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Editorial
Αγαπητοί συνάδελφοι γεια σας,
Εύχομαι Καλή Χρονιά και με σύμμαχο την 
υγεία να πραγματοποιηθούν οι επιδιώξεις μας.
Όλοι μας κατά τη διάρκεια των εορτών 
ακούσαμε και δώσαμε διάφορες ευχές, 
ευχές με σοβαρότητα, χιουμοριστικές, ευ-
ρηματικές, ξεκαρδιστικές, τυπικές, αόρι-
στες, μέχρι και αναγκαστικές γιατί έπρε-
πε να ειπωθούν. Οι ευχές που λάβαμε και 
δώσαμε αναφερόταν σε οτιδήποτε ο καθέ-
νας μας ήθελε να ευχηθεί, αλλά από καμία 
δεν έλειπε η λέξη ΥΓΕΙΑ.
Αυτή τη λέξη, που και εγώ χρησιμοποίησα 
λίγο παραπάνω στο κείμενό μου, την χρη-
σιμοποιούσαμε διαχρονικά όλοι μας εν τη 

ρύμη του λόγου, χωρίς να της δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί θεωρούσαμε δεδο-
μένη την υγεία. Εκείνο που φέτος βίωσα ήταν ότι ευχόμενοι στους συνανθρώπους 
μας, όταν χρησιμοποιούσαμε αυτή την λέξη την εννοούσαμε και στεκόμαστε σε αυτή 
γιατί αυτό που βιώνουμε, σε παγκόσμια κλίμακα, μας έχει επηρεάσει τόσο που έχου-
με ανάγκη να το εννοούμε και μας ενδιαφέρει σε προσωπικό, οικογενειακό, φιλικό, 
επαγγελματικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Η ζωή όμως πρέπει να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί, πρέπει να είμαστε όλοι παρό-
ντες σε αυτή τη συνέχεια, γιατί έχουμε όνειρα που θέλουμε να υλοποιήσουμε και δεν 
πρέπει τίποτα να μας σταματήσει. 
Τα δύο τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε θέματα που δεν μπορούσαμε να διανοη-
θούμε, όμως είμαστε όρθιοι και τα καταφέρνουμε, μάθαμε να ζούμε με τις δυσκολίες 
και είμαστε οπλισμένοι να προχωρήσουμε για το καλύτερο. Πραγματικά οπλισμένοι 
όμως θα είμαστε εάν, εκτός από τα υγειονομικά, έχουμε φροντίσει σε επαγγελματικό 
επίπεδο να έχουμε επιμορφωθεί, προκειμένου να αναβαθμίσουμε τις γνώσεις μας, 
που σε συνδυασμό με την εμπειρία, μας κάνει αποδεκτούς στην αγορά.
Βασική προϋπόθεση επιτυχίας, εάν πληρούμε τα παραπάνω, είναι η σωστή κοστο-
λόγηση των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Η αγορά είναι αρκετά έξυπνη και μπορεί 
να μας αξιολογεί καθημερινά, μας επιβραβεύει ή μας τιμωρεί, είναι ο κριτής μας και 
δεν αστειεύεται, μπορεί να σε ανεβάσει αλλά και να σε κατεβάσει και εμείς είμαστε ο 
ρυθμιστικός παράγοντας αυτής της διάδρασης.
Κατά την άποψή μου η κοστολόγηση των υπηρεσιών μας είναι βασικός άξονας στην 
επαγγελματική μας εξέλιξη, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να καλύπτουμε το κό-
στος της διατήρησης της επιχείρησής μας, το κόστος των ανταλλακτικών-υλικών και 
την αμοιβή, που εμείς αξιολογούμε το ύψος της, σε λογικά επίπεδα.
Κλείνοντας, θέλω να σας μεταφέρω την εμπειρία μου από την επαγγελματική μου πο-
ρεία. Όταν δίνουμε μία τιμή δεν πρέπει να δίνεται βάσει των αναγκών μας την συγκε-
κριμένη στιγμή και πάνω από όλα να μπορούμε να τη δικαιολογήσουμε στον εαυτό 
μας, και κατ΄ επέκταση στον πελάτη μας.
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ΈΝημΈρωση6

Το 2021 σηματοδότησε την αρχή μιας 
νέας δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, την έναρξη υλοποίησης της Πρά-
σινης Συμφωνίας ή αλλιώς του Green 
Deal, μιας προσπάθειας για την άμε-
ση και αποτελεσματική μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Πώς μας επηρεάζει όμως αυτή η συμ-
φωνία; Ποιες αλλαγές και νομοθεσίες 
αναμένεται να επηρεάσουν την καθη-
μερινότητά μας; Παρακάτω αναλύο-
νται συνοπτικά οι κυριότερες νομοθε-
σίες που επηρεάζουν τον κλάδο της 
ψύξης και του κλιματισμού με αναφο-
ρά στα προβλήματα και τις τάσεις που 
δημιουργούν.

πράσινη συμφωνία
Η Πράσινη Συμφωνία, ο κύριος οδη-
γός αλλαγών για νομοθεσίες σχετικές 
με το περιβάλλον και στόχο την απα-
θρακοποίηση της ΕΕ, έχει δημιουργή-
σει μια πίεση για επίσπευση ή/και αυ-
στηροποίηση πολλών από αυτών. Είναι 
μια συνολική προσπάθεια της ΕΕ που 

ξεκίνησε το 2019 με απώτερο σκοπό 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 55% σε σύγκριση 
με το 1990 έως το έτος 2030, και τις 
μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 
2050, στοχεύοντας να είναι η Ευρώπη 
η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος. 
Για να επιτύχει η Συμφωνία τον απώ-
τερο σκοπό της δημιουργεί τον κανο-
νισμό ΕΚ1119/2021 ώστε να δεσμεύ-
σει και νομικά τα κράτη μέλη για τους 
συμφωνημένους στόχους, αναθεω-
ρεί μια πληθώρα άλλων οδηγιών και 
κανονισμών και νομοθετεί νέες όπου 
είναι απαραίτητο με ένα πακέτο προ-
τάσεων με το όνομα «Fitfor 55», δημι-
ουργεί συγκεκριμένες στρατηγικές και 
κατηγορίες δράσεων για το Κλίμα, την 
Ενέργεια και τις μεταφορές με πολ-
λαπλούς επιμέρους στόχους σε κάθε 
κατηγορία δράσης. Ενδεικτικά μερικοί 
από τους στόχους αυτούς είναι:
• μείωση των εκπομπών από τα αυτο-
κίνητα κατά 55% έως το 2030.
• μείωση των εκπομπών από τα ημι-
φορτηγά κατά 50% έως το 2030.
• μηδενικές εκπομπές από καινούρ-
για αυτοκίνητα έως το 2035.
• 40% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
στο ενεργειακό μίγμα της ΕΕ έως το 
2030 με ξεχωριστές στρατηγικές για 
υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας και παραγωγή και χρήση Υδρο-
γόνου και μεθανίου.
• Προώθηση βιώσιμων μεικτών καυ-

σίμων στα αεροσκάφη και αεροδρό-
μια της ΕΕ.
• Χρηματοδότηση πράσινων επενδύ-
σεων ύψους 430 δισ. ευρώ από το 
σχέδιο ανάκαμψης Next Generation 
EU και επιπλέον ξεχωριστή χρηματο-
δότηση από τον 7ετή προϋπολογισμό 
της ΕΕ για την  Πράσινη Συμφωνία.
Πολλοί από τους στόχους είναι ήδη σε 
πορεία εφαρμογής όπως η σταθερή με-
τάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα και η κα-
τάργηση της καύσης ορυκτών καυσίμων 
για την ηλεκτροπαραγωγή ενώ δημιουρ-
γούνται τάσεις για επανεξέταση της χρή-
σης πυρηνικής ενέργειας ανά την ΕΕ.

REDII
Η τρίτη αναθεωρημένη έκδοση (REDII) 
της αρχικής Οδηγίας ανανεώσιμων 
πηγώνε νέργειας ή αλλιώς Renewable 
Energy Directive (RED) είναι από 
τις βασικές νομοθεσίες που προκύ-
πτουν από την Πράσινη Συμφωνία με 
το πρώτο πακέτο προτάσεων για ανα-
θεώρηση να έχει κατατεθεί τον Ιούλιο 
του 2021 στα πλαίσια του «Fitfor 55».
• Εφαρμόζει τους φιλόδοξους στόχους 
του 40% ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας για το ενεργειακό μίγμα κάθε χώ-
ρας μέλους της ΕΕ, από 32% που εί-
ναι τώρα.
• Θέτει νέους στόχους για τη βιοποι-
κιλότητα, τη χρήση γης για ανάπτυξη 
βιοκαυσίμων, αναδεικνύει την παρα-
γωγή πράσινου υδρογόνου για «απο-
θήκευση» ενέργειας.

Νομοθεσίες και Τάσεις 
Έκδοση 2022 
Η κλιμαΤικΗ αλλαγΗ ειΝαι μια από Τις ςΗμαΝΤικόΤερες πρόκλΗςεις πόυ Η εε, 
αλλα και ό υπόλόιπός πλαΝΗΤΗς, καλόυΝΤαι Να αΝΤιμεΤωπιςόυΝ όλόεΝα και 
περιςςόΤερό. 
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• Θέτει αυστηρά κριτήρια για την πι-
στοποίηση προέλευσης ανανεώσιμων 
πηγών. 
Η δημόσια διαβούλευση έκλεισε στις 
18/11/2021 και ήδη η αναθεωρημένη 
πρόταση είναι έτοιμη για ψήφιση.
Παρόλο που η συγκεκριμένη νομο-
θεσία επηρεάζει τον κλάδο μας έμ-
μεσα,το παράρτημα 4 του κανονισμού 
θα περιλαμβάνει ελάχιστες απαιτή-
σεις κατάρτισης και πιστοποίησης για 
τους τεχνικούς εγκατάστασης και συ-
ντήρησης φωτοβολταϊκών συστημά-
των, ανεμογεννητριών, ηλιοθερμικών 
συστημάτων, αντλιών θερμότητας και 
συστημάτων βιομάζας. Είναι συνε-
πώς ένας κανονισμός που θα πρέπει 
να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε 
την πορεία του. 

EPBD
Η οδηγία για την Ενεργειακή Από-
δοση Κτιρίων (EPBD) είναι άλλη μία 
πτυχή της Πράσινης Συμφωνίας. με 
τα Ευρωπαϊκά κτίρια να καταναλώ-
νουν το 40% της ενέργειας και να πα-
ράγουν το 35% των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, η αναθεώρησή της 
EPBD κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη 
ώστε να συγκλίνει με τους στόχους 
της Πράσινης Συμφωνίας και αναμέ-
νεται να φέρει πολύ μεγάλες αλλαγές 
σε νέα αλλά και υφιστάμενα κτίρια. 
μερικοί από τους στόχους που θέτει 
η οδηγία είναι:
• Στοχεύει στην μείωση των εκπο-

μπών των κτιρίων σε όλο τον κύκλο 
ζωής τους.
• Για την ενεργειακή απόδοση ενός 
κτιρίου δεν θα λαμβάνεται πια υπό-
ψη το κάθε εγκατεστημένο σύστημα 
ή εξάρτημα ξεχωριστά αλλά όλα μαζί 
ως μέρος του συνολικού κτιρίου.
• Έως το 2027, όλα τα δημόσια κτίρια 
οφείλουν να είναι ουδέτερα ως προς 
τις εκπομπές τους.
• Έως το 2030 κάθε νέο κτίριο στην 
ΕΕ θα πρέπει να είναι ουδέτερο ως 
προς τις εκπομπές του.
• Έως το 2050 όλα τα νέα κτίρια και 
όλα τα υφιστάμενα κτίρια θα πρέπει 
να είναι κτίρια μηδενικών εκπομπών. 
• Θέτει νέα ελάχιστα επίπεδα ενερ-
γειακής απόδοσης υφιστάμενου κτι-
ρίου με καταληκτικές ημερομηνίες 
για την υποχρεωτική ενεργειακή ανα-
βάθμισή του.
• Θεσμοθετεί το «Διαβατήριο ανακαί-
νισης» του κτιρίου το οποίο θα συνο-
δεύει κάθε κτίριο στην πορεία του για 
μηδενικές εκπομπές.
• Θεσμοθετεί πανευρωπαϊκά το γνω-
στό ήδη σε εμάς «Ενεργειακό πιστο-
ποιητικό».
• Θεσμοθετεί την εγκατάσταση συ-
στήματος επιτήρησης και καταγρα-
φής σε όλα τα τεχνικά κτίρια για την 
παρακολούθηση της ποιότητας αέρα 
αλλά και μια ανοιχτή δημόσια βάση 
δεδομένων που θα περιλαμβάνει μια 
όλα τα ανωτέρω δεδομένα κάθε κτι-
ρίου ώστε ο κάθε επίδοξος αγορα-

στής / ενοικιαστής να μπορεί να δει 
το ιστορικό ανακαινίσεων και αποδό-
σεων του κτιρίου. 
• Υποχρεώνει τις χώρες μέλη της 
ΕΕ, να δημιουργήσουν προγράμμα-
τα ενημέρωσης και χρηματοδότησης 
ώστε οι στόχοι της οδηγίας να μπο-
ρούν να επιτευχθούν.
• Για την επίτευξη των ουδέτερων εκ-
πομπών προτείνονται διάφορες λύ-
σεις όπως η ηλεκτροπαραγωγή από 
ανανεώσιμες πηγές στους χώρους 
του κτιρίου, η τηλεθέρμανση, η τη-
λεψύξη, οι αντλίες θερμότητας, και η 
ανάκτηση θερμότητας.
• Εξετάζεται ακόμα και η χρήση ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων ως μέσο απο-
θήκευσης και απορρόφησης ενεργει-
ακών διακυμάνσεων του κτιρίου.
Βλέπουμε λοιπόν πως οι τάσεις για 
απαθρακοποίηση των κτιρίων είναι 
κυρίαρχες με πιθανότερη την υιο-
θέτηση των αντλιών θερμότητας για 
την ψύξη/θέρμανσή τους, τουλάχι-
στον για τις περισσότερες περιοχές 
της Ελλάδας. Τα κτίρια θα συνεχίσουν 
να αναβαθμίζονται ενεργειακά και οι 
κατασκευαστές των νέων κτιρίων θα 
πρέπει να αρχίσουν άμεσα να υιοθε-
τούν λύσεις που καθιστούν ένα κτίριο 
μηδενικών εκπομπών, όπως η αξιο-
ποίηση περίσσιας θερμότητας και τα 
υβριδικά συστήματα ψύξης με συ-
μπαραγωγή ηλεκτρισμού.

FGAS
Ο ΕΚ517/2014, γνωστός και ως Fgas, 
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 τα επόμενα χρόνια 
θα ειναι περιόδός 
ευκαιριών ςε όλό τό 
φαςμα τόυ κλαδόυ 
της ψυξης και τόυ 
κλιματιςμόυ, από 
την παραγώγη 
και διαθεςη εώς 
την εγκαταςταςη 
ςυντηρηςη και 
ανακυκλώςη.



