότι πιθανόν υπάρ-
χει πρόβλημα με το φίλτρο αφύγρανσης. Ο λόγος που υπο-
θέτουμε ότι είναι αυτό το πρόβλημα είναι το γεγονός ότι η 
θερμοκρασία της γραμμής της υγράς είναι μικρότερη από 
τη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά 2,5°C. Όταν ένα σύ-
στημα λειτουργεί κανονικά δεν γίνεται η θερμοκρασία της 
γραμμής της υγράς να είναι χαμηλότερη από τη  θερμο-
κρασία περιβάλλοντος καθώς το σύστημα πρέπει να απο-
βάλλει θερμότητα στο περιβάλλον και αυτό απαιτεί η θερ-
μοκρασία περιβάλλοντος να είναι χαμηλότερη από τη 
θερμοκρασία συμπύκνωσης. Για να βεβαιωθούμε ότι έχει 
πρόβλημα το φίλτρο αφύγρανσης μετρά με διαφορά θερ-
μοκρασίας στην είσοδο και την έξοδό του ή οποία πρέ-
πει να είναι μεγαλύτερη από 2°C. Άλλος λόγος που μπορεί 
να συμβαίνει αυτό είναι κάποιος περιορισμός στη γραμμή 
υγράς πριν από το σημείο μέτρησης κάτι που θα οδηγούσε 
σε πτώση πίεσης και δημιουργία flash gas που λόγω εκτό-
νωσης θα έριχνε την θερμοκρασία. Τέλος υπάρχει το εν-
δεχόμενο το ψυκτικό ρευστό που υπάρχει στο σύστημα να 
μην είναι R410A (ενδεχομένως να είναι και μείγμα με κά-
ποιο άλλο ψυκτικό ρευστό)

την απάντηση επιμελήθηκε  
ο κύριος δημητρησ δάλάβουράσ

www.opsiktikos.gr/forum

 

η ιστοσελίδα του Ψυκτικού  
αποκτά το δικό της forum!
 
πρόκειται για μια πλατφόρμα επικοινωνίας όπου θα έχετε  
τη δυνατότητα να υποβάλλετε ερωτήματα αναφορικά 
 με ζητήματα του κλάδου που σας απασχολούν. 
 
Οι απαντήσεις θα δίνονται από ειδικούς στη σελίδα  
www.opsiktikos.gr/forum
ενώ οι απαντήσεις στα πιο σημαντικά ερωτήματα θα δίνονται  
και στη νέα στήλη του έντυπου περιοδικού “Ο Ψυκτικός” 
“ρωτάτε - άπαντάμε”, το οποίο εκδίδεται κάθε τρεις μήνες.

Έπίσημο Forum
Ψυκτικών Ελλάδος
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www.kiour.com

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Με περισσότερο από 35 χρόνια εµπειρίας
H KIOUR έχει κατασκευάσει πλήθος συσκευών και 
ηλεκτρονικών συστηµάτων µέτρησης, επιτήρησης και ελέγχου. 
Ιδρύθηκε το 1984 στην Αθήνα κατασκευάζοντας ηλεκτρονικές 
συσκευές και προσανατολισµένη στις εφαρµογές αυτοµατισµού. 
Με γνώµονα την ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων υψηλής 
ποιότητας και αξιοπιστίας, συνεχίζει έως σήµερα προσφέροντας 
τα προϊόντα της παγκοσµίως.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Καθετοποιηµένη παραγωγή
∆ιαθέτει µια κάθετα δοµηµένη γραµµή παραγωγής µε σύγχρονα 
και εξελιγµένα µηχανήµατα συναρµολόγησης και συγκόλλησης 
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Παράλληλα διατηρεί 
πιστοποιητικό ποιότητας προϊόντων ISO 9001:2015 µε σκοπό 
τον υψηλό ποιοτικό έλεγχο όλης της παραγωγής.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η KIOUR σχεδιάζει, αναπτύσσει και παράγει τα προϊόντα της. 
Σχεδιάζει µηχανολογικά σχέδια, κατασκευάζει δικά της καλούπια, 
παράγει τα πλαστικά κουτιά για τα προϊόντα της, σχεδιάζει τυπωµένα 
κυκλώµατα, ενώ παράλληλα αναπτύσσει το απαραίτητο λογισµικό 
για ολοκληρωµένα κυκλώµατα.

Επιτήρηση και πλήρης αποµακρυσµένος έλεγχος συσκευών
Η KIOUR µε γνώµονα της ανάγκες της αγοράς και του πελάτη 
και µε στόχο να βρίσκεται πάντα στην αιχµή της τεχνολογίας, 
αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια και στον τοµέα της αποµακρυσµένης 
παρακολούθησης των συσκευών της µέσω συστηµάτων cloud. 
Κατασκευάσθηκαν νέα προϊόντα για σύνδεση των προϊόντων της µέσω 
τεχνολογίας Wi-Fi και Ethernet. ∆ηµιουργήθηκε η online πλατφόρµα 
Cortex, για παρακολούθηση, έλεγχο και ενηµέρωση όλων των 
συσκευών µέσω υπολογιστή, tablet ή κινητό.

ελληνική επιχειρηματικότητα



 

www.kiour.com

Tοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η KIOUR:
• Ναυτιλιακές εταιρείες (πλοία, κότερα, φορτηγά, κρουαζιερόπλοια, αλιευτικά, τάνκερ, LNG).
• Κατασκευαστικές εταιρείες ψυκτικών και κλιµατιστικών µηχανηµάτων
• Εταιρείες κατασκευής επαγγελµατικών ψυγείων και θερµοερµαρίων
• Κατασκευαστές επαγγελµατικών φούρνων
• Τυροκοµεία και παρασκευαστήρια κρέατος
• Εταιρείες πρόψυξης και ωρίµανσης τροφίµων, διατήρησης και τυποποίησης τροφίµων  
 και παγωτών
• Φαρµακευτικές εταίρειες
• Super markets
• Ξενοδοχεία - επαγγελµατική εστίαση
• Νοσοκοµεία
• Ένοπλες δυνάµεις
• Εταιρείες κατασκευής πισινών και παγοδροµίων
• Καταστήµατα εµπορίας ηλεκτρονικών συσκευών
• Συστηµάτα Κλιµατισµού
• Βιοµηχανική ψύξη - θέρµανση
• Ψυκτικά συγκροτήµατα
• Αντλίες θερµότητας
• Λέβητες - Βιοµηχανικά Λεβητοστάσια
• Boiler - θερµοσίφωνες
• Βιοµηχανία γάλακτος - κατασκευαστές παγοµηχανών γάλακτος
• Παγοποιεία - κατασκευαστές παγοµηχανών
• Συσκευαστικά µηχανήµατα κενού αέρος

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Προηγµένος µηχανολογικός εξοπλισµός

Όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πολλές δοκιµές  
του πιστοποιητικού CE εκτελούνται στο εργαστήριό της έχοντας παράλληλη συνεργασία µε 

εξωτερικά εργαστήρια ελέγχων και δοκιµών. Το 2015, µε σκοπό πάντα την υψηλή αξιοπιστία, 
έλαβε σε µια γκάµα προϊόντων πιστοποιητικό ναυτιλίας PDA από τον φορέα American Bureau 

of Shipping (ABS). Το συγκεκριµένο πιστοποιητικό ποιότητας είναι το πιο απαιτητικό της αγοράς 
των ηλεκτρονικών αυτοµατισµών και οδήγησε στην είσοδό της στο cluster της HEMEXPO. 
Μια οµάδα µε Έλληνες κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισµού µε στόχο την προώθηση 

αξιόπιστων ελληνικών προϊόντων σε ναυτιλιακές εταιρείας και ναυπηγεία όλου του κόσµου.

Λεωφ. Μεσογείων 392, 153 41
Αγία Παρασκευή, Αθήνα

Tηλ: 210 65 33 730
info@kiour.com



Ο Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Ψυ-
κτικών Ελλάδος (Σ.Ε.Ψ.Ε.) πραγματο-
ποίησε στις 07/03/2021 την ετήσια Τα-
κτική Γενική Συνέλευση των μελών του 
και τις Αρχαιρεσίες για εκλογή νέων 
οργάνων Διοίκησης (Διοικητικού Συμ-
βουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου).
οι εργασίες της Γ. σ. και των άρχαι-
ρεσιών διεξήχθησαν για πρώτη φορά 
στην ιστορία του σεΨε με χρήση ψη-
φιακών μέσων (τηλεδιάσκεψη) και 
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, προκα-
λώντας μεγάλη ικανοποίηση στα μέλη 
που συμμετείχαν. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεπι-
κουρούμενο από την λογίστρια του 
ΣΕΨΕ κα Τζαμανή μαίρη, τους Νομι-
κούς Συμβούλους μαρία και Απόστο-
λο παπαχαράλαμπο και τον Ορκωτό 
Ελεγκτή κ. Αναστάσιο πλιάκο, παρου-
σίασε στα μέλη του Συνεταιρισμού 
τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα 
της 30ης οικονομικής χρήσης (01-01-
2020 έως 31-12-2020) και ανέπτυξε 
όλα τα θέματα που απασχόλησαν την 
Διοίκηση κατά την διετία 2019-2020 
αφού το 2020 δεν έγινε Γ.Σ. λόγω της 
πανδημίας COVID-19. 
Οι Συνεταιριστές εξέφρασαν την ικα-
νοποίησή τους για τους χειρισμούς 
της Διοίκησης παρέχοντας έγκριση 
με πολύ μεγάλη πλειοψηφία για τους 
Ισολογισμούς και τις λοιπές Οικονο-
μικές Καταστάσεις των χρήσεων του 
2019-2020. 
Τα μέλη του ΣΕΨΕ έδωσαν την έγκρισή 
τους, επίσης με πολύ μεγάλη πλειοψη-
φία, για τα πεπραγμένα και την διαχεί-
ριση που ασκήθηκε από το απερχόμε-
νο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και το 
Εποπτικό Συμβούλιο αφού η παρούσα 
Γ.Σ. είχε ως τελευταίο θέμα τις Αρχαι-
ρεσίες για την εκλογή των νέων οργά-
νων Διοίκησης του ΣΕΨΕ.
Σημαντικά θέματα της Γ.Σ. ήταν το γε-
γονός της πρόσθετης έκπτωσης επί 
του ετήσιου τζίρου των συνεταιρι-
στών η οποία δόθηκε με την έκδοση 
πιστωτικών τιμολογίων στις 31/12/2019 
και 31/12/2020, καθώς και το μεγάλο 
ενδιαφέρον προσέλευσης και έντα-
ξης στον σ.ε.Ψ.ε. νέων συνεταιριστών 
όπως επίσης και αγοράς πρόσθετων 