είναι στην τελική φάση της πρώτης 
του αναθεώρησης. μετά από 5 χρό-
νια εφαρμογής και προβλημάτων προ-
σαρμογής, η διαδικασία ξεκίνησε τον 
Ιούλιο του 2020. με βασικούς μο-
χλούς πίεσης, την Πράσινη Συμφωνία 
και την αναθεώρηση του Πρωτοκόλ-
λου του Κιότο στο Κιγκάλι, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή προωθεί την αυστη-
ροποίηση του κανονισμού και την 
αναπροσαρμογή του στις επιταγές του 
Κιγκάλι. Το χρονοδιάγραμμα τοποθε-
τεί την νέα πρόταση την Άνοιξη του 
2022. Σύμφωνα με τις διαβουλεύσεις 
και τις συζητήσεις που έχουν ολοκλη-
ρωθεί, αναμένονται: 
• Περαιτέρω μείωση των ποσοστώ-
σεων έως το 2050 για την σύμπλευση 
FGAS και ΚΙΟΤΟ.
• Νέα όρια και απαγορεύσεις στον κλι-
ματισμό ώστε να συμβάλει και αυτός 
στην γενική μείωση του διαθέσιμου 
GWP.
• μείωση ή και ολική αφαίρεση των 
εξαιρέσεων σε συστήματα
• Χρήση της νεότερης από την 4η έκ-
θεσης του IPCC για τον υπολογισμό 

του GWP των ελεγχόμενων ουσιών.
• Σημαντική μείωση του διαθέσι-
μου GWP στις μονάδες κλιματισμού 
splitμε πιθανή έμμεση πίεση προς 
την χρήση υδρογονανθράκων (κυρίως 
R290) και αύξηση των ασφαλών ορίων 
χρήσης τους.
• Επαναδιατύπωση κάποιων ορισμών 
του κανονισμού που κατά κάποιους 
οργανισμούς και κυβερνήσεις δεν εί-
ναι ξεκάθαροι. Αυτό θα μπορούσε να 
φέρει αρκετές αλλαγές, όχι απαραίτη-
τα αρνητικές, ακόμα και σε υφιστάμε-
νο εξοπλισμό.
Να σημειωθεί ότι δεν είναι ακόμα ξε-
κάθαρο αν θα χρησιμοποιηθεί η νέα 
6η έκθεση του IPCC για τον υπολογι-
σμό του GWP. Σε περίπτωση που υι-
οθετηθεί η 6η τότε αναμένονται πολύ 
μεγάλες αλλαγές στα όρια GWP των 
συστημάτων. 
Ενδεικτικά,μια από τις αλλαγές που 
προκύπτουν είναι και το GWP του R32 

που υπολογίζεται:

R32 GWP-100
(με χρονικό ορίζοντα υπολογισμού τα 100 χρόνια)

4η έκθεση IPCC 5η έκθεση IPCC 6η έκθεση IPCC

675 677 771

Αν λοιπόν χρησιμοποιηθεί η 6η έκθε-
ση στην αναθεωρημένη έκδοση του 
ΕΚ517/2014 τότε οι νέες μονάδες κλι-
ματισμού split σε όλη την ΕΕ δεν θα 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν R32 
από το 2025 και έπειτα μιας και το R32 
αναθεωρείται στο GWP 771 και ξεπερ-
νάει το όριο 750 που έχει ήδη τεθεί. 

REACH
Ο κανονισμός REACH (ΕΚ1907/2006) 
για τις χημικές ουσίες είναι και αυ-
τός σε φάση νέας αναθεώρησης. με 
αφορμή την αναθεώρηση, πολλαπλές 
οργανώσεις και μΚΟ ασκούν πίεση 
σε κυβερνήσεις και επιτροπές για την 
απαγόρευση των PFAS, υπερφθορο-
αλκυλιωμένες ουσίες με υπερβολικά 
μεγάλη αντοχή και διάρκεια στο χρό-
νο και συνδεδεμένες με αρκετές πα-
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θήσεις, γνωστές ως και «Παντοτινά 
Χημικά».μια υποκατηγορία αυτών εί-
ναι και τα γνωστά φθοριούχα ψυκτι-
κά ρευστά HFCs και HFOs που χρη-
σιμοποιούνται στον κλάδο της ψύξης 
και του κλιματισμού. Ο κίνδυνος που 
προκύπτει εδώ είναι η ομαδοποίηση 
των ψυκτικών ρευστών με άλλες πολύ 
πιο επικίνδυνες ουσίες και η καθολική 
απαγόρευσή τους. Το χειρότερο λοι-
πόν σενάριο θα ήταν η ολοκληρωτική 
απαγόρευση κάθε ψυκτικού ρευστού 
που περιέχει φθόριο, από τα παλαι-
ότερα όπως ταR32, R410Α και R134a 
έως και τα πολύ νέα όπως τα R1234yf 
και R1234ze, καθώς επίσης και τα διά-
φορα μίγματα που τα περιέχουν.
H διαδικασία αναθεώρησης βρίσκε-
ται σε φάση που η πρώτη ανοιχτή δι-
αβούλευση έχει ολοκληρωθεί με την 
πρώτη «ήττα» του κλάδου μας να είναι 
ξεκάθαρη. Δυστυχώς οι εκπρόσωποί 
μας δεν κατάφεραν να πείσουν για την 
εξαίρεση των ψυκτικών ρευστών από 
τον τη λίστα με τις ουσίες προς περι-
ορισμό/απαγόρευση και άρα στη δεύ-
τερη φάση ελπίζουμε σε αυστηρούς 
περιορισμούς με παρακολούθηση και 
όχι απαγορεύσεις χρήσης ουσιών.
• Εξετάζεται εναλλακτικό ειδικό κα-
θεστώς διαχείρισης των φθοριούχων 
ρευστών παρόμοιο με το υφιστάμενο 
που επιβάλει ο ΕΚ517/2014 ώστε να 
αποτραπεί το χειρότερο σενάριο της 
καθολικής απαγόρευσης. 
• μια επιτροπή από 5 χώρες (Σουηδία, 
Γερμανία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία και 
Δανία) έχει αναλάβει να εξετάσει τα 
μέχρι τώρα στοιχεία και να προτείνει 
μία νέα λίστα με απαγορεύσεις. Η λί-
στα αυτή θα δημοσιευτεί και θα τεθεί 
προς ψήφιση στα επόμενα δύο χρόνια. 
μετά την πρώτη αποτυχία εξαίρεσης, 
ο κλάδος της ψύξης και κλιματισμού 
είναι σε μια επαγρύπνηση με συνε-
χείς πιέσεις και παρακολούθηση των 
διαδικασιών της αναθεώρησης. Υπάρ-
χει μια συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά 
ακόμα είναι πολύ νωρίς για εκτιμήσεις 
και προβλέψεις. Η τελική υιοθέτηση 
και αναθεωρημένη έκδοση του κα-
νονισμού αναμένεται να τεθεί σε ισχύ 
έως το 2025.

ECODESIGN (ENTRLot1)
Το 2015 τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός 
ΕΚ2015/1095, ένας κανονισμός που 
θέτει τις απαιτήσεις οικολογικού σχε-
διασμού για τα επαγγελματικά ερμά-

ρια αποθήκευσης, τους ταχυψύκτες/
ταχυκαταψύκτες, τις συμπυκνωτικές 
μονάδες (condensingunits) και τους 
ψύκτες διεργασιών. Είναι ένας αρκε-
τά δύσκολος στην εφαρμογή κανονι-
σμός που είχε κύριους σκοπούς α) την 
αύξηση της απόδοσης των αναφερ-
θέντων συστημάτων ώστε να επιτευ-
χθεί εξοικονόμηση ενέργειας και β) 
την ορθή ενημέρωση του κατασκευα-
στή  προς τον αγοραστή για την από-
δοση και κατανάλωση των συστημά-
των αυτών. Το 2021 ήταν η χρονιά που 
ξεκίνησε η αναθεώρηση και αυτού του 
κανονισμού σύμφωνα με τις ευρύτε-
ρες επιταγές της Πράσινης Συμφωνί-
ας. Τον Νοέμβρη του 2021 κατατέθηκε 
η πρώτη πρόχειρη αναφορά με προτά-
σεις για αλλαγές του κανονισμού. 
• Εξετάζεται η κατάργηση του 
bonus στην υπολογιζόμενη απόδο-
ση που προσάπτεται σε συστήματα με 
GWP<150.
• Εξετάζεται η διεύρυνση των συμπυ-
κνωτικών μονάδων πέρα από τα τωρι-
νά όρια των 0,1kW έως 50kW.
• Προτείνεται η αύξηση του κατώτατου 
ορίου απόδοσης στους ψύκτες διαδι-
κασιών, στις συμπυκνωτικές μονάδες 
και στα ερμάρια αποθήκευσης.
Σε γενικές γραμμές είναι αναμένεται 
η διεύρυνση των μονάδων που θα κα-
λύπτει ο κανονισμός με αυξημένα όρια 
απόδοσης σε κάθε κατηγορία. Οι κα-
τασκευαστές μονάδων που εμπίπτουν 
στον κανονισμό καλό θα ήταν να λάβουν 
υπόψη τους τις αυξημένες απαιτήσεις 
από τώρα και να ερευνήσουν τεχνικές 
και εξαρτήματα που θα αυξήσουν την 
απόδοση των συστημάτων τους και θα 
μειώσουν την ετήσια κατανάλωση.
Ανακεφαλαιώνοντας, θα ήθελα να 
επισημάνω την σημαντική θέση στην 
οποία θα βρεθεί ο κλάδος της ψύ-
ξης και κλιματισμού από τα επόμενα 
κιόλας χρόνια. Ο τελικός στόχος της 
απανθρακοποίησης της ΕΕ αφήνει το 
περιθώριο σε μόνο μια κύρια πηγή 
θέρμανσης στα κτίρια και στις διαδι-
κασίες, τις αντλίες θερμότητας. Αυτό 
σημαίνει πολύ μεγαλύτερο όγκο δου-
λειάς για όλους τους εμπλεκόμενους 
του κλάδου. Οι πιθανές αλλαγές στο 
τοπίο των ψυκτικών ρευστών θα φέ-
ρουν για άλλη μια φορά νέες υποχρε-
ωτικές πιστοποιήσεις για εύφλεκτα 
και γενικώς επικίνδυνα ρευστά. Ο εξο-
πλισμός θα πρέπει για άλλη μια φορά 

να αναβαθμιστεί ενεργειακά αλλά το 
ευχάριστο είναι ότι έχουν εξασφαλι-
στεί μεγάλα κεφάλαια για την επιδό-
τηση των αλλαγών αυτών. Η αύξηση 
του όγκου εργασίας που αναμένεται 
να προκύψει πιθανά δεν θα μπορεί να 
καλυφθεί από την υπάρχουσα δύναμη 
τεχνικών και να παρουσιαστεί μεγάλη 
προσωρινή έλλειψη στην αγορά. 
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι τα 
επόμενα χρόνια θα είναι περίοδος ευ-
καιριών σε όλο το φάσμα του κλάδου 
της ψύξης και του κλιματισμού, από 
την παραγωγή και διάθεση έως την 
εγκατάσταση συντήρηση και ανακύ-
κλωση. Ας μην σκεφτόμαστε λοιπόν τα 
αρνητικά και τις δυσκολίες που προ-
κύπτουν αλλά τα θετικά και τις ευκαι-
ρίες που έρχονται!

ΠΗΓΕΣ:
1.μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (https://ec.europa.eu/
info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el)
2.Αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
el/qanda_21_6686)
3.Πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για την ενεργεια-
κή απόδοση των κτιρίων https://ec.europa.eu/energy/sites/
default/files/proposal-recast-energy-performance-buildings-
directive.pdf
4.Αναθεώρηση του ΕΚ517/2014-Fgas (https://ec.europa.
eu/clima/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/eu-
legislation-control-f-gases_el#ecl-inpage-1474)
5.Αναθεώρηση του κανονισμού REACHγια τα χημικά προ-
ϊόντα (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/
have-your-say/initiatives/12959-Chemicals-legislation-
revision-of-REACH-Regulation-to-help-achieve-a-toxic-free-
environment_en)
6.Ενεργειακή απόδοση και κυκλική οικονομία (https://
ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/
initiatives/12852-Energy-efficiency-and-circular-economy-
ecodesign-and-energy-labelling-working-plan-2020-2024_
en)
7.Renewable Energy – Recast to 2030 (RED II) (https://
ec.europa.eu/jrc/en/jec/renewable-energy-recast-2030-
red-ii)
8.Revision of the Renewable Energy Directive: Fit for 55 
package (https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/
document/EPRS_BRI(2021)698781)
9.Έκθεση 6 του IPCC για την κλιματική αλλαγή (https://www.
ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_
Full_Report.pdf)
10.Review study Ecodesign & EU energy label of Professional 
Refrigeration Products (https://www.ecoprorefrigeration.eu/
documents.htm)
11.Πολλαπλές συμμετοχές σε συζητήσεις, διαβουλεύσεις και 
επιτροπές
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Διπλ. μΗχαΝόλόγός μΗχαΝικός / μΗχαΝικός 
περιβαλλόΝΤός

ΔιευθυΝωΝ ςυμβόυλός - ΤαΪρΗς α.ε.β.ε.
ΔιευθυΝωΝ ςυμβόυλός - εΝωμεΝΗ ΨυκΤικΗ α.ε.
πρόεΔρός -παΝελλΗΝιός ςυΝΔεςμός 
εμπόρόειςαγωγικωΝ εΤαιρειωΝ ΨυξΗς (πα.ς.ε.ε.Ψ.)
αΝΤιπρόεΔρός - ςωμαΤειό πιςΤόπόιΗμεΝωΝ 
μΗχαΝικωΝ ΨυκΤικωΝ (ςω.πι.μΗ.Ψυκ.)
ειΔικός απεςΤαλμεΝός - ευρωπαΪκό ςωμαΤειό 
εργόλΗπΤωΝ ΨυξΗς και αΝΤλιωΝ θερμόΤΗΤας (AREA)
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Το ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές 
πρότυπο για την διαχείριση του περι-
βάλλοντος δηλαδή των επιπτώσεων 
των δραστηριοτήτων μιας επιχείρη-
σης στο περιβάλλον. Το πρότυπο αυτό 
είναι συμβατό με το πρότυπο διαχεί-
ρισης της ποιότητας, δηλαδή το ISO 
9001:2015 και με το πρότυπο διαχεί-
ρισης της επαγγελματικής υγείας και 
ασφάλειας, δηλαδή το ISO 45001:2018. 
Έχουν δηλαδή την ίδια δομή όσο αφο-
ρά τις απαιτήσεις τους και έτσι μπορεί 
να συνδυαστεί με τα άλλα δύο πρό-
τυπα για την ανάπτυξη και εφαρμογή 
ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης 
της λειτουργίας μιας επιχείρησης.
Γιατί να πιστοποιηθεί μια επιχείρηση 
κατά ISO 14001:2015; Τι θα κερδίσει; 
Και γιατί να επενδύσει κάποια χρήμα-
τα όταν υπάρχουν τόσα άλλα επείγοντα 
και σοβαρά θέματα αλλά και τόσα άλλα 
έξοδα μιας επιχείρησης; Ας σκεφτού-
με κάποια πολύ πρακτικά θέματα ή αι-
τίες και ας αφήσουμε κατά μέρος τις 
γενικές παραδοχές περί του πόσο ση-
μαντικό είναι η προστασία του περιβάλ-
λοντος, η βιώσιμη ανάπτυξη, κλπ. κλπ. 
Οι παρακάτω τεκμηρίωση αφορά αυτές 
τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να 
πάρουν την απόφαση για την πιστοποί-
ηση κατά ISO 14001:2015. Ελπίζω να 
πείσω να πάρουν την σωστή απόφαση.
Σκοπός ενός συστήματος διαχείρι-
σης του περιβάλλοντος είναι να δια-
χειριστεί η επιχείρηση τα θέματα που 
σχετίζονται με το περιβάλλον. μερι-
κά από αυτά είναι: η αδειοδότηση της 
επιχείρησης, η αξιολόγηση των πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων της λει-
τουργίας της επιχείρησης στο περι-
βάλλον, η συμμόρφωσή της με τις 
απαιτήσεις της νομοθεσίας,  η αξι-
ολόγηση των κινδύνων για την λει-
τουργία της επιχείρησης σε σχέση 
με τα θέματα του περιβάλλοντος, η 
ορθή διαχείριση των στερεών, υγρών 
και αερίων αποβλήτων, ο καθορισμός 
των δεικτών με τους οποίους θα πα-
ρακολουθεί την επίδοση στα θέματα 
περιβάλλοντος, τους στόχους βελτίω-
σης της επίδοσης και τα προγράμματα 