μεριδίων από τα μέλη του σεΨε.
Όπως ανακοινώθηκε από το Δ.Σ. την 
πίστωση της πρόσθετης έκπτωσης 
λαμβάνουν όλα τα μέλη του ΣΕΨΕ που 
έχουν κίνηση έστω και ένα ευρώ και 
βέβαια το συνολικό ποσό της πίστω-
σης για το κάθε μέλος είναι ανάλογο 
του ετήσιου τζίρου που πραγματοποι-
εί στον ΣΕΨΕ. 
Το γεγονός επίσης ότι το ποσοστό της 
πρόσθετης έκπτωσης που παίρνει το 
κάθε μέλος κλιμακώνεται  σύμφω-
να με τον αριθμό μεριδίων που κατέ-
χει, προκάλεσε το ενδιαφέρον αγοράς 
πρόσθετων Συνεταιριστικών μεριδίων 
από Συνεταιριστές.  
οι συνεταιριστές ενέκριναν σχεδόν 
με απόλυτη πλειοψηφία τις ενέργει-
ες αυτές του δ.σ. και έδωσαν την συ-
γκατάθεση τους για επανάληψη εφό-
σον επιτυγχάνονται οι στόχοι που 
θέτει το δ.σ. και υπάρχουν θετικά οι-
κονομικά αποτελέσματα.
Από τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. 
τονίστηκαν τα εξής:
• ο σ.ε.Ψ.ε. τα τελευταία χρόνια έκα-
νε μία μεγάλη προσπάθεια οικονο-
μικής εκκαθάρισης και τακτοποίη-
σης του μητρώου του. η προσπάθεια 
αυτή συνεχίζεται και εφόσον βασί-
ζεται στις αρχές της υπευθυνότητας, 
της εντιμότητας και της συνεταιριστι-
κής συνείδησης, αρχίζει να αποδί-
δει καρπούς και αυτό φαίνεται πλέ-
ον έμπρακτα.
• συνεχές μέλημα της διοίκησης του 
συνεταιρισμού είναι η εξασφάλιση 
και προσφορά ποιοτικών προϊόντων 
με τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές. 
• η διαχείριση των οικονομικών του 
σ.ε.Ψ.ε. γίνεται με σύνεση, διαφάνεια 
και ειλικρινή αισθήματα συναδελφι-
κότητας και εκτίμησης προς τους συ-
νεταίρους αλλά και όλους τους επαγ-
γελματίες Ψυκτικούς.
• ενισχύοντας και στηρίζοντας τον 
σ.ε.Ψ.ε. μόνο κέρδη μπορούν να υπάρ-
χουν και οφέλη για όλους τους ψυκτι-
κούς και είναι τιμή για τον κλάδο των 
ψυκτικών να υπάρχει ένας ισχυρός 
συνεταιρισμός που να εξυπηρετεί τα 
συμφέροντά τους και όχι απαραίτητα 
με την στενή συντεχνιακή έννοια.

• στις διαπιστώσεις αυτές οφείλε-
ται και το ενδιαφέρον που έδειξαν 
οι νέοι συνάδελφοι που εμπιστεύ-
τηκαν  την διοίκηση και έγιναν μέλη 
του συνεταιρισμού. το γεγονός αυτό 
αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη 
αναγνώρισης και επιβράβευσης της 
προσπάθειας που γίνεται.
• Όσο καλύτερα πηγαίνει ο συνεται-
ρισμός τόσο περισσότερα θα είναι τα 
οφέλη που θα απολαμβάνουν οι συ-
νεταιριστές και οι Ψυκτικοί.
Επίσης συζητήθηκε το θέμα της Επι-
καιροποίησης των Συνεταιριστικών 
μεριδίων και ανακοινώθηκαν οι Συ-
νεταιριστές που δεν έχουν ανταπο-
κριθεί για την αλλαγή των Συνεταιρι-
στικών μεριδίων που κατέχουν. Όπως 
αναφέρθηκε από την διοίκηση, για 
τα μερίδια αυτά υπάρχει πλέον σο-
βαρή πιθανότητα να εκπέσουν υπέρ 
του συνεταιρισμού αφού οι διαδικα-
σίες της επικαιροποίησης έχουν γί-
νει με όλες τις νόμιμες ενέργειες και 
έχει δοθεί πολύ περισσότερο χρο-
νικό διάστημα από το διάστημα που 
προβλέπεται στην νομοθεσία.  ορι-
στική απόφαση θα παρθεί στην επό-
μενη Γ.σ.
Οι εργασίες της Γ.Σ. έκλεισαν με την 
διεξαγωγή των τηλεψηφοφοριών επί 
όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Δι-
άταξης και την διεξαγωγή των Αρχαι-
ρεσιών  για την εκλογή νέων οργάνων 
Διοίκησης.
κατά τις πρώτες συνεδριάσεις που 
έγιναν τις επόμενες ημέρες, προέκυ-
ψε η συγκρότηση σε σώμα του διοι-
κητικού συμβουλίου και εποπτικού 
συμβουλίου αντίστοιχα ως εξής:
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διοιΚητιΚο ςυμΒουλιο:

πΡΟΕΔΡΟΣ:  Κοντούσιας Δημήτριος

ΑΝΤΙπΡΟΕΔΡΟΣ:  Σαββέλος Σάββας

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑμμΑΤΕΑΣ:  Τσούμαλης χρήστος

ΤΑμΙΑΣ:  Δαλαβούρας Δημήτριος

μΕΛΟΣ:  Γεωργαντζάς χρήστος

εποπτιΚο ςυμΒουλιο:

πΡΟΕΔΡΟΣ:  χαβιαράς παντελεήμων

ΓΡΑμμΑΤΕΑΣ:  Γεωργαντόπουλος πέτρος

μέλος:  Τσοντάκης Στέφανος

ΤΑΚΤΙΚΗ γΕνΙΚΗ ςυνΕλΕυςΗ  
ΚΑΙ ΑρχΑΙρΕςΙΕς ς.Ε.Ψ.Ε.



Στην προσπάθεια για την καταπολέμηση των παράνομων εισαγωγών ψυκτικών 
φαίνεται πως συμμετέχουν, όλο και πιο ενεργά και στοχευμένα, Αρμόδιες 
Αρχές και Φορείς σε όλη την Ευρώπη. Ο σύνδεσμος Ευρωπαίων παραγωγών 
(EFCTC) στηρίζει δυναμικά αυτή την προσπάθεια και καλεί εταιρείες και 
τελικούς χρήστες του κλάδου να συμμετέχουν. H Linde Hellas υπογράφει 
τη σχετική δέσμευση νόμιμης προμήθειας ψυκτικών και παροτρύνει όλους 
να ακολουθήσουν. Τα στοιχεία που δημοσιεύει ο EFCTC δεν είναι καθόλου 
αμελητέα.

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο, τα ψυκτικά υγρά 
που εισάχθηκαν παράνομα στην Ευρώπη μόνο το 2018 και 2019, υπολογίζεται 
ότι αντιστοιχούν σε 73 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα.

Εκτός από το σοβαρό πλήγμα στην οικονομία, τα νούμερα αυτά αντικα-
τοπτρίζουν και μια τεράστια επιβλαβής επίπτωση στο περιβάλλον. Η 
συγκεκριμένη ποσότητα αντιστοιχεί στις ετήσιες εκπομπές περισσότερων 
από 55 εκατομμυρίων αυτοκινήτων - το ένα πέμπτο δηλαδή από όλα τα 
αυτοκίνητα της Ευρώπης.

Βαδίζοντας ήδη στο 2021, όπου συναντάμε μια μεγάλη μείωση στην 
ποσόστωση των φθοριούχων αερίων από 63% στο 45% σε σχέση με το 
2015, χρειαζόμαστε την εισαγωγή νέων διαδικασιών που θα επιτρέψουν 
ουσιαστικούς ελέγχους.  

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Γερμανίας, με τη στήριξη του EFCTC, 
ανακοίνωσε ότι στο μέλλον όλοι όσοι ασχολούνται και αγοράζουν ψυκτικά, 
από εταιρείες μέχρι τελικούς χρήστες, θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν 
εγγράφως ότι τα ψυκτικά που διαχειρίζονται έχουν εισαχθεί νόμιμα στην 
ευρωπαϊκή αγορά. Ουσιαστικά οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς θα πρέπει να 
μεταφέρουν την πιστοποίηση της νομιμότητας των υλικών σε όλη την αλυσίδα 
της αγοράς. Αυτό έρχεται να καλύψει το μεγάλο κενό που υπάρχει στον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό F-gas, ο οποίος δεν υποχρεώνει τους εμπλεκόμενους να 
αποδείξουν πως όλες οι αγορές τους αφορούν νόμιμο υλικό, με αποτέλεσμα 
παράνομα εισαγμένο προϊόν να συνεχίζει να πωλείται εντός E.E. φαινομενικά 
νόμιμα από αγοραστή σε αγοραστή. Αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλα 
κράτη μέλη.

Παράλληλα, βλέπουμε τη συνεχή προσπάθεια των τοπικών Αρχών 
σε διάφορες χώρες, με σημαντικές επιτυχίες. Αξίζει να αναφερθεί η 
κατάσχεση των 76 τόνων παράνομων ψυκτικών τον Αύγουστο του 2020 
στη Ρουμανία, καθώς και η σημαντική επιτυχία του ΣΔΟΕ στην Ελλάδα.  
Στις αρχές του έτους ο ΣΔΟΕ, με επίσημο δελτίο τύπου, ανακοίνωσε την 
κατάσχεση περίπου 30 τόνων παράνομων ψυκτικών μετά από εκτεταμένους 
ελέγχους, οι οποίοι συνεχίζονται.

Δελτίο Τύπου
Εισαγωγή παράνομων  
ψυκτικών υγρών στην Ευρώπη
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Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2020 – Η Westnet, μέλος του ομί-
λου εταιρειών Olympia και κορυφαίος διανομέας προϊό-
ντων πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας σε Ελλάδα 
και Κύπρο, εμπλουτίζει το προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο 
με τα οικιακά προϊόντα κλιματισμού AUX μέσω της συ-
νεργασίας του με τον κορυφαίο όμιλο AUX Group. 

Η AUX Group είναι ένας από τους μεγαλύτερους πολυ-
σχιδείς επιχειρηματικούς ομίλους της Κίνας και ένας από 
τους ισχυρότερους στον κόσμο, με δραστηριότητα στις 
οικιακές συσκευές, τα κλιματιστικά προϊόντα και τον ηλε-
κτρικό εξοπλισμό, αλλά και στις ιατρικές υπηρεσίες, το 
real estate και τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις. 

Η συνεργασία της Westnet με την AUX Group αφορά στη 
διανομή οικιακών προϊόντων κλιματισμού AUχ, η οποία, 
αποτελεί τον έναν από τους τρεις μεγαλύτερους παρα-
γωγούς κλιματισμού στην Κίνα για περισσότερα από 20 
χρόνια. Η AUX διαθέτει μία πλήρη γκάμα οικιακών και 
εμπορικών προϊόντων κλιματισμού (AC) που χαρακτηρί-
ζονται από προηγμένη τεχνολογία, κορυφαίο σχεδιασμό 
και υψηλές επιδόσεις.

Η Masha Xu, Διευθύντρια πωλήσεων της AUX για την 
Ανατολική Ευρώπη δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ χα-
ρούμενοι για την έναρξη αυτής της νέας συνεργασίας. 
Στη Westnet βρήκαμε ένα συνεργάτη με όραμα, την κα-
τάλληλη υποδομή και τις υπηρεσίες προστιθέμενες αξί-
ας που θα προωθήσει το brand μας με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο». 

Σχετικά με τη διάθεση των προϊόντων της AUX, ο γε-
νικός διευθυντής της Westnet Γιώργος Δαβιώτης, δή-
λωσε: «Η Westnet συνεχίζει να αναπτύσσει την κατη-
γορία των λευκών συσκευών, παραμένοντας πιστή στη 
δέσμευσή της να παρέχει στο δίκτυο συνεργατών της 
σε Ελλάδα και Κύπρο σύγχρονες λύσεις για κάθε κα-
ταναλωτική ανάγκη. μέσα από τη συνεργασία μας με 
την AUX, εκ των κορυφαίων κατασκευαστών προϊόντων 
κλιματισμού στον κόσμο και ηγέτη στον κλάδο της στην 
κινεζική αγορά, φέρνουμε προηγμένα και αξιόπιστα 
προϊόντα και προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις οι-

κιακού κλιματισμού. Στόχος μας είναι η δυναμική διείσ-
δυση της μάρκας στην αγορά, ώστε μέσα στα επόμενα 
τρία χρόνια να καταλάβει και στην Ελλάδα τη θέση που 
κατέχει παγκοσμίως». 

Η AUX είναι μία από τους 3 κορυφαίους κατασκευαστές 
προϊόντων κλιματισμού στον κόσμο με ετήσια παραγω-
γική δυναμική περισσότερων από 30 εκατ. μονάδων στα 
10 υπερσύγχρονα εργοστάσιά της σε Κίνα, Ταϊλάνδη και 
Νότια Αμερική. Αποτελεί το No1 brand σε online πω-
λήσεις στην Κίνα, ενώ είναι η τρίτη κορυφαία μάρκα σε 
εξαγωγική δραστηριότητα στην κινεζική αγορά, εξά-
γοντας τα προϊόντα της σε περισσότερες από 100 χώ-
ρες παγκοσμίως. Στα 5 κέντρα έρευνας και καινοτομίας 
(R&D) της σε Ιαπωνία και Κίνα, η εταιρεία αναπτύσσει 
τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες λειτουργίες τις οποί-
ες προσαρμόζει στα προϊόντα κλιματισμού της. 