για να επιτύχει τους στόχους αυτούς.
Είναι σημαντικά τα παραπάνω; Ας ξε-
κινήσουμε με το θέμα της αδειοδό-
τησης. Είναι προφανές ότι για να λει-
τουργεί μια επιχείρηση πρέπει να είναι 
αδειοδοτημένη. Αλλά και γιατί εάν θέ-
λει π.χ. να υπαχθεί σε επιδοτούμενο 
πρόγραμμα η αδειοδότηση είναι προ-
ϋπόθεση. Επίσης, πολλές φορές οι 
πελάτες μιας επιχείρησης απαιτούν ο 
προμηθευτής τους να είναι πιστοποι-
ημένος κατά ISO 14001:2015,ειδικά 
εάν πρόκειται για διαγωνισμό σε δη-
μόσιο οργανισμό ή εάν ο πελάτης εί-
ναι σε χώρα εκτός Ελλάδας. Εννοείται 
ότι σε έλεγχο από αδειοδοτούσα αρχή 
το πρώτο πράγμα που θα ελεγχθεί εί-
ναι η αδειοδότηση της επιχείρησης και 
εάν δεν υπάρχει, θα υπάρξει η αντί-
στοιχη κύρωση. μία από τις αδειοδο-
τήσεις που πολλές φορές, πολλές επι-
χειρήσεις, ξεχνάνε να ανανεώσουν 
είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση 
(ναι πολλές πραγματικά ξεχνάνε, για-
τί δεν υπάρχει μηχανισμός υπενθύμι-
σης και πολλές “ξεχνάνε”). Αυτό αφο-
ρά τις επιχειρήσεις που κατατάσσονται 
στην περιβαλλοντική κατηγορία Α. Οι 
επιχειρήσεις που κατατάσσονται στην 
κατηγορία Β αδειοδοτούνται με τις 
πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύ-
σεις μαζί με την άδεια λειτουργίας η 
οποία είναι συνήθως αορίστου χρόνου, 
οπότε δεν υπάρχει λήξη της περιβαλ-
λοντικής αδειοδότησης. Η συστηματι-
κή ετήσια επιθεώρηση (ένας από τους 
πολλούς μηχανισμούς υπενθύμισης!) 
από τον φορέα πιστοποίησης διασφα-
λίζει ότι η επιχείρηση είτε είναι αδει-
οδοτημένη είτε θα κάνει τις απαραίτη-
τες ενέργειες για να αδειοδοτηθεί.
Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων γίνεται για να προσδιο-
ριστούν οι επιπτώσεις που είναι ση-
μαντικές και να καθοριστούν οι ενέρ-
γειες ελέγχου αυτών των επιπτώσεων. 
Αυτή είναι η πεμπτουσία του συστή-
ματος διαχείρισης του περιβάλλοντος 
και το σημείο εκκίνησης για το υπό-
λοιπο σύστημα διαχείρισης. Έτσι θα 
διαθέσουμε πόρους μόνο για τις ση-

μαντικές επιπτώσεις που οι περισσό-
τερες έχουν να κάνουν με απαιτήσεις 
της νομοθεσίας ή την δέσμευση της 
εταιρίας για διαχείριση συγκεκριμέ-
νων θεμάτων ή την επιθυμία των ενδι-
αφερόμενων μερών. Τα ενδιαφέροντα 
μέρη μπορεί να είναι οι εργαζόμενοι, 
οι ιδιοκτήτες ή οι μέτοχοι της επιχεί-
ρησης, κάποιος σύλλογος ή η αδειο-
δοτούσα αρχή, κ.α.
Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας είναι μία επίσης πολύ ση-
μαντική προϋπόθεση. Η συμμόρφω-
ση αυτή περιλαμβάνει την αδειοδότη-
ση αλλά επίσης θέματα όπως η ορθή 
διαχείριση των αποβλήτων, επικίνδυ-
νων και μη επικινδύνων, την διαχείρι-
ση των αέριων αποβλήτων και τη δι-
αχείριση των υγρών αποβλήτων. Το 
πρότυπο ISO 14001:2015 απαιτεί η επι-
χείρηση να έχει καταρτίσει κατάλογο 
με τη νομοθεσία που αφορά τις δρα-
στηριότητες της εταιρείας αλλά και να 
ενημερώνεται συστηματικά για την νέα 
νομοθεσία που αφορά περιβάλλον  και 
να αξιολογεί τη συμμόρφωση της με 
τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (υφι-
στάμενης αλλά και της νέας). Η νομο-
θεσία περιλαμβάνει την υφιστάμενη 
στην Ελλάδα αλλά και τους Ευρωπα-
ϊκούς κανονισμούς οι οποίοι ισχύουν 
άμεσα και στην Ελλάδα, σε αντίθεση 
με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης που ισχύουν όποτε εναρμονιστεί 
η Εθνική νομοθεσία. Επειδή η νομο-
θεσία αλλάζει αρκετά τακτικά, καλό 
είναι η επιχείρηση να εγγραφεί συν-
δρομητής σε σχετική συνδρομητική 
υπηρεσία ενημέρωσης της νομοθεσί-
ας. (Υπάρχει στην Ελλάδα συνδρομη-
τική υπηρεσία ενημέρωσης νομοθε-
σίας που σας στέλνει μηνιαίως ότι νέα 
νομοθεσία έχει εκδοθεί μαζί με μι-
κρή περίληψη των απαιτήσεων ώστε 
πολύ γρήγορα να ενημερώνεστε για 
τις απαιτήσεις και τυχόν ενέργειες 
που απαιτούνται από την επιχείρηση 
για την συμμόρφωσή της).
Η συμμόρφωση της επιχείρησης με 
την νομοθεσία είναι βασική προϋ-
πόθεση για την πιστοποίηση της επι-

γιατί να πιστοποιηθεί 
μια επιχείρηση κατά 
ISO 14001:2015;
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χείρησης κατά ISO 14001:2015. Εκτός 
αυτού, ο νόμος 4042/2012 έχει θεσμο-
θετήσει την ποινική ευθύνη της επι-
χείρησης, αλλά και των στελεχών της 
επιχείρησης που λαμβάνουν αποφά-
σεις που αφορούν το περιβάλλον, σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με την 
νομοθεσία. Η ρύπανση του περιβάλ-
λοντος είναι πια κακούργημα με ότι 
συνεπάγεται αυτό για τους νόμιμους 
εκπροσώπους της επιχείρησης. Έπει-
τα το κόστος αποκατάστασης, π.χ. ρύ-
πανσης εδάφους είναι πολύ υψηλό και 
θα πάρει πολύ χρόνο για την διευθέτη-
ση όλων των γραφειοκρατικών και νο-
μικών διαδικασιών, με ότι συνεπάγεται 
αυτό για την λειτουργία της επιχείρη-
σης ακόμη και την βιωσιμότητά της. 
Άρα, καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό εί-
ναι να λειτουργεί η επιχείρηση σε συμ-
μόρφωση με την νομοθεσία. Γι’ αυτό 
και ο φορέας πιστοποίησης εξετάζει 
πολύ προσεκτικά την τεκμηρίωση που 
αφορά την συμμόρφωση με αυτή.
Η αξιολόγηση του κινδύνου αφορά τον 
κίνδυνο (ρίσκο) να συμβεί κάτι “απρό-
βλεπτο”, π.χ. να σταματήσει η συνεργα-
σία με κάποιον προμηθευτή λόγω πτώ-
χευσης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
Οι κρίσιμοι προμηθευτές για τα θέμα-
τα του περιβάλλοντος μπορεί να είναι 
ο προμηθευτής φίλτρων αποκονίωσης 
ή η εταιρία που συντηρεί το σύστημα 
επεξεργασίας αποβλήτων ή η εταιρία 
που κάνει την συλλογή και μεταφορά 
επικίνδυνων αποβλήτων. Τα απρόβλε-
πτα περιλαμβάνουν επίσης τυχόν διαρ-
ροές χημικών ουσιών ή αποβλήτων και 
ρύπανση του εδάφους, βλάβη στο σύ-
στημα αποκονίωσης και εκπομπή αέρι-
ων ρύπων στο περιβάλλον, κ.α.
Η διαδικασία του να προσδιοριστούν 
οι πιθανοί κίνδυνοι και να προβλε-
φθούν οι αντίστοιχες ενέργειες είτε 
προληπτικές είτε κατασταλτικές εί-
ναι σημαντικό γιατί όταν κάτι απρόο-
πτο συμβεί η εταιρία θα είναι προε-

τοιμασμένη τουλάχιστον για να κάνει 
τις πρώτες ενέργειες. Συνήθως σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης βρι-
σκόμαστε σε πανικό με συνέπεια οι 
ενέργειές μας να μην είναι πάντα οι 
ενδεδειγμένες. Ειρήσθω εν παρόδω, 
μία από τις απαιτήσεις του προτύπου 
είναι να έχει συντάξει η επιχείρηση 
γραπτό σχέδιο (διαδικασίες) αντιμε-
τώπισης έκτακτων περιστατικών όπως 
διαρροή χημικής ουσίας, βλάβη του 
συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων, 
βλάβη στο αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, 
διαρροή φυσικού αερίου, κ.α.
Οι δείκτες επίδοσης επίσης είναι πολύ 
σημαντικοί γιατί έτσι βλέπεις την πο-
ρεία της επιχείρησης. Οι δείκτες εί-
ναι όπως οι ενδείξεις στο ταμπλό του 
αυτοκινήτου μας. Σίγουρα θέλου-
με να ξέρουμε με τι ταχύτητα πηγαί-
νουμε, σίγουρα θέλουμε να ξέρουμε 
πόσο καύσιμο έχουμε ακόμη διαθέ-
σιμο, σίγουρα θέλουμε να βλέπουμε 
την θερμοκρασία του ψυγείου μας. με 
την ίδια λογική, δεν είναι σημαντικό να 
βλέπουμε την κατανάλωση της ηλε-
κτρικής ενέργειας, το συνημίτονο της 
εγκατάστασης, την κατανάλωση χημι-
κών ουσιών, την κατανάλωση νερού, 
κ.ο.κ.; Έτσι, σε περίπτωση που κατα-
ναλώνουμε π.χ. Περισσότερη ενέργεια 
ή χημικές ουσίες ή νερό, θα διερευ-
νήσουμε τις αιτίες. Από την εμπειρία 
του υπογράφοντα, η διερεύνηση αυτή 
μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση 
πολλών χιλιάδων ευρώ.
Εννοείται ότι εάν μπορούμε να χρησι-
μοποιούμε κανονικοποιημένους δεί-
κτες θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα 
της επίδοσης της εταιρίας. Κανονικο-
ποιημένος είναι ο δείκτης που δείχνει 
π.χ. κατανάλωση ανά προϊόν ή ανά 
1000 προϊόντα που πήγαν στον πελά-
τη, κλπ. Έτσι έχουμε πιο σαφή εικόνα 
του εάν καταναλώνουμε περισσότερο 
ή λιγότερο. Εάν ο δείκτης δεν είναι κα-
νονικοποιημένος τότε μπορεί να έχου-

με λανθασμένη εικόνα αφού η μεγαλύ-
τερη ή μικρότερη κατανάλωση μπορεί 
να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες 
όπως, προφανώς το μέγεθος της παρα-
γωγής ή το ότι κάναμε κάποιες δοκιμές 
σε νέα προϊόντα ή λόγω βλάβης μπορεί 
να παράξαμε μεγάλο αριθμό ελαττωμα-
τικών προϊόντων, κ.ο.κ. (Βέβαια πάρα 
πολλές φορές δεν είναι εύκολο να κα-
νονικοποιήσουμε δείκτες λόγω ανόμοι-
ων προϊόντων αλλά και λόγω διαφορε-
τικού μίγματος παραγωγής προϊόντων).
Σίγουρα, η ανάπτυξη, εφαρμογή και 
πιστοποίηση του παραπάνω συστή-
ματος διαχείρισης του περιβάλλοντος 
έχει κόστος ανάλογο με το μέγεθος 
της επιχείρησης και τις επιπτώσεις 
που έχουν οι δραστηριότητες της επι-
χείρησης στο περιβάλλον. Όμως, θα 
πρέπει να αναρωτηθούμε, όπως πα-
λαιότερα κάναμε για τα συστήματα 
ποιότητας, ποιο είναι το κόστος του να 
μην έχουμε σύστημα διαχείρισης του 
περιβάλλοντος; μήπως το κόστος τυ-
χόν κυρώσεων, το κόστος του να μην 
μπορούμε να ενταχθούμε σε επιδο-
τούμενα προγράμματα, το κόστος του 
να μην γνωρίζουμε την επίδοσή μας, 
το κόστος του να μην συμμετέχουμε 
σε διαγωνισμούς δημόσιων οργανι-
σμών, και λοιπά, είναι μεγαλύτερο από 
το κόστος του να έχουμε πιστοποιημέ-
νο σύστημα;
Αν αθροίσουμε τα οφέλη όλων των 
παραπάνω θεωρώ ότι είναι θετικό για 
οποιαδήποτε επιχείρηση να πιστοποι-
ηθεί κατά το  ISO 14001:2015.
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Η παρουσία ασθενειών, λοιμώξεων, επιδημιών και πανδη-
μιών έχει σημαδέψει την ανθρώπινη ιστορία. Οι επιδημίες 
απειλούν την ανθρωπότητα από τότε που άρχισαν να οργα-
νώνονται οι πρώτες κοινωνίες και έχουν προκαλέσει τους 
περισσότερους θανάτους στην διάρκεια της ανθρώπινης 
ιστορίας. Ορισμένες από αυτές, καθόρισαν σε μεγάλο βαθ-
μό την πορεία της ανθρωπότητας προκαλώντας μεγάλες-
γεωπολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές.

Είναι προφανές ότι οι επιδημίες συνδέονται άρρηκτα με 
κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Η δημόσια υγεία δεν είναι αποσυνδεμένη από πολιτικές, 
κοινωνικοοικονομικές, πολιτισμικές και περιβαλλοντικές 
επιλογές  που γίνονται σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.  
Ένας από τους παράγοντες που συντελούν στην πρόκληση 
επιδημιών είναι οι ιοί.

Ακόμη και οι πιο υγιείς άνθρωποι αρρωσταίνουν με το κοι-
νό κρυολόγημα ή τη γρίπη. Και τα δύο προκαλούνται από 
ιούς. Στην περίπτωση του κρυολογήματος, ο ρινοϊός είναι 
η συνηθέστερηαιτία, ενώ η γρίπη, προκαλείται από τον ιό 
της γρίπης και από τις διάφορες παραλλαγές του. Και αυ-
τοί είναι μόνο δύο τύποι ανάμεσα σε δισεκατομμύρια ιούς 
που κατοικούν στον πλανήτη μας.

Αλλά τι ακριβώς είναι ένας ιός; Και πώς μπορεί  ένας από 
τους πιο πρωτόγονους οργανισμούς στον πλανήτη να προ-
καλέσει τόσα πολλά δεινά στον άνθρωπο;

Ο ιός, είναι ένας παθογενετικός παράγοντας που δρα μο-
λύνοντας τα κύτταρα ενός οργανισμού. Ένας ιός είναι ου-
σιαστικά ένας γενετικός κώδικας, είτε με τη μορφή DNA ή 
RNA, κλεισμένος σε ένα πρωτεϊνικό περίβλημα, ένα πρω-
τεϊνικό καψίδιο. Ένας ιός δεν μπορεί να αναπαραχθεί χω-

ρίς να εισβάλλει σε ένα κύτταρο ξενιστή, επειδή δεν διαθέ-
τει μηχανισμούς μεταβολισμού. με άλλα λόγια οι ιοί είναι 
ενδοκυτταρικά παράσιτα.