λίγα λόγια για τη Westnet 
Η Westnet, εταιρεία του Ομίλου Olympia, κατέχει ηγε-
τική θέση στο χώρο της διανομής προϊόντων τεχνολογί-
ας σε Ελλάδα και Κύπρο.  Η εταιρία αντιπροσωπεύει με-
γάλους κατασκευαστές της παγκόσμιας αγοράς, όπως 
μπαταρίες Toshiba, HP Inc. & HP Enterprise, Huawei, 
Microsoft, Checkpoint, Lenovo, Motorola, Canon, LG, 
Samsung, Logitech, Corsair, Philips, Eset, Creative, 
D-Link, TP-Link, Fitbit, MSI, PFU, ενώ κατέχει κι απο-
κλειστικά συμβόλαια διανομής με κατασκευαστές όπως 
Asus, Sharp, Fujitsu, Hitachi, και Trust. Η εταιρία ξε-
κίνησε το 2005 με διανομή προϊόντων πληροφορικής 
και το 2012 επεκτάθηκε στην αγορά του mobility με 
smartphones και tablets. Το 2015 η Westnet αναπτύ-
χθηκε στις αγορές των αξεσουάρ, περιφερειακών, tech 
toys, και gaming ενώ το 2016 εισήλθε και στην αγορά 
των τηλεοράσεων. Το 2017 η Westnet επέκτεινε τη δρα-
στηριότητά της στην αγορά της Κύπρου. Το 2018 συνέ-
χισε την διεύρυνση της γκάμας της στην κατηγορία των 
οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, αλλά και των κατανα-
λωτικών μπαταριών και το 2019 στις κατηγορίες του τη-
λεπικοινωνιακού εξοπλισμού και δικτύωσης.

νέα συνεργασία της Westnet  
με τον επιχειρηματικό όμιλο AUX Group 

Για τη διανομή οικιακών προϊόντων κλιματισμού AUX,  
κορυφαίας τεχνολογίας και υψηλών επιδόσεων
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Σύμφωνα με τον μύθο οι αρχαίοι Σπαρ-
τιάτες πετούσαν τα ασθενικά τους παι-
διά στον Καιάδα. Αυτό όμως που επιβε-
βαιώνεται από την έρευνα, είναι ότι στον 
Καιάδα οι Σπαρτιάτες δεν έριχναν τα 
προβληματικά παιδιά. Εκεί εκτελούσαν 
τους καταδικασμένους σε θάνατο, τους 
επίορκους, τους προδότες, τους εγκλη-
ματίες και τους αιχμάλωτους πολέμου. 
Στον Καιάδα κατέληξε ο ήρωας του Β΄ 
πελοποννησιακού πολέμου Αριστομέ-
νης ο Ανδανιεύς, μαζί με 50 αιχμάλω-
τους μεσσηνίους, αλλά εκεί επρόκειτο 
να πετάξουν και τον βασιλιά παυσανία 
που είχε καταδικαστεί σε θάνατο ως 
προδότης… 
Ο Καιάδας, το σπηλαιοβάραθρο του 
«τρόμου», βρίσκεται κοντά στο χωριό 
Τρύπη, 10 χλμ. από τη Σπάρτη, δίπλα 
στο δημόσιο δρόμο Σπάρτης – Καλαμά-
τας. Η ύπαρξη βαράθρου με ανθρώπι-
να οστά ήταν για πολλά χρόνια γνωστή, 
αλλά η πρώτη επίσημη επιτόπια έρευ-
να έγινε το 1983. Τα περισσότερα οστά 
ήταν όντως ανθρώπινα. Οστά βρέθηκαν 
και σε φυσικές σχισμές και σε εσοχές 
ψηλότερα από το σημερινό δάπεδο. 

η ανατροπή του μύθου
Σύμφωνα με την ανθρωπολογική με-
λέτη πρόκειται για σκελετούς που ανή-
κουν σε άνδρες και λίγοι σκελετοί 
προέρχονται από γυναίκες. Άρα κα-
ταρρίπτεται ο μύθος για νεογέννητα 
που δήθεν πετούσαν εκεί λόγω ανα-
πηρίας. Άλλωστε πολλοί διακεκριμένοι 
Σπαρτιάτες δεν ήταν αρτιμελείς, όπως ο 
ποιητής Τυρταίος που ήταν τυφλός και 
ο βασιλιάς Αγησίλαος που ήταν χωλός. 
προφανώς, το σπηλαιοβάραθρο χρη-
σιμοποιήθηκε από τους Σπαρτιάτες 
κυρίως στη διάρκεια των μεσσηνια-
κών πολέμων για την καταδίκη σε θά-

νατο των εχθρών της Σπάρτης ή των 
προδοτών. Στον Καιάδα μάλιστα είχε 
αποφασιστεί να πεταχτεί και το πτώμα 
του καταδικασμένου σε θάνατο, προ-
δότη βασιλιά της Σπάρτης, παυσανία, 
κάτι που τελικά δεν έγινε. 
μαζί με τα οστά στον Καιάδα βρέθη-
καν και  αιχμές από βέλη και δόρατα. 
Ένα θραύσμα κρανίου είχε καρφωμέ-
νη πάνω του την αιχμή βέλους. Βρέθη-
καν επίσης, λύχνοι και σιδερένιοι χαλ-
κάδες-δεσμά. Άρα επιβεβαιώνεται και 
η θεωρία ότι εκτελούσαν εκεί φυλακι-
σμένους ή αιχμαλώτους. Ο κατακρη-
μνισμός ήταν ένας ατιμωτικός θάνα-
τος, γιατί αφορούσε εγκληματίες και 
επειδή το σώμα έμενε άταφο άρα η 
ψυχή του εγκληματία δεν θα έβρισκε 
ποτέ γαλήνη. Ήταν η αιώνια τιμωρία. 