μόλις προσκολληθεί ένας ιός σε ένα κύτταρο, διαπερνά 
τη κυτταρική μεμβράνη και εισβάλλει στο εσωτερικό του.

μόλις ολοκληρωθεί η εισβολή, το περίβλημα του ιού κατα-
στρέφεται για να εκτεθεί το γενετικό υλικό του ιού και να 
αρχίσει η αναπαραγωγή του. Όταν δημιουργηθούν αρκετά 
αντίγραφα του ιού, κατευθύνονται έξω  από το κύτταρο και 
προσβάλλουν τα διπλανά  κύτταρα. Τελικά, το εξασθενη-
μένο κύτταρο πεθαίνοντας απελευθερώνει ιικά σωματίδια 
έτοιμα να μολύνουν τους επόμενους στόχους τους.

Οι ιοί προκαλούν μεταξύ άλλων: κρυολογήματα, γρίπη, 
οξεία βρογχίτιδα, τις περισσότερες μορφές ωτίτιδας και 
φαρυγγοαμυγδαλίτιδας, ιλαρά, ερυθρά, ανεμοβλογιά, πα-
ρωτίτιδα, έρπητα, διαρροϊκά σύνδρομα, ηπατίτιδα κ.α.

Όταν εισβάλλουν στον ανθρώπινο οργανισμό, κατά κανόνα 
προκαλούν την αντίδραση του ανοσοποιητικού. Αναγνωρί-
ζονται από ειδικούς υποδοχείς των κυττάρων και ξεκινούν 
να ενεργοποιούνται μηχανισμοί άμυνας από το ανοσοποι-
ητικό μας σύστημα, για την εξόντωση τους.

ιοί 
μεταλλάξεις
εμβόλια
Η παρόυςια αςθεΝειωΝ, λόιμωξεωΝ, 
επιΔΗμιωΝ και παΝΔΗμιωΝ εχει 
ςΗμαΔεΨει ΤΗΝ αΝθρωπιΝΗ ιςΤόρια.

όριςμενες επιδημιες, καθόριςαν 
ςε μεγαλό βαθμό την πόρεια 
της ανθρώπότητας πρόκαλώντας 
μεγαλες γεώπόλιτικες, κόινώνικες 
και όικόνόμικες αλλαγες.
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Το ανοσοποιητικό μας σύστημα διαθέτει μηχανισμούς φυ-
σικής και επίκτητης ανοσίας, που αποτελούνται ουσιαστι-
κά από κύτταρα που εντοπίζουν και εξουδετερώνουν τον 
ιό εισβολέα.

Κάθε ιός ενεργοποιεί μια μοναδική αντίδραση του ανοσο-
ποιητικού συστήματος στην οποία συμμετέχει ένα συγκε-
κριμένο σύνολο κυττάρων στο αίμα, στον μυελό των οστών 
και σε ολόκληρο τον οργανισμό. 

Για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους, οι ιοί μπορούν να 
μεταλλάσσονται, να αλλάζουν και να εξελίσσονται.

Για κάθε ιό είναι ζήτημα χρόνου να υπάρξουν νέα μεταλ-
λαγμένα στελέχη. Όσο περισσότερο εξαπλώνεται ένας ιός 
τόσο αυξάνει η πιθανότητα μεταλλάξεων. Θα ήταν λάθος 
όμως να πιστέψουμε ότι ο ιός μεταλλάσσεται για να μας 
κάνει κακό. Ο ιός μεταλλάσσεται τυχαία και όταν κάποιες 
από αυτές τις αλλαγές ευνοούν τον πολλαπλασιασμό του, 
επικρατούν.

Οι γενετικές μεταλλάξεις ιών είναι ένα συνηθισμένο φαι-
νόμενο. Στη πραγματικότητα, οι μεταλλάξεις αποτελούν 
φυσικό κομμάτι του κύκλου ζωής των ιών και σπάνια επη-
ρεάζουν δραματικά την πορεία μιας επιδημίας. Στις περισ-
σότερες περιπτώσεις ένας ιός που μεταλλάσσεται πάρα 
πολύ, κάποια στιγμή καταστρέφεται, και χάνει τη λειτουρ-
γικότητά του.

Εκτός από τους μηχανισμούς φυσικής και επίκτητης ανο-
σίας που διαθέτει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, τα εμβό-
λια φαίνεται να είναι η ενδεδειγμένη λύση για την αντιμε-
τώπιση των ιών και των μεταλλάξεων τους.

Τα εμβόλια είναι από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της ια-
τρικής και της επιστήμης γενικότερα. Πατέρας του εμβολι-
ασμού θεωρείται ο Άγγλος ιατρός Edward Jenner, ο οποί-
ος το 1796 επίσημα εφάρμοσε τη μέθοδο του δαμαλισμού 
για την καταπολέμηση της ευλογιάς.

Ως εμβόλιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο παθογόνος μικρο-
οργανισμός (αδρανοποιημένος, νεκρός ή εξασθενημένος), 
κάποια τοξίνη του μικροοργανισμού, πρωτεΐνες, υδατάν-
θρακες ή το γενετικό του υλικό (mRNA). 

με τον εμβολιασμό χορηγείται ένα αντιγόνο δηλαδή μία 
εξασθενημένη μορφή του ιού που έχει ως στόχο την παρα-
γωγή αντισωμάτων για πρόληψη της ασθένειας που προ-
καλείται από τον ιό. 

Όταν το εμβόλιο χορηγείται σε ένα άτομο, το ανοσοποι-
ητικό του σύστημα αναγνωρίζει το αντιγόνο ως «εισβο-

λέα». με τον τρόπο αυτό ενεργοποιούνται τα κύτταρα 
του ανοσοποιητικού συστήματος, ώστε να θανατώσουν 
τον«εισβολέα» που προκαλεί τη νόσο παράγοντας αντισώ-
ματα εναντίον του. 

Αργότερα, εάν το άτομο έρθει σε επαφή με τον πραγματικό 
λοιμογόνο ιό, το ανοσοποιητικό του σύστημα είναι σε θέση 
να τον αναγνωρίσει. Θα δημιουργήσει γρήγορα τα κατάλ-
ληλα αντισώματα και θα ενεργοποιήσει τα ανοσοκύττα-
ρα για να εξουδετερώσουν τον ιό, προστατεύοντας μας με 
αυτό το τρόπο από τη νόσο.

Η επιστημονική κοινότητα προσπαθεί να αναπτύξει βελτι-
ωμένες θεραπείες με αντισώματα, τα οποία ο ιός δεν θα 
μπορεί να τα αποφύγει μέσω μετάλλαξης.

Οι λοιμογόνοι ιοί δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτό που 
είμαστε σε θέση να κάνουμε είναι να ελαχιστοποιήσουμε 
τις επιπτώσεις τους  κατανοώντας  τους περισσότερο, ώστε 
να μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε με επιτυχία.

Γράφει ο νικοσ σεκεριάδησ
μΗχαΝόλόγός μΗχαΝικός  
εκπαιΔευΤικός   
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τα εμβόλια ειναι από τις 
μεγαλυτερες ανακαλυψεις  
της ιατρικης και της επιςτημης 
γενικότερα. 
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Άλλοι νιώθουν ικανοποίηση, ενώ σε 
άλλους ανθρώπους φέρνουν μελαγ-
χολική διάθεση. 
Ο φόβος του χρόνου που περνά, δεν 
είναι κάτι παράλογο, καθώς ο άνθρω-
πος είναι ένα ον που έχει συνείδηση 
του τέλους της ύπαρξής του.
Παρ όλ αυτά, πολλοί άνθρωποι εστι-
άζουν σε αυτό το τέλος, χάνοντας την 
ουσία της ύπαρξής τους, Αντίθετα, 
βλέπουμε παραδείγματα ανθρώπων οι 
οποίοι σε μεγάλη ηλικία παραμένουν 
υπερδραστήριοι.
Το ερώτημα που τίθεται είναι αν σε αυ-
τούς τους τελευταίους υπάρχει κάποιο 
κοινό χαρακτηριστικό που καθορίζει 
την στάση τους απέναντι στην ζωή.
Σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξεπε-
ράσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, 
όπως ο καρκίνος, συχνά παρατηρείται 
μία ιδιαίτερα αισιόδοξη στάση απένα-
ντι στην ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί αρχί-
ζουν να εστιάζουν περισσότερο στο να 
εκμεταλλευτούν δημιουργικά τον προ-
σωπικό τους χρόνο, την επαφή με άλ-
λους ανθρώπους, και λιγότερο σε ότι 
θεωρούσαν μέχρι το σημείο εκείνο ως 
υποχρέωσή τους απέναντι στους «άλ-
λους». Η ατελείωτη διεκδίκηση των 
υλικών αγαθών τους φαντάζει πλέ-
ον μάταιη και σπατάλη χρόνου η οποία 
δεν προσφέρει ψυχική ικανοποίηση.
Οι ατελείωτες ώρες εργασίας οι οποί-
ες μπορεί να τους στερούσαν τον χρό-
νο με την οικογένειά τους, μάταιες. 
Οι άνθρωποι αυτοί, ακόμη και μεγά-
λης ηλικία, συχνά παρουσιάζουν μία 
δεύτερη νεότητα και δραστηριοποί-
ηση σε πολλούς τομείς ενδιαφερό-
ντων. Επιστημονικά θα μπορούσαμε 
να εξηγήσουμε την αλλαγή αυτή της 
συμπεριφοράς λέγοντας ότι μία τόσο 
συγκλονιστική εμπειρία, μειώνει το 
άγχος που προκαλούν οι διάφοροι ρό-

λοι που αναλαμβάνει ένας άνθρωπος 
στην ζωή του (πχ μητέρα, εργαζόμενη, 
νοικοκυρά, σύντροφος).
Παρ ότι το άτομο επιθυμεί να ανταπο-
κριθεί σε αυτούς τους ρόλους, αυτό 
δεν σημαίνει ότι δεν το φθείρουν ψυ-
χικά, καθώς παραμελεί ασυναίσθη-
τα, δραστηριότητες που θα του προσέ-
φεραν συναισθηματική ικανοποίηση. 
μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι ο φό-
βος του γήρατος προκύπτει από μία 
ασυνείδητη ή και συνειδητή μερικές 
φορές, έλλειψη ικανοποίησης, από 
την καθημερινή ζωή. Η ικανοποίη-
ση αυτή δεν «πηγάζει» τόσο από την 
επαγγελματική επιτυχία.

Άνδρας και ψυχολογική αίσθηση 
ηλικίας
Αντιθέτως η υπερβολική προσήλωση 
του άντρα για παράδειγμα στην επαγ-
γελματική του καθιέρωση, σημαίνει 
συχνά ταυτόχρονα μία παραμέληση 
της επαφής με την οικογένειά του και 
την ουσιαστική «απουσία» του ρόλου 
του ως πατέρα, η οποία δεν αντικαθί-
σταται στα παιδιά με την παροχή υλι-
κών αγαθών.

Γυναίκα και ψυχολογική αίσθηση 
ηλικίας
Η γυναίκα, μεγαλώνοντας, αλλάζει ο 
ρόλος της από κόρη σε σύντροφο και 
μητέρα. Η έμφαση στην ενασχόληση 
με την φυσική της εμφάνιση είναι ένα 
χαρακτηριστικό με βιολογική σκοπι-
μότητα, την «προσέλκυση» του συ-
ντρόφου με σκοπό την αναπαραγωγή. 
Δεν είναι σπάνιο όμως το φαινόμενο, 
καθώς δημιουργεί την δική της οικο-
γένεια, να «παραμελείται» από τον σύ-
ντροφό της, ειδικά μετά την γέννηση 
ενός παιδιού. Πρόκειται για ένα ασυ-
νείδητο λάθος που γίνεται από τους 

άνδρες, δίνοντας έμφαση στο κυνήγι 
της επαγγελματικής επιτυχίας. Έτσι η 
γυναίκα βρίσκεται σε μία πολλαπλότη-
τα ρόλων, φροντίδας του παιδιού, του 
συντρόφου, εργαζόμενη, χωρίς χρό-
νο για τον εαυτό της, προκειμένου να 
μην νιώσει ασφυξία από ένα πλήθος 
υποχρεώσεων. Η ικανοποίηση από την 
ζωή της δεν αρκεί εφ όσον «αντλεί-
ται» μόνο από την φροντίδα των άλ-
λων και την παραμέληση δραστηριο-
τήτων που δίνουν στον εαυτό ψυχική 
ικανοποίηση.
Συχνά δυσκολεύεται να το κάνει αυτό, 
διότι μπορεί να νιώσει «τύψεις» ως μη-
τέρα, και σύντροφος. Δεν είμαστε όμως 
μόνο γονείς, είμαστε και άνθρωποι και 
ή ύπαρξη μόνο υποχρεώσεων είναι 
αναπόφευκτο να οδηγήσει σε μία ψυ-
χική «κούραση» και αίσθηση πρόωρου 
γήρατος. Συχνά, μια και πρόκειται για 
«μαθημένη» συμπεριφορά του ατόμου 
από μικρή ηλικία, απαιτείται η «πίεση» 
του ειδικού, προκειμένου η γυναίκα να 
μάθει να συνδυάζει καλύτερα τους ρό-
λους και να δώσει χρόνο για τον εαυτό 
της, χωρίς να νιώθει ενοχές. Ο απολο-
γισμός μιας ζωής η οποία αφιερώθη-
κε αποκλειστικά στην φροντίδα των άλ-
λων φέρνει συνήθως θλίψη στο άτομο 
αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει 
να κάνουμε μία εκτίμηση της ποιότητας 
της ζωής μας και της συναισθηματικής 
μας διάθεσης, το αντίθετο μάλιστα.
Γιορτές και επέτειοι μπορούν να μας 
βοηθήσουν σε αυτό, λέγοντας μάλιστα 
ότι είναι μία συμβολική αφετηρία για 
αλλαγές στην ζωή μας. Αν νιώθουμε 
αδύναμοι, λέγοντας «σιγά μην αλλάξει 
κάτι», αυτό είναι ένα σημάδι μελαγ-
χολίας, την οποία πρέπει να παραδε-
χτούμε στον εαυτό μας έγκαιρα. Στην 
καθημερινή του πρακτική, ο ειδικός 
βλέπει καταστάσεις στην ζωή των αν-
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θρώπων, τις οποίες υποκειμενικά, κα-
θώς τις ζουν οι ίδιοι, θεωρούν ότι εί-
ναι αδύνατον να τις αλλάξουν και τις 
εκλαμβάνουν ως δεδομένες.
Το γιατί συμβαίνει αυτό θα το απαντή-
σουμε παρακάτω.  Σε κάποιες περι-
πτώσεις πάντως, αυτή η έλλειψη ικα-
νοποίησης από την ζωή μπορεί να 
οδηγήσει σε χειρουργικές επεμβά-
σεις οι οποίες προσπαθούν να «στα-
ματήσουν τον χρόνο», δεν μπορούν 
όμως να «ανανεώσουν» τον εσωτερι-
κό μας εαυτό, ούτε να αλλάξουν τις 
καταστάσεις που πραγματικά μας κά-
νουν να νιώθουμε κουρασμένοι και 
«γερασμένοι» στην ζωή μας.

η αίσθηση του χρόνου και η σχέση 
με τη συναισθηματική μας διάθεση
Πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι η συ-
ναισθηματική μας διάθεση επηρε-
άζει την αντίληψη μας για τον χρό-
νο που περνάει. Όλοι οι άνθρωποι 
μπορούν να σκεφτούν κάποια χρονι-
κή περίοδο, όπου ήταν ερωτευμένοι, 
και όταν βρίσκονταν με τον σύντρο-
φό τους, είχαν την αίσθηση, ότι ο χρό-
νος μαζί του περνούσε πολύ γρήγορα. 
Το ίδιο και σε άλλες καταστάσεις που 
είναι ιδιαίτερα ευχάριστες, η αίσθηση 
είναι ότι ο χρόνος περνά πολύ γρήγο-
ρα.. Πόσο συχνά έχουμε πει την φρά-
ση «αλήθεια, πως πέρασε έτσι η ώρα»;
Αντίθετα, σε δυσάρεστες καταστάσεις, 
ή όταν απλά βαριόμαστε, η αίσθηση 
είναι ότι ο χρόνος δεν κυλάει με τίπο-
τα. Όταν χωρίς να το αντιληφθούμε, 
απλά ακολουθούμε τις συνθήκες που 
φέρνει η καθημερινότητα, θεωρώντας 
ότι είναι αδύνατον να τις αλλάξουμε, 
και απλά ανταποκρινόμαστε σε αυτές 
σαν ρομπότ, είναι επόμενο να βιώνου-
με άγχος, μελαγχολία ή και κατάθλι-
ψη, συνέπεια της ανικανότητας που 
νιώθουμε να αντιδράσουμε.
Νιώθουμε μάλιστα σαν να έχουμε μια 
απώλεια της αίσθησης του χρόνου, πχ 
δεν ξέρουμε και δεν μας ενδιαφέρει 
τι ημερομηνία έχουμε, απλά ζούμε, 
από την μία μέρα στην άλλη. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα είναι η οικονομι-
κή κρίση που βιώνουν οι Έλληνες τον 
Δεκέμβριο του 2010. Το οξύ και πα-
ρατεταμένο άγχος της επιβίωσης, στα-
διακά οδηγεί όλο και περισσότερους 
ανθρώπους σε μελαγχολία ή κατάθλι-
ψη. Οι εορτές εντείνουν σε πολλούς 
αυτή την διάθεση καθώς φέρνουν ένα 
«υποχρεωτικό» κλίμα χαράς. Προκα-
λούν επίσης σκέψεις γύρω από το πα-

ρελθόν σε ανάλογη εποχή, οι οποί-
ες επηρεάζουν περισσότερο αρνητικά 
την συναισθηματική διάθεση.
Χαρακτηριστικά αυτής της μελαγχο-
λίας είναι η καταθλιπτική διάθεση, 
η μείωση της ενεργητικότητας, ψυ-
χοσωματικά συμπτώματα, αδυναμία 
συγκέντρωσης, όλο και μεγαλύτερο 
«κλείσιμο» στον εαυτό, υπνηλία, έλ-
λειψη διάθεσης επαφής με ανθρώ-
πους κλπ. Η αίσθηση της κούρασης, 
σωματικής και ψυχικής, του «γερα-
σμένου» ανθρώπου είναι εμφανής σε 
πολλούς συνανθρώπους μας, καθώς 
το μυαλό μας δεν «βλέπει» διαφυγή 
από την κατάσταση αυτή. Είναι σημα-
ντικό να κατανοήσουμε ότι η συναι-
σθηματική μας διάθεση προκύπτει 
από τις σκέψεις που κάνουμε. Άλλοι 
άνθρωποι απελπίζονται καθώς αντι-
μετωπίζουν οφειλές και χρέη, νιώθο-
ντας ενοχές, και άλλοι άνθρωποι αδι-
αφορούν απέναντι σε αυτές, καθώς 
προτεραιότητα έχει η επιβίωση της 
οικογένειάς τους, και όχι οι οφειλές 
τους.

Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε 
έγκαιρα ότι δεν πρέπει να αγνοήσου-
με την προσωπική μας ψυχαγωγία σε 
τέτοιες στιγμές και να εντείνουμε την 
επαφή με φίλους. Η απόσυρση και το 
κλείσιμο στο σπίτι, λόγω «περικοπών» 
αυξάνουν την καταθλιπτική διάθεση 
και το άγχος και απειλούν την υγεία 
μας. Αν αυτό συμβαίνει, η επαφή με 
ειδικό είναι απαραίτητη, προκειμένου 
να σταματήσει το αυξανόμενο «βύθι-
σμα» της συναισθηματικής διάθεσης. 
Είναι προτιμότερο να προσπαθούμε να 
«μετατρέπουμε» τα μελαγχολικά συ-
ναισθήματα και τις αρνητικές σκέψεις, 

σε συναισθήματα θυμού, τα οποία συ-
ζητούμε με φίλους. Η κατάθλιψη φέρ-
νει απόσυρση και σταδιακή παραίτηση 
από την ζωή, εκφράζει τον θυμό για 
την κατάστασή μας ενάντια στον ίδιο 
μας τον εαυτό.
  Τι είναι αυτό όμως που καθορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο άλλοι άνθρωποι 
«βλέπουν», ακόμα και μεγαλώνοντας, 
τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν 
στην ζωή τους, αισιόδοξα και με δυ-
ναμισμό, και άλλοι είτε με φόβο, είτε 
απαισιόδοξα ή και παθητικά; Πρόκει-
ται για αυτό που ονομάζουμε προσω-
πικότητα.
η έννοια της προσωπικότητας όμως 
στην ψυχολογία, είναι κάπως διαφο-
ρετική από αυτήν που χρησιμοποι-
ούμε στην καθημερινότητα.
Πρόκειται για ένα σύνολο τρόπων με 
τον οποίο, έχουμε μάθει, από πολύ μι-
κρή ηλικία, να αντιδρούμε απέναντι σε 
καταστάσεις που μοιάζουν με κατα-
στάσεις που αντιμετωπίσαμε στο πα-
ρελθόν.
Ο εγκέφαλος μας «μαθαίνει» και 
«αποθηκεύει» όχι μόνο γνώσεις, αλλά 
και συμπεριφορές των άλλων ανθρώ-
πων σε διάφορες καταστάσεις, πχ των 
γονιών μας, από την παιδική μας ηλι-
κία. Έτσι για παράδειγμα, η υπερπρο-
στατευτικότητα μιας μητέρας, η οποία 
δεν μαθαίνει το παιδί της να διαβάζει 
μόνο του, άθελά της του μεταδίδει πα-
ράλληλα το μήνυμα ότι δεν είναι ικανό 
να τα καταφέρει μόνο του. Το μήνυμα 
αυτό, μπορεί να θεωρηθεί από το παι-
δί, ότι ισχύει και σε άλλες καταστάσεις 
της ζωής του.
μέσα από αυτό το ιδιαίτερα απλου-
στευμένο παράδειγμα, θέλουμε να 
πούμε ότι ως ενήλικες, έχουμε σχη-
ματίσει μια εικόνα για τον εαυτό μας 
από πολύ παλιά, σχετικά με τις ικανό-
τητες και τις δυνατότητές μας, τα χα-
ρίσματά μας, τις ηθικές αξίες κλπ. με 
βάση αυτή την εικόνα προσεγγίζουμε 
τα διάφορα σημαντικά γεγονότα της 
ζωής μας.
μία κόρη θα παρατηρήσει την συμπε-
ριφορά της μητέρας της ως συντρό-
φου του πατέρα της, και είναι αρκετά 
πιθανό να την αναπαράγει μέσα στον 
δικό της γάμο. Εάν η μητέρα της ήταν 
αποκλειστικά αφοσιωμένη στην φρο-
ντίδα της οικογένειας, σε σημείο που 
να παραμελεί τον ίδιο της τον εαυτό, 
το άτομο ως ενήλικας μπορεί να βιώ-

όι ανθρώπόι πόυ εχόυν 
μαθει να παραμελόυν 
την φρόντιδα τόυ 
εαυτόυ τόυς, και όχι 
να την ςυνδυαζόυν 
με την φρόντιδα 
τών αλλών, βιώνόυν 
αναπόφευκτα μια 
ψυχικη κόυραςη, η 
όπόια όδηγει ςτην 
αιςθηςη ότι εχόυν 
«γεραςει» πρόώρα.
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νει και άγχος αν δεν ανταποκρίνεται 
στον ρόλο που «έμαθε» παρατηρώ-
ντας και μεγαλώνοντας.
Για τον λόγο αυτό πολύ συχνά, ένας 
άνθρωπος δεν μπορεί να αναλύσει 
από μόνος του τον εαυτό του, να συ-
νειδητοποιήσει την βασική αιτία του 
άγχους και να την θεραπεύσει. Διό-
τι το άτομο έμαθε μία συμπεριφορά ή 
μια ηθική αξία σε μία ηλικία όπου οι 
γονείς είναι ο αδιαμφισβήτητος «δά-
σκαλος» του τι είναι σωστό και τι όχι, 
τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Αυτά απο-
θηκεύονται από τον εγκέφαλό μας ως 
συγκεκριμένοι τρόποι σκέψης, συγκε-
κριμένα νοητικά σχήματα, τα οποία 
μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε σε 
παρόμοιες καταστάσεις.
Στην καθημερινή του πρακτική, ο ψυ-
χολόγος θα δει γυναίκες ηλικίας 50 
και 60 ετών, να βιώνουν έντονο άγ-
χος, αν αφήσουν μία φορά τον σύζυ-
γο τους χωρίς να έχει φαγητό, σε ση-
μείο που οι ίδιες να μην γνωρίζουν τι 
θα πει προσωπική διασκέδαση. Οι γυ-
ναίκες αυτές, αναπαράγοντας τον μα-
θημένο «ρόλο» τους, συχνά βιώνουν 

έντονες  «ενοχές», αν αμελήσουν αυτό 
που έμαθαν ως ηθική αξία. Δεν μπο-
ρούν να σκεφτούν ή να πράξουν δια-
φορετικά, δεν αντιλαμβάνονται καν ότι 
μπορούν. Οι άνθρωποι που έχουν μά-
θει να παραμελούν την φροντίδα του 
εαυτού τους, και όχι να την συνδυά-
ζουν με την φροντίδα των άλλων, βι-
ώνουν αναπόφευκτα μία ψυχική κού-
ραση, η οποία οδηγεί στην αίσθηση ότι 
έχουν «γεράσει» πρόωρα.
Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται, «ωραία 
η θεωρία, την γνωρίζω, αλλά η πραγ-
ματικότητα είναι διαφορετική και δεν 
μπορώ να εφαρμόσω την θεωρία, δεν 
εφαρμόζεται». Αυτό πραγματικά μπο-
ρεί να συμβεί, όχι γιατί η θεωρία δεν 
εφαρμόζεται, αλλά γιατί δεν μπορού-
με να είμαστε αντικειμενικοί με τον 
εαυτό μας και να δούμε αποστασιο-
ποιημένα, τα προβλήματα της ζωής. 
Πολλές φορές απαιτούνται ριζικές 
αλλαγές στον τρόπο θεώρησης των 
πραγμάτων, τις οποίες δεν μπορού-
με να τις αντιληφθούμε, χωρίς την πα-
ρέμβαση ειδικού. Το μυαλό μας έχει 
μάθει να λειτουργεί από μικρή ηλι-

κία με συγκεκριμένους τρόπους. Πρό-
κειται για κάτι που συχνά ακούει ο ει-
δικός στην αρχή μιας συνεδρίας. Και 
όμως τελικά το άτομο επιτυγχάνει πά-
ντοτε να κάνει τις αλλαγές που θεω-
ρούσε ότι ήταν αδύνατον να συμβούν.
Οι άνθρωποι λοιπόν που νιώθουν ότι 
«γερνάνε», μπορούν να το αλλάξουν 
αυτό. Δεν οφείλεται στα χρόνια που 
περνούν, και τα κεριά που θα σβήσουν 
σε μία τούρτα. Υπάρχουν άνθρωποι 
που στην ηλικία των εβδομήντα ετών 
πηγαίνουν στο γυμναστήριο και δεί-
χνουν δέκα χρόνια νεότεροι. Αν τους 
ρωτήσει κάποιος την ηλικία τους, την 
λένε με χαμόγελο. Οι άνθρωποι αυτοί 
φέρνουν στο μυαλό την φράση ενός 
διάσημου συγγραφέα,
«Την τελευταία μου στιγμή, που θα 
είναι να φύγω από τον κόσμο αυτόν, 
τότε θα νιώσω ότι γέρασα».

Γράφει 
ο νικολάοσ Γ. βάκονδιοσ 
Ψυχόλόγός, πΤυχιόυχός α.π.θ.   
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14. πτώσεις
	Χρησιμοποιείτε  
 τα κατάλληλα μέσα  
 ατομικής προστασίας  
 (αντιολισθητικά υποδήματα, ζώνες ασφαλείας).
	Διατηρείτε τα δάπεδα σε καλή κατάσταση και επισκευά- 
 ζετε αμέσως τυχόν αστοχίες τους.
	Καθαρίζετε αμέσως διαρροές και βρεγμένα δάπεδα.
	Χρησιμοποιείτε προειδοποιητική σήμανση όταν καθαρί- 
 ζετε τα δάπεδα.
	Εάν πέσετε, κουλουριαστείτε για να αποφύγετε σοβαρό  
 τραυματισμό.
L	μην τρέχετε, περπατάτε.
L	μη μεταφέρετε φορτία που εμποδίζουν την ορατότητά  
 σας.
L	μην εγκαταλείπετε αντικείμενα πάνω στις σκάλες ή στα  
 δάπεδα.
L	μην πηδάτε από ένα επίπεδο σε ένα άλλο για να γλιτώ- 
 σετε χρόνο. Χρησιμοποιείστε σκάλα.
L	μην αφήνετε προσωρινές οδεύσεις καλωδίων σε από- 
 σταση από τα δάπεδα. Στερεώστε τις με ταινία πάνω στο 
 δάπεδο ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για  
 λίγο χρονικό διάστημα.

15. μεταφορικά μηχανήματα
	Γνωρίζετε  
 τις δυνατότητες  
 των περονοφόρων σας.
	Εκτελείτε ανελλιπώς τους  
 καθημερινούς ελέγχους πριν τη χρήση του οχήματος.
	Ακολουθείτε τις ασφαλείς οδηγίες χειρισμού των οχη- 
 μάτων με και χωρίς φορτίο σε επίπεδο και κεκλιμένο  
 δάπεδο κατά τη μεταφορά προσωπικού, κατά την παρα- 
 λαβή και εναπόθεση φορτίου.
	Κινείστε προσεκτικά σε χώρους που κυκλοφορούν πεζοί  
 και ιδιαίτερα στις διασταυρώσεις.
	Εκτελείτε σχολαστικές συντηρήσεις.
L	μη μεταφέρετε προσωπικό στις περόνες. Το προσωπικό  
 μεταφέρεται όταν τηρούνται οι διαδικασίες ασφαλούς  
 μεταφοράς και ανύψωσής του.
L	μην τρέχετε και μην κάνετε κόντρες.
L	μην οδηγείτε χωρίς ορατότητα.

L	μην αφήνετε τα κλειδιά πάνω στο όχημα.
L	μη χρησιμοποιείτε περονοφόρο με πρόβλημα.

16. Χημικές ουσίες
	Για κάθε χημική ουσία διαβάζετε  
 τις οδηγίες του Δελτίου Ασφαλείας  
 Υλικού (ΔΔΑΥ).
	Τοποθετείτε την κατάλληλη σήμανση  
 (ετικέτα) σε όλους τους περιέκτες των χημικών ουσιών  
 (δοχεία, σωληνώσεις).
	Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες σε περίπτωση διαρροής  
 χημικής ουσίας.
	Αποθηκεύετε σε κατάλληλο χώρο όλα τα επικίνδυνα  
 υλικά.
	Τηρείτε σχολαστικότατη υγιεινή σώματος.
L	μη χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες αν δεν ξέρετε τίποτα  
 γι’ αυτές.
L	μην εγκαταλείπετε οποιαδήποτε ποσότητα χημικής ου- 
 σίας έστω και για λίγο χωρίς επιτήρηση.
L	μην αποθηκεύετε χημικές ουσίες σε συμβατικούς περι- 
 έκτες.
L	μην αποθηκεύετε μαζί ασύμβατα υλικά.
L	μην τρώτε, πίνετε ή αποθηκεύετε τρόφιμα στους χώ- 
 ρους διαχείρισης χημικών ουσιών (εργαστήρια κλπ.)