η αρχή του μύθου
Ο μύθος με τα ασθενικά παιδιά ξεκί-
νησε από τον πλάτωνα, ο οποίος στην 
«πολιτεία» έκανε λόγω για θανάτωση 
ασθενικών βρεφών σε βάραθρο. Βέ-
βαια ο πλάτωνας αναφερόταν στην κλα-
σική Αθήνα και όχι στη Σπάρτη. Ίσως ο 
μύθος λοιπόν να ταυτίστηκε με μια ανα-
φορά του πλουτάρχου στον βίο του Λυ-
κούργου για τους «Αποθέτες». 
Σύμφωνα μ’ αυτή οι Σπαρτιάτες οδη-
γούσαν τα νεογέννητα σε μια επιτρο-
πή γερόντων. Αν το πόρισμα της επι-
τροπής ήταν αρνητικό σήμαινε ότι το 
παιδί δεν θα ήταν ικανός πολίτης για 
τη Σπάρτη. Τότε το οδηγούσαν στους 
«Αποθέτες», ένα βάραθρο κάπου στον 
Ταΰγετο, έτσι ώστε το ασθενές βρέφος 
να πεθάνει μεν, αλλά ο θάνατός του 
να μη βαρύνει την πολιτεία. Η έρευνα 
υποστηρίζει ότι σ΄αυτή την περίπτωση 
υπήρχαν εξακριβωμένες βαριές δυ-
σμορφίες και όχι ελαφρές αναπηρίες. 
προφανώς αυτό ίσχυε και για τα παι-
διά εκτός γάμου. 

οι εκτελέσεις των αιχμαλώτων
Ο Ηρόδοτος κάνει λόγο για εκτελέσεις 
αιχμαλώτων που γίνονταν πάντα νύ-
χτα αλλά στη φυλακή. Δεν υπάρχει κα-
μία αναφορά στον Καιάδα. Ίσως εκεί να 
ρίχνονταν τα σώματα μετά την εκτέλε-
ση. Υπάρχουν ελάχιστες μαρτυρίες για 
ανθρωποκτονίες στη Σπάρτη και ακό-
μη λιγότερες για τις ποινές που επιβάλ-
λονταν. Γενικότερα, στην αρχαιότητα οι 
αναφορές είναι περιορισμένες. 
Η μυθολογία με τον Καιάδα φαίνεται να 
ξεκίνησε το 1904 μετά από έρευνα στο 
σπηλαιοβάραθρο. Τα οστά που βρέθη-
καν θεωρήθηκε ότι ανήκαν σε μικρά 
παιδιά και γι αυτό οι αρχαιολόγοι της 
εποχής κατέληξαν στο συμπέρασμα, 
ότι οι αρχαίοι Σπαρτιάτες έριχναν στον 
γκρεμό τα ανάπηρα παιδιά. Το 1956 
που η επιστήμη είχε προχωρήσει ξε-
κίνησε επιστημονική έρευνα με τη μέ-
θοδο του άνθρακα 14, που απέδειξε ότι 
τα ευρήματα των οστών ανήκαν κυρί-
ως σε ενήλικους και έφεραν κατάγμα-
τα. Κατά τη δεκαετία του 1980, αλλά και 
το 2003, αρχαιολογικές και σπηλαιολο-
γικές αποστολές έβαλαν στόχο να επι-
βεβαιώσουν τη θεωρία καταρρίπτοντας 
το μύθο περί ασθενικών βρεφών. 
Οι επιστήμονες κατέβηκαν στον Καιάδα 
τουλάχιστον μέχρι κάποιο σημείο. Το 
κατά πόσο έφτασαν στον «πάτο» του 
πηγαδιού αυτό δεν το ξέρουμε. 
Άλλωστε μετά από τόσες χιλιάδες χρό-
νια είναι πιθανό η γεωλογική δομή του 
Καιάδα να έχει αλλάξει. Σημασία έχει ότι 
η έρευνα απέδειξε πως η πολυθρύλητη 
σπαρτιάτικη σκληρότητα, τουλάχιστον σε 
αυτό το θέμα, ήταν μια λανθασμένη εκτί-
μηση και η διαιώνιση αυτού του ισχυρι-
σμού, ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας 
και όχι της ιστορικής αλήθειας. 
πηγή: mixanitouxronou.gr 

60 ΈλΈύΘΈρη στηλη60

kΑΙΑΔΑς 
Ο μεγαλύτερος μύθος της σχολικής 
ιστορίας για την αρχαία Ελλάδα 
ςΤΟν ΚΑΙΑΔΑ ΚΑΤΕλΗΞΕ Ο ΗρωΑς ΤΟυ Β΄ πΕλΟπΟννΗςΙΑΚΟυ πΟλΕΜΟυ ΑρΙςΤΟΜΕνΗς Ο 
ΑνΔΑνΙΕυς, ΜΑζΙ ΜΕ 50 ΑΙχΜΑλωΤΟυς ΜΕςςΗνΙΟυς, ΑλλΑ ΕΚΕΙ ΕπρΟΚΕΙΤΟ νΑ πΕΤΑΞΟυν ΚΑΙ 
ΤΟν ΒΑςΙλΙΑ πΑυςΑνΙΑ πΟυ ΕΙχΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑςΤΕΙ ςΕ ΘΑνΑΤΟ ως πρΟΔΟΤΗς 



Εντός του μνημείου υπάρχουν 80 
σταυροί. Ο αριθμός 80:.Οι 80 σταυροί , 
εντός του σηκού του μνημείου και επί 
της οροφής, είναι κεχωρισμένοι εις 40 
ορθούς και 40 πλαγίους. Υπάρχει δη-
λαδή διχοτόμησις των εντός των φατ-
νωμάτων αντιστοίχων συμβόλων των 
σταυρών... μετά την ολοκλήρωσιν της 
εξυφάνσεως του σωματικού φορέως 
(28χ10) και γέννησιν του τέκνου εξυ-
φαίνεται εις το φυσικόν πεδίον ο αιθε-
ρικός φορεύς της ψυχής. 
Δια να συσταθή ο αιθερικός φορεύς 
της νέας ενσαρκωθείσης ψυχής και να 
επουλωθούν τα τραύματα του αιθερι-
κού φορέως της μητρός από την γέν-
νησιν του τέκνου απαιτούνται 40 ημε-
ρονύκτια.
Η διασωθείσα λαϊκή παράδοσις δεν 
επιτρέπει μητήρ και νήπιον να έλθουν 
εις επαφήν με άλλα άτομα κατά το δι-
άστημα αυτό, πλήν των οικείων, δια να 
μην διαταραχθή ή ομαλή εξύφανσις και 