17. Έκτακτη ανάγκη
	μείνετε ήρεμοι.
	Σημάνετε συναγερμό  
 αν δεν έχει γίνει ήδη.
	Θέστε τα μηχανήματα  
 εκτός λειτουργίας.
	Οδεύστε προς την έξοδο χωρίς να τρέχετε.
	Κατά την έξοδο ειδοποιείτε τους συναδέλφους σας και  
 όποιον άλλο συναντάτε.
	Συγκεντρωθείτε στους ειδικούς χώρους.
	Δηλώστε το παρόν στο παρουσιολόγιο που θα γίνει.
L	μην πανικοβάλλεστε, αλλά και μην αγνοείτε το συνα- 
 γερμό.
L	μην τρέχετε ή σπρώχνεστε.
L	μη χρησιμοποιείτε τους ανελκυστήρες αν υπάρχουν.
L	μην κλείνεστε στην καφετέρια ή τις τουαλέτες.
L	μην αγνοείτε τις εκπαιδεύσεις, αλλά πάρτε τις πολύ  
 σοβαρά.
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γενικοί κανόνες ασφάλειας  
για επιχειρήσεις μέσου κινδύνου
σε συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος παρουσιάζουμε ένα απλό πλαίσιο Γενικών κανόνων υγείας και άσφάλειας ερ-
γασίας (υάε) για επιχειρήσεις που έχουν μία ποικιλία κινδύνων. άυτή η σειρά άρθρων σχετίζεται με την υποχρέωση του 
εργοδότη να έχει συντάξει ένα εγχειρίδιο υάε για ενημέρωση των εργαζομένων του, το οποίο οφείλει να τα διανείμει και 
να τους ενημερώσει. φυσικά αυτό είναι ένα γενικό πλαίσιο και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του 
εργοδότη να συντάξει μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας και να εξ αυτής να αναπτύξει αναλυτικότερες και πλέον εξει-
δικευμένες οδηγίες.

συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος



Οι ειδικοί στην Ψύξη -
BOCK ημίκλειστοι συμπιεστές

Έξυπνη λύση: σειρά ημίκλειστων συμπιεστών, σχεδιασμένη
για όλα τα κοινά ψυκτικά μέσα HFC και HFO.

Εξαιρετικής ποιότητας και στιβαρής κατασκευής 
συμπιεστές από την BOCK για τις υψηλότερες 
απαιτήσεις στους τομείς των εφαρμογών μεσαίας 
και χαμηλής θερμοκρασίας, κλιματισμού και 
αντλιών θερμότητας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ψυκτικά 
μείγματα, συμπεριλαμβανομένων των ψυκτικών 
μέσων HFO χαμηλού GWP - για λύσεις μεγάλης 
εξοικονόμησηςενέργειας.

We call it: The °Clever Art of Cooling and Heating

More info at bock.de

BOCK colour the world 
of tomorrow
colour the colour the  the colour world 
of tof t tof omorrow

Frigo Klima ΑΕΒΕ Αποκλειστικός Διανομέας Bock για Ελλάδα και Κύπρο

Λένορµαν 64, 104 44, Αθήνα • sales@frigoklima.gr •www.frigokima.gr



18. πυροπροστασία
	Γνωρίζετε τη χρήση των  
 πυροσβεστήρων και τι να  
 κάνετε σε περίπτωση  
 έκτακτης ανάγκης.
	Διατηρείτε τον εργασιακό σας χώρο καθαρό και τακτο- 
 ποιημένο.
	Καπνίζετε μόνο όπου επιτρέπεται.
	Αποθηκεύετε σωστά τα εύφλεκτα υλικά.
	Συντηρείτε σχολαστικά τις ηλεκτρολογικές εγκαταστά- 
 σεις.
L	μην αφήνετε αναμμένους ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και  
 θερμαντήρες στο τέλος του ωραρίου.
L	μην υπερφορτώνετε τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
L	μην αγνοείτε το στατικό ηλεκτρισμό.
L	μην μπλοκάρετε τις εξόδους κινδύνου.
L	Oταν ακούσετε συναγερμό μην αδιαφορήσετε αλλά και  
 μην πανικοβάλλεστε.

19. περιορισμένοι χώροι
	Γνωρίζετε τους κινδύνους  
 πριν εισέλθετε σε  
 περιορισμένο χώρο.
	Πριν την είσοδο σε περιορισμένο  
 χώρο εκτελείτε μετρήσεις με την εξής σειρά: οξυγόνο,  
 εύφλεκτα αέρια, τοξικά αέρια.
	Όταν ένας εργαζόμενος εργάζεται σε περιορισμένο  
 χώρο επιβλέπεται πάντα από τουλάχιστον έναν επιστάτη,  
 είναι ενημερωμένος ο Υπεύθυνος Εργασίας και σε επι- 
 φυλακή η Ομάδα Διάσωσης.
	Εφαρμόζετε ανελλιπώς τη διαδικασία σήμανσης και  
 ασφάλισης για τον εξοπλισμό του περιορισμένου χώρου.
	Για την είσοδο σε περιορισμένους χώρους χρειάζεται  
 ειδική άδεια. Για την εκτέλεση θερμών εργασιών σε  
 περιορισμένους χώρους χρειάζεται επιπρόσθετη άδεια.

L	μην εισέρχεστε σε έναν περιορισμένο χώρο χωρίς την  
 άδεια των υπευθύνων και χωρίς εκπαίδευση.
L	μην εισέρχεστε σε περιορισμένους χώρους μόνοι σας  
 ή με δική σας πρωτοβουλία. Ενημερώστε τον προϊστάμε- 
 νό σας.
L	Oταν εισέρχεστε σε έναν περιορισμένο χώρο μην παρα- 
 κάμπτετε ή παραλείπετε τις καθιερωμένες διαδικασίες.
L	μην απομακρύνετε την αναπνευστική συσκευή ενώ ερ- 
 γάζεστε σε περιορισμένο χώρο.
L	μην παραμένετε στον περιορισμένο χώρο που εργάζε- 
 στε όταν δεν αισθάνεστε καλά.

20. Γραφείο
	Όταν μεταφέρετε κάτι, προσέχετε  
 που πατάτε.
	Τακτοποιείτε τα έπιπλα και τον  
 εξοπλισμό του γραφείου έτσι ώστε  
 να μπορείτε να κυκλοφορείτε ελεύθερα.
	Προσέχετε τα μικρά αντικείμενα  
 του γραφείου, όπως ψαλίδια, μαχαίρια,  
 χαρτοκόπτες κλπ.
	Διατηρείτε τα ερμάρια, τις αρχειοθήκες,  
 τις βιβλιοθήκες κλπ. τακτοποιημένα και καθαρά.
	Προσέχετε όταν ανοιγοκλείνετε τις πόρτες.
L	μην αφήνετε τα συρτάρια και τις πόρτες των ερμαρί- 

 ων ανοιχτά και μην ανοίγετε περισσότερα από ένα συρ- 
 τάρια αρχειοθηκών γιατί υπάρχει κίνδυνος ανατροπής.
L	μην έχετε απλωμένα καλώδια στο δάπεδο, αλλά διατη- 
 ρείστε τα κοντά στον τοίχο.
L	μη διαβάζετε όταν περπατάτε.
L	μη χρησιμοποιείτε τις καρέκλες για να φτάσετε αντικεί- 
 μενα που βρίσκονται ψηλά.
L	μην εγκαταλείπετε τα τσιγάρα σας αναμμένα, ούτε καν  
 στο τασάκι.

21. Έξωτερικά συνεργεία
	Τα εξωτερικά συνεργεία  
 θα εφαρμόζουν  
 κατ’ ελάχιστον τα από τη  
 νομοθεσία προβλεπόμενα  
 όσον αφορά τη λήψη των μέτρων ασφαλείας αλλά συ- 
 μπληρωματικά θα εφαρμόζουν και τους κανόνες και  
 οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας της εταιρείας και θα  
 συμμορφώνονται με τις υποδείξεις αυτής.
	Τα εξωτερικά συνεργεία θα φέρουν τα δικά τους μέσα  
 ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της  
 εταιρείας.
	Τα εξωτερικά συνεργεία θα οριοθετούν με εμφανή σή- 
 μανση το χώρο εργασίας τους.
	Τα εξωτερικά συνεργεία θα λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγ- 
 μένα μέτρα ώστε κατά την εκτέλεση του έργου να εξα- 
 σφαλίζονται όλοι οι εργαζόμενοι και επισκέπτες στο  
 χώρο της εταιρείας από κάθε κίνδυνο που μπορεί να  
 προέλθει από τις εργασίες τους.
	Τα εξωτερικά συνεργεία θα γνωστοποιούν στην εταιρεία  
 όλα τα εργαλεία και τα υλικά που θα χρησιμοποιούν.
L	Καμία εργασία δε θα ξεκινά χωρίς να γνωστοποιηθεί το  
 είδος της στην εταιρεία από την προηγούμενη ημέρα.
L	Καμία εργασία υψηλών θερμοκρασιών δε θα εκτελείται  
 χωρίς έγγραφη άδεια από την εταιρεία.
L	Καμία είσοδο σε περιορισμένο χώρο δε θα επιτρέπεται  
 χωρίς έγγραφη άδεια από την εταιρεία.
L	Κανένα υλικό δε θα απορρίπτεται στο περιβάλλον χωρίς  
 την έγγραφη άδεια της εταιρείας.
L	Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η εργασία σε χώρους της  
 εταιρείας χωρίς έγγραφη άδεια της τελευταίας.

22. σήμανση
	Γνωρίζετε τα σήματα  
 και την ερμηνεία τους.
	Ακολουθείτε πιστά  
 τις οδηγίες των σημάτων.
	Αναφέρετε τις ελλείψεις σήμανσης.
	Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας αναζητήστε τα  
 σήματα ασφαλείας και θυμηθείτε τους κινδύνους.
	Πριν τη χρήση ή μεταφορά οποιασδήποτε χημικής ουσί- 
 ας αναζητήστε την ετικέτα και διαβάστε την προσεκτικά.
L	μην αγνοείτε τις προειδοποιήσεις των σημάτων.
L	μην αφαιρείτε ή καταστρέφετε τα σήματα.
L	μην τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά από σήματα.
L	μην αφαιρείτε την επισήμανση από τους περιέκτες χημι- 
 κών ουσιών.
L	μην επαναπαύεστε τοποθετώντας επισημάνσεις για να  
 δηλώσετε επικίνδυνες καταστάσεις. Καταστρέφονται εύ- 
 κολα ενώ ο κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει.
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Λύση 
DOMINO ZERO

Έως και 25% μεγαλύτερη αποδοτικότητα
Λιγότερη επένδυση, λιγότερος χώρος, λιγότερη συντήρηση.

Αποδοτικότητα και 
βιωσιμότητα για σούπερ 
μάρκετ και αποθήκες

eliwell.com/supermarkets

Ενσωμάτωση 
HVAC
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Σταθερές 
έξοδοι

Προσαρμοστικός 
έλεγχος
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23. φιάλες / δοχεία υπό πίεση
	μεταφέρετε και αποθηκεύετε τις φιάλες σε ειδικούς  
 ασφαλισμένους κλωβούς σε κάθετη θέση.
	Διασφαλίστε τις φιάλες από πτώση. Για το σκοπό αυτό  
 χρησιμοποιείστε κατάλληλες αλυσίδες ή μεταλλικά πλαίσια.
	Χρησιμοποιείστε τις φιάλες σε κάθετη θέση.
	Κατά τις μεταφορές προστατεύετε τις βαλβίδες της φιά- 
 λης με το ειδικό μεταλλικό κάλυμμα.
	Φοράτε πάντα τα κατάλληλα μΑΠ. Η απότομη εκτόνωση  
 του αερίου μπορεί να προκαλέσει ψυχρά εγκαύματα.
	Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία κατά τη σύνδεση  
 των φιαλών (π.χ. κάβουρα ή κλειδί κατάλληλου δια 
 μετρήματος και μήκους). μην παρασφίγγετε το μειωτήρα  
 πάνω στη φιάλη γιατί είναι δυνατό να καταστραφούν οι βόλτες. 
	Για να σφίξετε μια βαλβίδα διακόψτε τη λειτουργία της φιάλης.
	Κλείνετε τη βαλβίδα όταν η φιάλη δεν λειτουργεί.
	Κρατάτε τις συνδέσεις καθαρές. Ελέγχετε τακτικά την  
 κατάστασή τους.
	Συνδέετε μόνον τον εξοπλισμό τον κατάλληλο για δεδο- 
 μένη χρήση.
	Βεβαιωθείτε για το περιεχόμενο μιας φιάλης πριν τη  
 χρήση. Οι κατασκευαστές έχουν υιοθετήσει έναν χρω- 
 ματικό κώδικα για το είδος των φιαλών (π.χ. κόκκινο για  
 το υδρογόνο, πράσινο για το άζωτο, γκρίζο για τα αδρα- 
 νή, κίτρινο για την ασετυλίνη κλπ.). Διαβάζετε πάντοτε τις  
 οδηγίες και τα σήματα με προσοχή.
	Επιστρέφετε τη φιάλη στον προμηθευτή με κλειστή τη  
 βαλβίδα και με το προστατευτικό κάλυμμα. Να παραμέ- 
 νει πάντοτε μικρή ποσότητα αερίου μέσα στη φιάλη ώστε  
 να αποφεύγεται η επιμόλυνση από τον αέρα ή την υγρασία.
L	μην χρησιμοποιείτε διαβρωμένες φιάλες. 
L	μην χρησιμοποιείτε φιάλη με εξοπλισμό σε κακή κατάσταση.
L	μην αποθηκεύετε τις φιάλες κοντά σε πηγές θερμότη- 
 τας, μη αεριζόμενους ή υπαίθριους χώρους εκτεθειμέ- 
 νες στις καιρικές συνθήκες.
L	μην αποθηκεύετε φιάλες χωρίς επισήμανση του περιε- 
 χομένου τους.
L	μη διατηρείτε περισσότερες φιάλες από τις απαραίτη- 
 τες σε χώρους εργασίας. Φύλαξη κατά προτίμηση κοντά  
 σε πόρτες και μακριά από διαδρόμους διαφυγής ή δυ- 
 σπρόσιτα σημεία.

24. φιαλΈσ βιομηΧαΝικωΝ αΈριωΝ

α. Έύφλεκτα αέρια (ασετυλίνη, η2 κλπ.)
	Αποθηκεύετε τις φιάλες μακριά από άλλα αέρια σε καλά  
 αεριζόμενο χώρο.
	Αποφεύγετε τις διαρροές. Ο έλεγχος των διαρροών να  
 γίνεται με σαπουνόνερο (π.χ. ένα αραιό διάλυμα απορ- 
 ρυπαντικού σε νερό) στα σημεία σύνδεσης ή και στις  
 σωληνώσεις. Η εμφάνιση φυσαλλίδων προδίδει την πα- 
 ρουσία διαρροής στο συγκεκριμμένο σημείο.
	Εφόσον υπάρχουν διαρροές, αποφύγετε οποιαδήποτε  
 πηγή ανάφλεξης και αερίσατε.
	Σε ορισμένες εγκαταστάσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η  
 τοποθέτηση ειδικών αισθητήρων ανίχνευσης διαρροής  
 αερίων.
	Εάν θερμανθεί μια φιάλη (π.χ. ασετυλίνης) ακολουθείστε  
 τα εξής βήματα:
 • Κλείστε τη βαλβίδα (χρησιμοποιώντας προστατευτικά  
 γάντια) και απομακρύνετε τη φιάλη από τη φωτιά.
 • Εάν τμήμα της φιάλης είναι θερμότερο, ψύξτε το με νερό.
 • Εάν η φιάλη είναι ιδιαίτερα θερμή, καταβρέξτε την με  
 νερό από ασφαλή απόσταση.
 • Συνεχίστε την ψύξη μέχρι η φιάλη να παραμείνει από  
 μόνη της ψυχρή.