η επούλωσις των τραυμάτων των αιθε-
ρικών φορέων των δύο ψυχών, νηπίου 
και μητρός, οι οποίοι είναι άκρως ευαί-
σθητοι κατά την φάσιν αυτήν.
Οι 80 σταυροί του εσωτερικού της 
οροφής ευρίσκονται εντός του χωρο-
χρόνου της ενσαρκώσεως.
Ο αριθμός 80, αποτελούμενος εκ δύο 
ίσων μερών, αναφέρεται αφ’ ενός εις την 
συγκρότησιν κατά την άφιξην και αφ’ε-
τέρου εις την διάλυσιν κατά την αναχώ-
ρησιν του αιθερικού φορέως της ψυχής. 
Τα έτερα 40 ημερονύκτια επομένως εκ-
προσωπούν την διάλυσιν του αιθερικού 
φορέως της ψυχής, επειδή πάντοτε αυτή 
ευρίσκεται εντός του χώρου του σηκού 
υπό την δικαιοδοσίαν της Σελήνης.
Ο αριθμός 40 συνδέεται μετά της με-
γάλης Θεάς Εκάτης, θυγατρός της 
Αστερίας, επειδή αναφέρεται εις την 
διάλυσιν του αιθερικού φορέως του 
ανθρώπου, που εγκαταλείπει τον πλα-
νήτην Γην και παραμένει ακόμη εις τον 

υποσεληνιαίον χώρον.
Επί του θέματος εξαιρετικού ενδιαφέ-
ροντος είναι το έργον «περί του εμ-
φαινομένου προσώπου τω κύκλω της 
Σελήνης» (943-945D) του πλουτάρχου 
ο οποίος διετέλεσεν Αρχιερεύς του 
μαντείου των Δελφών και ήτο γνώ-
στης των αρχαίων μυστηρίων.
Ο αριθμός 80 των σταυρών εντός της 
οροφής ομοιάζει με πύλην εκ της 
οποίας διερχόμενος η ψυχή άλλοτε 
εξυφαίνεται και άλλοτε διαλύει τον αι-
θερικόν της φορέα.
Ο αριθμός 80 (40 +40 ) ορίζει τον αριθ-
μό των ημερονυκτίων περιστροφών 
της Γης , που απαιτούνται δια την σύν-
θεσιν και αποσύνθεσιν του αιθερικού 
της φορέως εν σχέσει με τον σταθε-
ρόν Ήλιον. 
Ο αριθμός 280 ορίζει τον αριθμό των 
10 Σεληνιακών μηνών. Επίσης εντός 
του δαπέδου ορίζει την εξύφανσιν του 
σωματικού της φορεώς.

Ο Ανδριανός μιχάλαρος γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στα μέγαρα.  Από νεαρή 
ηλικία η ανήσυχη προσωπικότητα του 
Ανδριανού τον οδηγεί στην δημιουργία 
της πρώτης του επιχείρησης στον κλά-
δο του αυτοκινήτου σε ηλικία μόλις 21 
ετών.  Ταυτόχρονα, το μεγάλο πάθος 
του Ανδριανού είναι η συμμετοχή στα 
κοινά και η ανιδιοτελής προσφορά του 
σε διάφορες κοινωνικές και εθελοντι-
κές δράσεις και οργανώσεις.  
Ο Ανδριανός μιχάλαρος συνδέθηκε με 
την ιστορία του Βιοτεχνικού Επιμελη-
τηρίου πειραιά και την πορεία του τα 
τελευταία χρόνια. Από το 1997 συμμε-
τείχε ενεργά στο Διοικητικό Συμβού-
λιο και διετέλεσε Γενικός Γραμματέ-
ας, Α’ Αντιπρόεδρος ενώ από το 2012 
έως και την ημέρα της αποβίωσής του, 
προέδρευε στο Β.Ε.π.
Σημαντική δράση του υπήρξε η ίδρυ-
σή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Δυ-
τικής Αττικής (Σ.Επ.Δ.Α.) στον οποίο 
προήδρευε.
Ο Ανδριανός υπήρξε μια ακάμα-

τη προσωπικότητα η οποία υποστήρι-
ξε με σθένος τα συμφέροντα των βιο-
τεχνών και προώθησε με δράσεις και 
προωθητικές ενέργειες την ανάπτυξη 
του βιοτεχνικού κλάδου.  
Η πολιτική δράση του Ανδριανού ήταν 
εξίσου σημαντική.  Από το 1998 έως 
το 2010 διετέλεσε Νομαρχιακός Σύμ-
βουλος και Αντινομάρχης Δυτικής Ατ-
τικής, ως υπεύθυνος πολιτικής προ-
στασίας, ενώ ήταν μέλος του Εθνικού 
Συμβουλίου και του τομέα μμΕ του 
πΑ.ΣΟ.Κ – ΚΙΝ.ΑΛ και ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.
Τα τελευταία χρόνια ο Ανδριανός δρα-
στηριοποιήτο στον κλάδο του αυτοκι-
νήτου και της πυρόσβεσης, λειτουρ-
γώντας το ΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και 
το Κέντρο πυροσβεστήρων.
Ο Ανδριανός όμως πάνω από όλα ήταν 
το χαμογελαστό πρόσωπο που παρα-
στεκόταν σε όλους.  Η ηθική του πα-
ράσταση σε συνδυασμό με τα καλά του 
λόγια και την αισιοδοξία του, οι επαγ-
γελματικές του συμβουλές αλλά και τα 
έντονα πολιτικά του αισθητήρια είχαν 

βοηθήσει και στηρίξει πολλούς συ-
μπολίτες του.
Ο Ανδριανός ήταν νυμφευμένος με την 
Ευαγγελία παπανούση με την οποία 
απέκτησαν 2 εξαίρετα τέκνα, τον Ιω-
άννη και την μαρία οι οποίοι συνεχί-
ζουν το όραμα του Ανδριανού στο επι-
χειρείν.
Σίγουρα το μεγάλο ταξίδι του Ανδρι-
ανού αφήνει την κοινωνία μας φτω-
χότερη.  Ανδριανέ εκτός από την οι-
κογένειά σου που σε θρηνεί και σε 
αναζητά, να ξέρεις ότι θα λείψεις σε 
όλη την πολιτική, βιοτεχνική και εθε-
λοντική κοινότητα.