L	Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη φλόγα του αναπτήρα για τον  
 εντοπισμό διαρροής εύφλεκτου αερίου.
L	Απαγορεύεται το κάπνισμα σε χώρους αποθήκευσης εύ- 
 φλεκτων ή σε χώρους που αυτά χρησιμοποιούνται.

β. οξυγόνο
	Λειτουργείτε τις βαλβίδες με χαμηλή πίεση.
	Κρατάτε το σύστημα παροχής οξυγόνου (π.χ. τις σωλη- 
 νώσεις) καθαρό από λάδια και βρωμιές.
	Χρησιμοποιείτε υλικά που είναι αποδεδειγμένα ασφαλή  
 με το οξυγόνο, δηλαδή υλικά που δεν αναφλέγονται.
L	Αποφεύγετε να λαδώνετε το σύστημα παροχής οξυγόνου.
L	Αποφύγετε την είσοδο σε κλειστούς χώρους όπου πιθα- 
 νόν υπάρχει οξυγόνο σε υψηλές συγκεντρώσεις. Ελέγ- 
 χετε την ατμόσφαιρα των χώρων αυτών με ειδικά φορη- 
 τά όργανα ανίχνευσης.
L	Αποφεύγετε αυστηρά τη χρήση οξυγόνου εάν για την  
 ίδια δουλειά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πεπιεσμένο  
 αέρα ή άλλα αέρια.

γ. αδρανή αέρια (Ν2,ηe, Ar, Inergen κλπ.)
	Αερίζετε καλά τους κλειστούς χώρους διότι οι διαρροές  
 δημιουργούν έλλειμμα οξυγόνου και είναι δυνατό να  
 προκαλέσουν ασφυξία. 

δ. Έπικίνδυνα αέρια (CO
2
 κλπ.)

	Ελέγχετε τακτικά για πιθανές διαρροές. 
	Σε ορισμένες εγκαταστάσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η  
 τοποθέτηση ειδικών αισθητήρων ανίχνευσης διαρροής  
 αερίων.

25. Έκπαίδευση
	Η εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας είναι  
 μέρος της επαγγελματικής κατάρτισης κάθε εργαζόμενου.
	Κάθε νεοπροσλαμβανόμενος θα εκπαιδεύεται για τις  
 ανασφαλείς συνθήκες και πιθανές ανασφαλείς ενέργειες  
 που σχετίζονται με το αντικείμενό του.
	Για κάθε εργασιακή θέση θα υπάρχουν ειδικές εκπαι- 
 δεύσεις υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με το αντικεί- 
 μενο και την ιδιαιτερότητα της θέσης.
	Κάθε εργαζόμενος θα ενημερώνεται με τυχόν νέες πλη- 
 ροφορίες που προκύπτουν για το αντικείμενό του.
	Κάθε αλλαγή εργασιακής θέσης θα συνοδεύεται από  
 αντίστοιχη εκπαίδευση υγιεινής και ασφάλειας για το νέο  
 αντικείμενο εργασίας.
L	μην εκτελείτε εργασίες για τις οποίες δεν έχετε εκπαι- 
 δευτεί και εξουσιοδοτηθεί.
L	μη θεωρείτε λιγότερο σπουδαία  
 την εκπαίδευση από τις  
 καθημερινές σας εργασίες.
L	μην αγνοείτε ή απουσιάζετε  
 από τις εκπαιδεύσεις.
L	μην επαναπαύεστε στη  
 γνώση που ήδη έχετε.
L	μην εκτελείτε εργασία την οποία δεν έχετε εκτελέσει  
 ξανά τους τελευταίους 6 μήνες χωρίς επανεκπαίδευση.

ύΓιΈιΝη & ασφαλΈια30

Γράφει ο δρ ΓιωρΓοσ σκρουμΠελοσ
Δρ μΗχαΝόλόγός μΗχαΝικός 
γεΝικός ΔιευθυΝΤΗς RMS εξυππ
πρόεΔρός επιΤρόπΗς υγειας & αςφαλειας  
Τόυ ευρωπαΪκόυ ςυΝΔεςμόυ εΤαιρειωΝ ςυΝΤΗρΗςΗς
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λιπαΝση 
σύμπιΈσΤωΝ34

Το άρθρο μου συνεχίστηκε με λεπτομερή ανάπτυξη του θέ-
ματος των δικτύων του λιπαντελαίου των ψυκτικών εγκα-
ταστάσεων. Η λεπτομερής ανάπτυξη κρίθηκε απαραίτητη, 
επειδή αυτά τα δίκτυα αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον 
τεχνικό που θα μελετήσει και θα κατασκευάσει τη ψυκτική 
εγκατάσταση. Το σημερινό μου άρθρο αποτελεί συνέχεια 
του προηγούμενου και κρίνω σκόπιμο να κάνω μια σύ-
ντομη περίληψη, για να συνδεθούμε μ’ αυτό. Κατά τη λει-
τουργία του ο συμπιεστής, μαζί με τους ατμούς του ψυ-
κτικού υγρού, καταθλίβει και μια ποσότητα ελαίου προς το 
δίκτυο. Έτσι η στάθμη στο στροφαλοθάλαμο πέφτει συνέ-
χεια και για να διατηρείται κανονική και σταθερή πρέπει 
αυτή η ποσότητα ελαίου να επιστραφεί στο στροφαλοθά-
λαμο. Ο προορισμός των δικτύων που εξετάζουμε είναι ή 
επαναφορά αυτή, που γίνεται πραγματικότητα με τη βοή-
θεια κάποιων μέτρων, που υιοθετεί ο τεχνικός που κάνει 
τη ψυκτική εγκατάσταση. Σαν πρώτο μέτρο αναφέραμε τη 
χρήση του ελαιοδιαχωριστή στην κατάθλιψη του συμπιεστή 
και πριν από τον συμπυκνωτή, τα δε σκαριφήματα 1,2 και 3 
δείχνουν τα δίκτυα και τα απαιτούμενα εξαρτήματα και συ-
σκευές. Το σημερινό μου άρθρο ξεκινά με το δεύτερο μέ-
τρο που θα πάρει ο τεχνικός που κάνει την εγκατάσταση.

μέτρο δεύτερο
Ο ελαιοδιαχωριστής θα οδηγήσει τη μεγαλύτερη ποσότητα 
ελαίου πίσω στο στροφαλοθάλαμο του συμπιεστή. μια μι-
κρή ποσότητα, αλλά οπωσδήποτε υπολογίσιμη, θα ξεφύ-
γει από τον ελαιοδιαχωριστή και θα φτάσει στο συμπυκνω-
τή και απ’ αυτόν στο δοχείο υγρού, μαζί με το συμπύκνωμα 
και θα καταλήξει στον αεροψυκτήρα. μέσα στους αυλούς 
του αεροψυκτήρα γίνεται μια διύλιση, επειδή οι ατμοί του 
ψυκτικού υγρού έχουν διαφορετικό ιξώδες από το λιπα-
ντέλαιο. Αυτή η διύλιση έχει σαν αποτέλεσμα το διαχωρι-
σμό του λαδιού από τους ατμούς. Το λάδι πρέπει να γυρίσει 
πίσω, στο στροφαλοθάλαμο. Αυτό θα συμβεί κάτω από ορι-
σμένες προϋποθέσεις, που είναι και στόχος της σχολαστι-
κής μελέτης των σωληνώσεων αναρρόφησης. μπορεί να 
θεωρηθεί υπερβολή, αλλά εγώ θα επαναλάβω, ότι οι σω-
ληνώσεις αναρρόφησης έχουν άμεση σχέση με τη σωστή 
λειτουργία και την υψηλή απόδοση ολόκληρης της ψυκτι-
κής εγκατάστασης, γι’ αυτό απαιτούν σχολαστική μελέτη. 
Πρέπει να έχουν τη σωστή διατομή, που θα εξασφαλίζει 
την ελάχιστη δυνατή αντίσταση τριβής και πτώση πίεσης, 
ιδιαίτερα στο πλήρες φορτίο, ώστε να περιορίζει τη μείω-
ση της ισχύος του συμπιεστή. Πρέπει επίσης να εξασφαλί-
ζουν την άνετη και σωστή κυκλοφορία των ατμών και την 
επιστροφή του λιπαντελαίου από τους αεροψυκτήρες στο 
συμπιεστή, ακόμη και σε συνθήκες λειτουργίας σε χαμη-
λά φορτία. Σημειώσετε, ότι για να πραγματοποιηθεί αυτή 

η επιστροφή του λαδιού πρέπει οι αναρροφόμενοι ατμοί 
να έχουν την απαιτούμενη ταχύτητα που θα παρασύρει το 
λάδι. Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω είναι οι δύο βασικοί και 
σημαντικοί παράγοντες της μελέτης των σωληνώσεων και 
αποτελούν το στόχο του δεύτερου μέτρου που θα πάρει ο 
τεχνικός. Πρέπει να σημειώσουμε ότι όσο μεγαλώνει η δι-
άμετρος της σωλήνωσης, τόσο μικραίνει η τριβή και μεγα-
λώνει η απόδοση. Η αύξηση όμως της διαμέτρου της σω-
λήνωσης έχει ένα όριο, διότι όσο μεγαλώνει η διάμετρος 
τόσο απαιτείται και πιο μεγάλη ταχύτητα των απορροφό-
μενων ατμών για να καταφέρουν να παρασύρουν το λιπα-
ντέλαιο προς το συμπιεστή. Όπως καταλαβαίνεις αγαπητέ 
φίλε αναγνώστη, ο τεχνικός που θα μελετήσει και θα κάνει 
τη ψυκτική εγκατάσταση πρέπει να βρει τη «χρυσή τομή» 
ώστε η διάμετρος της σωλήνωσης που θα χρησιμοποιήσει 
να δίνει την ελάχιστη δυνατή τριβή και τη μέγιστη δυνατή 
ταχύτητα των ατμών για να επιστρέψει το λάδι στο συμπι-
εστή. Πρέπει ακόμη να σημειώσουμε και το ρόλο της θερ-
μοκρασίας των ατμών, διότι σε κάθε θερμοκρασία εξάτμι-
σης αντιστοιχεί μια ταχύτητα που πρέπει να έχουν οι ατμοί 
για να παρασύρουν το λάδι και αυτό εξαρτάται από τη διά-
μετρο της σωλήνωσης. Για να ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά σας 
δίνω τον παρακάτω πίνακα που δίνει την ταχύτητα σε μέ-
τρα ανά ώρα που πρέπει να έχουν οι αναρροφόμενοι ατμοί 
για να παρασύρουν το λάδι ανάλογα με τη θερμοκρασία των 
ατμών (θερμοκρασία εξάτμισης ή αναρρόφησης του συμπι-
εστή) και τη διάμετρο του σωλήνα αναρρόφησης.  

Για παράδειγμα, στους -10°C, σε σωλήνα με διάμετρο 7/8" 
οι ατμοί πρέπει να έχουν ταχύτητα 12800 μέτρα ανά ώρα, 
ενώ σε σωλήνα με διάμετρο 3⅝″ η ταχύτητα των ατμών 
πρέπει να είναι 26500 μέτρα ανά ώρα, για την ίδια θερ-
μοκρασία αναρρόφησης. Στον ίδιο πίνακα μπορούμε ακό-
μη να παρατηρήσουμε, ότι όσο χαμηλώνει η θερμοκρασία 
εξάτμισης, τόσο μεγαλώνει η ταχύτητα που πρέπει να έχουν 
οι ατμοί για να παρασύρουν το λάδι. Αυτό γίνεται επειδή οι 
ατμοί του ψυκτικού υγρού έχουν πιο χαμηλή πυκνότητα, 
όσο χαμηλώνει η θερμοκρασία τους. Έτσι μέσα σ’ ένα σω-
λήνα αναρρόφησης, διαμέτρου π.χ. 2⅛″, αν η θερμοκρασία 
εξάτμισης είναι 0°C τότε οι ατμοί πρέπει να έχουν ταχύτητα 

Τα δίκτυα του λιπαντέλαιου  
στις Ψυκτικές εγκαταστάσεις
ςΤό πρόΗγόυμεΝό Τευχός (Νό.60) Τόυ περιόΔικόυ μας ξεκιΝΗςα Τό αρθρό μόυ  
με μια γεΝικΗ αΝαφόρα ςΤα ςυςΤΗμαΤα εςωΤερικΗς λιπαΝςΗς ΤωΝ ςυμπιεςΤωΝ, 
πόυ υιόθεΤόυΝ αΝα ΤΗΝ υφΗλιό όι βιόμΗχαΝιες πόυ Τόυς καΤαςκευαζόυΝ. 

(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

Θερμοκρασία 
εξάτμισης

7/8" 1 1/8" 1 3/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 5/8" 3 1/8" 3 5/8" 4 1/8" 5 1/8"

+5°C 9200 10100 11000 12000 13700 15600 17400 18300 20100 22000

0°C 10100 11900 12800 13700 15600 17400 19200 20100 22000 24700

-10°C 12800 14600 16500 17400 20100 22900 23800 26500 28300 31100

-20°C 15500 17400 19200 21000 24700 27500 29300 31100 34800 38400

-30°C 19200 22000 23800 26500 29300 33000 36600 39400 42100 46700

-40°C 25600 28400 32000 34800 38400 44000 48500 52000 56800 62200
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Σχήμα 6

Σχήμα 4 Σχήμα 5

15600 μέτρα ανά ώρα, ενώ στον ίδιο σωλήνα, αν η θερμο-
κρασία εξάτμισης είναι -30°C τότε οι ατμοί πρέπει να έχουν 
ταχύτητα 29300 μέτρα ανά ώρα για να παρασύρουν το λάδι.
Η σωστή λειτουργία των σωλήνων αναρρόφησης συμπλη-
ρώνεται με δύο ακόμη προϋποθέσεις. Πρέπει να εμποδί-
ζουν την επιστροφή υγρών, δηλαδή συμπυκνωμάτων ψυ-
κτικού υγρού και λαδιού στο συμπιεστή κατά τις περιόδους 
στάσης. Αυτό εξασφαλίζεται με ειδική διαμόρφωση της 
σωλήνωσης όπως φαίνεται στο σκαρίφημα Σχ.4. Πρέπει 
ακόμη να εμποδίζουν την επιστροφή λαδιού από ένα αε-
ροψυκτήρα που λειτουργεί σε ένα άλλο που βρίσκεται σε 
αδράνεια. Αυτό εξασφαλίζεται με τη διάταξη που φαίνεται 
στο σκαρίφημα Σ.χ.5