άιωνία σου η μνήμη. 

γιατί σαραντίζουν τα μωρά και γιατί γίνεται  
μνημόσυνο 40 μέρες αφού πεθάνει κάποιος; 

αντί μνημόσυνου
Γράφει ο δημητρησ Πλάτάράσ



Αρχαία ελληνικά ανέκδοτα

Ποιος είπε τι...

Εδώ γελάμε
Ξέρετε ότι...

Ποιος είπε τι...

Εδώ γελάμε

Ο Απολλόδωρος προσέφερε στον Σωκράτη, προτού πιει  
το κώνειο, ένα καινούριο ρούχο, για να πεθάνει  
μ’ αυτό. Ο φιλόσοφος του είπε: «Για ποιο λόγο  
να φορέσω καινούριο ρούχο; Αυτό που έχω ήταν  
κατάλληλο για να το φορώ όσο ζούσα και  
ακατάλληλο για να πεθάνω μ’ αυτό;».

Το δίκαιον ουκ άλλο τι ή του κρείττονος ξυμφέρον. 
Το δίκαιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά το συμφέρον 
του ισχυρού.

Κοινωνία γαρ ψυχή και σώματι διαλύσεως  
ουκ έστιν η κρείττον. 
Η ένωση της ψυχής και του σώματος [η γέννηση] δεν είναι με κανένα 
τρόπο καλύτερη από το χωρισμό τους [το θάνατο].

Ουδέν άλλο έχουσα ες Άδου η ψυχή έρχεται πλην της παιδείας και 
τροφής. 
Η ψυχή έρχεται στον Άδη χωρίς να κουβαλάει τίποτε άλλο πέρα από 
την παιδεία της και την αγωγή της.

πλάτων, 427-347 π.χ., Φιλόσοφος

Από πού προσήλθε η φράση Ξέρετε ότι

Η μουσική βοηθά στην ενίσχυση  
του ανοσοποιητικού συστήματος

Η διαδικασία του να γδύσεις  
τον σύντροφό σου καίει  
περίπου 6-8 θερμίδες

Εάν με κάποιο τρόπο μπορούσε κανείς 
να εξορύξει όλο το χρυσό από τον πυρή-
να της γης, θα μπορούσε να καλύψει όλη 
την επιφάνεια της γης, με ένα στρώμα 
χρυσού που θα έφτανε ως και τα γόνατα.

 «όποιον πάρει ο Χάρος»
Το επικίνδυνο παιχνίδι των Αρματολών του ‘21 και η φράση του Κολοκο-
τρώνη. Γνωστή είναι η φράση «όποιον πάρει ο χάρος» που χρησιμοποι-
είται ως ένδειξη αδιαφορίας για τα τυχόν θύματα που μπορεί να προκύ-
ψουν από πράξεις μας. Ο Τάκης Νατσούλης ανάγει την έκφρασης στην 
εποχή των Αρματολών του 1821 κι ένα επικίνδυνο παιχνίδι που έπαιζαν 
και είχε στοιχίσει τη ζωή πολλών παλικαριών. Έπαιρναν μια κουμπούρα 
γεμάτη, σήκωναν τη σκανδάλη της, την ακουμπούσαν όρθια πάνω σε μια 
πέτρα ίσια κι ένας από όλους, με μια σειρά ορισμένη, τη στριφογυρνούσε 
με το δεξί του χέρι, όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Ενόσω η κουμπούρα πε-
ριστρεφόταν, τα κλεφτόπουλα, καθισμένα ολόγυρα, τραγουδούσαν. Τέλος, 
η κουμπούρα έπεφτε πάνω στην πέτρα κι έπαιρνε φωτιά. Όταν δεν έπια-
νε φωτιά, την έπαιρνε ο διπλανός κι άρχιζε με τη σειρά του να τη στριφο-
γυρίζει μέχρι αποτελέσματος. Η σφαίρα συνήθως έπαιρνε κάποιον από 
όλους. Όταν όμως δε χτυπούσε κανέναν, έλεγαν ότι αυτό ήταν το θέλημα 
της μοίρας. Το κλέφτικο αυτό παιχνίδι το απαγόρευσε ο Κολοκοτρώνης με 
αυστηρές διαταγές.
«Δεν με νοιάζει για τα τομάρια σας», τους έλεγε, «αλλά για το μπαρούτι 
που χάνεται άδικα!» Κι ύστερα συμπλήρωνε: «μονάχα εσάς συλλογιέμαι, 
παλικάρια μου! Δοξασμένος είναι ο θάνατος πάνω στη μάχη, όχι όμως και 
στα καλά καθούμενα!»
Το παιχνίδι αυτό χαρακτηριζόταν με τη φράση «όποιον πάρει ο χάρος» 
που έμεινε ως τα χρόνια μας.

Πηγή: www.otherside.gr

γυναίκες

Ελεύθερη
Παντρεμένη

Ελεύθερος
Παντρεμένος

Άνδρες

Καλημέρα, ΔΕΗ εκεί;
Μάλιστα, αλλά δε σας  

ακούω καθαρά.
Είναι επειδή άνοιξα να δω  

το λογαριασμό κι έχω  
ένα πρόβλημα.

Τι πρόβλημα έχετε;
Στράβωσε το στομά μου!

Πηγή: hysteria.gr @tournvas



ΕΔΡΑ: Κεραμέων 9, 10436 Αθήνα
τ. 210 5227310, f. 210 5227801

ΕΚΘΕΣΗ: Λένορμαν 231, 10442 Αθήνα
τ. 211 1827280, f. 210 5227801

email: info@thermoklima.gr
www.thermoklima.gr
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