Τα δίκτυα στα οποία τα πράγματα μπερδεύονται λιγάκι εί-
ναι εκείνα που έχουν κατακόρυφη σωλήνωση αναρρόφη-
σης, με κίνηση των ατμών προς τα πάνω (ανεβάσματα). 
Αυτό κρίνεται απαραίτητο, όταν οι αεροψυκτήρες των ψυ-
κτικών θαλάμων είναι πιο χαμηλά από το συμπιεστή. Έτσι 
το λάδι πρέπει να επιστρέψει στο συμπιεστή κινούμενο 
προς τα πάνω μέσα σε κατακόρυφους σωλήνες. Στους σω-
λήνες αυτούς το λάδι ανεβαίνει "γλύφοντας" τα τοιχώματα 
και παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στα χαμηλά φορτία 
λειτουργίας, ιδιαίτερα με τους συμπιεστές που έχουν ρυθ-
μιστή ισχύος (capacity control). μέσα σ ‘αυτούς τους σω-
λήνες είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθούν οι σωστές τα-
χύτητες των ατμών, που απαιτούνται για την επιστροφή του 
λαδιού. Αν μελετηθεί η διατομή της σωλήνωσης αναρρό-
φησης, για να πραγματοποιεί την επιστροφή του λαδιού στα 
χαμηλά φορτία, είναι βέβαιο ότι η πτώση πίεσης θα είναι 
μεγάλη στα μεγάλα φορτία και δεν θα έχει το ίδιο αποτέλε-
σμα. Το πρόβλημα αυτό διορθώνεται χρησιμοποιώντας δι-
πλή σωλήνωση, ανάμεσα στον αεροψυκτήρα και τον σωλή-
να αναρρόφησης, όπως φαίνεται στο σκαρίφημα Σχ.6

Η επιστροφή του λαδιού πραγματοποιείται στα χαμηλά 
φορτία από τον σωλήνα Α με τη μικρή διατομή και στα υψη-
λά από τους δύο σωλήνες Α και Β μαζί. Η μελέτη των δια-
τομών στα συστήματα αυτά γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α/ Ο σωλήνας Α υπολογίζεται να έχει διατομή τέτοια, ώστε 
να επιστρέφει το λάδι μόνο στα χαμηλά φορτία, π.χ. στο 20% 
της ισχύος του συμπιεστή. Αν ο συμπιεστής έχει capacity 
control, τότε η διατομή υπολογίζεται για την ισχύ της χαμη-
λής κλίμακας. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε, ότι για 
τα πολλαπλά συστήματα (units), πρέπει να γίνει ο υπολογι-
σμός για την ισχύ του πιο μικρού συμπιεστή.
β/  Ο σωλήνας Β με τη μεγάλη διατομή υπολογίζεται να έχει 

τέτοια διατομή, ώστε να επιστρέφει το λάδι για το υπόλοι-
πο 80% της ισχύος του συμπιεστή. Αυτό σημαίνει ότι το πλή-
ρες φορτίο εξυπηρετείται και από τους δύο σωλήνες Α και 
Β ταυτόχρονα.
γ/ Ανάμεσα στους δύο σωλήνες Α και Β επιβάλλεται να δη-
μιουργείται μια ελαιοπαγίδα με τέτοιο τρόπο ώστε όταν το 
σύστημα λειτουργεί με χαμηλό φορτίο, δηλαδή όταν η τα-
χύτητα των ατμών δεν είναι αρκετή για να βοηθήσει την 
επιστροφή του λαδιού μέσω των δύο σωλήνων, τότε η ελαι-
οπαγίδα θα γεμίσει σιγά – σιγά με λάδι, οπότε φράζεται 
ο σωλήνας Β. Τότε οι ατμοί αναρροφώνται μόνο μέσα από 
τον σωλήνα Α με τη μικρή διατομή και η ταχύτητα που ανα-
πτύσσουν είναι αρκετή για να παρασύρει το λάδι προς τα 
πάνω, πιο εύκολα.
Βέβαια χρειάζεται προσοχή, τόσο στη μελέτη όσο και στην 
κατασκευή αυτής της ελαιοπαγίδας. Η παγίδα αυτή πρέπει 
να συγκρατεί την πρέπουσα ποσότητα του λαδιού, γιατί δι-
αφορετικά στα χαμηλά φορτία θα κατακρατεί το λάδι και δε 
θα το αφήνει να γυρίσει στο συμπιεστή, ενώ όταν αποκατα-
σταθεί η λειτουργία στο πλήρες φορτίο θα επιστρέφει μα-
ζεμένη μεγάλη ποσότητα, που σε κάποιες περιπτώσεις θα 
μπορούσε να είναι επιζήμια.
Παρατηρήσετε ότι ο σωλήνας Β με τη μεγάλη διάμετρο έχει 
σχήμα U και συνδέεται στο πάνω μέρος του οριζοντίου κε-
ντρικού σωλήνα αναρρόφησης, για να εμποδίζει την επι-
στροφή του λαδιού από τον οριζόντιο σωλήνα προς εκείνο 
τον κατακόρυφο του αεροψυκτήρα που είναι σταματημένος 
κατά τη λειτουργία στα χαμηλά φορτία. Οι διπλές σωληνώ-
σεις χρησιμοποιούνται μερικές φορές σε εγκαταστάσεις κα-
τάψυξης, όπως η πτώση πίεσης είναι μικρή. Πρέπει όμως 
να χρησιμοποιούνται στα πολλαπλά συστήματα (multi) για να 
διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία στο πλήρες φορτίο, όταν 
λειτουργούν ταυτόχρονα όλοι μαζί οι συμπιεστές. Το δεύτε-
ρο μέτρο λοιπόν που πρέπει να πάρει ο τεχνικός που κάνει 
τη ψυκτική εγκατάσταση είναι η σωστή μελέτη των σωλη-
νώσεων, που θα οδηγήσει στη σωστή λειτουργία και η λει-
τουργία είναι σωστή όταν εξασφαλίζονται όλοι οι παράγο-
ντες που αναφέρθηκαν στο άρθρο μου αυτό και καταλήγουν 
σ’ ένα συμπέρασμα που είναι σωστή ροή, χωρίς στροβιλι-
σμούς, χωρίς υπερβολικές τριβές, ώστε να πετυχαίνονται οι 
απαραίτητες ταχύτητες, που θα βοηθήσουν το λιπαντέλαιο να 
επιστρέψει στο στροφαλοθάλαμο του συμπιεστή.
Λίγο προτού κλείσω το σημερινό μου άρθρο θα πρέπει να ξε-
καθαρίσω, ότι η σωστή μελέτη μιας σωλήνωσης αναρρόφη-
σης δεν απαιτεί από τον τεχνικό να μετρά τη ροή, τις τριβές 
και την ταχύτητα που αναπτύσσουν οι ατμοί. Στόχος του εί-
ναι να καταφέρουν οι αναρροφόμενοι ατμοί να παρασύρουν το 
λάδι. Για να μας βοηθήσει όλους εμάς, η μάνα μας η Θεά φυ-
σική και η θερμόαιμη κόρη της η Θερμοδυναμική μας έδωσαν 
ένα χρήσιμο εύκολο και αλάνθαστο εργαλείο μελέτης που το 
υπενθυμίζω «η πτώση πίεσης δεν πρέπει να ξεπερνά το ισο-
δύναμο των 2°C αλλαγής της θερμοκρασίας κορεσμού» που 
σημαίνει ότι η μέγιστη πτώση πίεσης κυμαίνεται ανάμεσα στα 
0,26 kg/cm² και 0,084 kg/cm² για θερμοκρασίες -10°C μέχρι 
-45°C, για τα συνήθη ψυκτικά ρευστά. Στις συνθήκες αυτές η 
μέγιστη μείωση της ισχύος δεν ξεπερνά το 1%

λιπαΝση 
σύμπιΈσΤωΝ36
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Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε στην επίδραση του διο-
ξειδίου του άνθρακα (CO

2
) στα μήλα της ποικιλίας Fuji, που 

δημιουργείται μέσα στον ψυκτικό θάλαμο από την αναπνοή 
του προϊόντος κατά τη διάρκεια της συντήρησης. 

Γενικά το διοξείδιο του άνθρακα κατά την διάρκεια της απο-
θήκευσης και εφόσον οι συγκεντρώσεις του είναι κάτω από 
τα μέγιστα ασφαλή επίπεδα παρουσιάζει ωφέλιμες δρά-
σεις όπως να κρατά σε καταστολή τα μήλα, να εμποδίζει τη 
δράση του αιθυλενίου και να τα προστατεύει από μύκητες 
και βακτηρίδια. Εάν ξεπεράσει τα μέγιστα ασφαλή επίπεδα, 
πολύ πιθανόν να παρουσιάσει διάφορες επιβλαβείς δρά-
σεις, μία εκ των οποίων είναι η αμαύρωση της σάρκας του.

Σχετικά με την αποθήκευση εντός ψυκτικών θαλάμων η 
ISOFRUIT προτείνει   να γίνεται σε αυτούς που διαθέτουν  
ΔΥΝΑμΙΚΗ ΨΥΞΗ (*). 

Αυτή η επιλογή παρέχει το πλεονέκτημα  αφενός της προ-
στασίας,  που προέρχεται από την ακριβή ρύθμιση της  
θερμοκρασίας (-0,5°C έως 0°C) και της σχετικής υγρασίας 
(90%-95%) σε όλο τον όγκο του ψυκτικού θαλάμου και αφε-
τέρου στον  έλεγχο και τη ρύθμιση των εκλυόμενων  λόγω 
αναπνοής αερίων, που σε ένα εξ αυτών και για τις επιδρά-
σεις του, θα αναφερθούμε πάρα κάτω.

Πιο συγκεκριμένα όπως προαναφέραμε, θα επικεντρωθού-
με στην παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα (CO

2
) και με 

την βοήθεια των πιο κάτω δεδομένων  θα εξάγουμε χρήσι-
μα συμπεράσματα για τη διατήρηση της ποιότητας. 

Ειδικότερα από τα στοιχεία που διαθέτει η ISOFRUIT παρα-
θέτουμε τα εξής:

1)  Η παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα (CO
2
), σε συ-

γκεντρώσεις πάνω από 5000 ppm έχει σαν αποτέλεσμα να 
προκαλεί σκούρες κηλίδες στην επιφάνειά τους, εσωτερι-
κή αμαύρωση της σάρκας τους και αργότερα έκλυση δυσά-
ρεστων οσμών.

2) Η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO
2
), που εκλύεται 

από το προϊόν  κατά τη διάρκεια αποθήκευσής του σε Ψ.Θ. 
κυμαίνεται από 4 έως 6 ml CO

2
/kg·h στους 0°C.

Από τα πιο πάνω στοιχεία μπορούμε να υπολογίσουμε τις 
συνθήκες που πρέπει να επικρατούν από την πλευρά του 
αερίου, για την προστασία της ποιότητας των μήλων και το 
χρόνο εξαερισμού του ψυκτικού θαλάμου για την προστα-
σία τους.

Παράδειγμα: Για την αποθήκευση 80 τόνων μήλων Fuji 

Ψύξη38
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Ψυκτικοί θάλαμοι και ψυχόμενος διάδρομος.

Tο CO2 και  
η επίδραση  
στα μήλα της 
ποικιλίας Fuji
καΤα ΤΗ Διαρκεια ςυΝΤΗρΗςΗς  
ςε ΨυκΤικό θαλαμό.
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απαιτείται ψυκτικός θάλαμος 320 κυβικών μέτρων που 
μέσα σε αυτόν η μέγιστη επιθυμητή συγκέντρωση του 
διοξειδίου του άνθρακα (CO

2
) δεν πρέπει να ξεπερνά το 

0,5% του ενεργού όγκου. με κατάλληλους υπολογισμούς 
λαμβάνοντας υπόψη την έκλυση του διοξειδίου του άν-
θρακα λόγω αναπνοής, προσδιορίζουμε ότι σε περίπου 1 
ώρα θα έχουμε φθάσει το πιο πάνω όριο και από αυτό το 
σημείο και μετά, θα αρχίσει η πιθανή βλαπτική δράση.

Βεβαίως αυτό θα ισχύσει μόνο εάν ο ψυκτικός θάλα-
μος παραμένει κλειστός και δεν έχει προβλεφθεί εξα-
ερισμός ή δεν ανοιγοκλείνουν οι πόρτες για φορτοεκ-
φόρτωση. 

Ο πιο πάνω υπολογισμός δείχνει ότι ο έλεγχος της πο-
σότητας διοξειδίου του άνθρακα (CO

2
), πρέπει να είναι 

συνεχής και με ακρίβεια, γιατί εάν δεν απομακρυνθεί 
η περίσσεια του αερίου, θα έχουμε την καταστροφική 
απώλεια της ποιότητας των προϊόντων. Βεβαίως σημα-
ντικό είναι τα συστήματα ελέγχου και απομάκρυνσης 
του αερίου να είναι σωστά τοποθετημένα και σε πλή-
ρη λειτουργία. 

Αυτό επιτυγχάνεται 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.

Ψυκτικός θάλαμος δυναμικής ψύξης μακροχρόνιας συντήρησης  
και σχηματική απεικόνιση των εξαρτημάτων ελέγχου  

και ρύθμισης των παραμέτρων λειτουργίας.
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Η ΔΥΝΑμΙΚΗ ΨΥΞΗ μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλους τους συμ-
βατικούς ψυκτικούς θαλάμους μετά από τις απαραίτητες προ-
σθήκες μηχανισμών ελέγχου και διαχείρισης των αερίων και 
κατάλληλες προσαρμογές των συσκευών παραγωγής ψύχους 
και ελέγχου των συνθηκών συντήρησης. 

(Τα πιο πάνω αναφέρονται στον Τόμο της Εκδοτικής Εταιρείας 
ISOFRUIT:  ΦΡΟΥΤΑ μΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ μΥΣΤΙΚΑ). 
www.isofruit.gr



ΨύκΤικα ρΈύσΤα40

Κατόπιν θα αναπτυχθούν κάποιες τε-
χνικές λεπτομέρειες των κυκλωμάτων 
εμπορικής ψύξης με χρήση του CO

2
 

σαν δευτερεύοντος ρευστού. 

μία γενική ανασκόπηση των  
συστημάτων με δευτερεύον ρευστό
Τα συστήματα ψύξης με δευτερεύον 
ψυκτικό ρευστό (συστήματα έμμεσης 
ψύξης) εκπροσωπούν μια σημαντική 
σειρά εφαρμογών, που τα τελευταία 
χρόνια είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς. Ο 
βασικός λόγος είναι η σημαντική μεί-
ωση της μάζας του (τυπικά επικίνδυ-
νου) ψυκτικού ρευστού: Το τελευταίο 
περιορίζεται σε ένα κεντρικό μηχανο-
στάσιο, όπου χρησιμοποιείται σε ένα 
πρωτεύον ψυκτικό κύκλωμα που πα-
ράγει την ψύξη. Εντός ενός εναλλά-
κτη υγρού - υγρού (και αυτός στο μη-
χανοστάσιο) ψύχεται ένα «ουδέτερο» 
ρευστό, που ονομάζεται δευτερεύ-
ον ψυκτικό ρευστό. Το «παγωμένο» 
αυτό ρευστό διανέμεται με αντλία σε 
απομακρυσμένους χώρους παραγω-
γής (ψυκτικούς θαλάμους, προθήκες, 
λοιπούς εναλλάκτες), όπου αφαιρείται 
(αισθητό στην περίπτωση μη εξατμι-
ζόμενων, ήτοι μονής φάσης ρευστών) 
θερμικό φορτίο. Το «ζεσταμένο» δευ-
τερεύον ψυκτικό ρευστό επιστρέφει 
στο κεντρικό εναλλάκτη, όπου αποδί-
δει το θερμικό του φορτίο στο πρωτεύ-
ον ψυκτικό ρευστό (το οποίο εξατμίζε-
ται στον ίδιο εναλλάκτη) και ο κύκλος 
επαναλαμβάνεται. Η αντλία (κυκλο-
φορητής) του δευτερεύοντος ρευστού 
παίρνει εντολή από τη ζήτηση, π.χ. 
μέσω ενός θερμοστάτη χώρου. Όταν η 
θερμοκρασία του χώρου ικανοποιηθεί, 
η αντλία σταματάει οπότε παύει και η 
παραγωγή της ψύξης.

Το τυπικό κύκλωμα έμμεσης ψύξης 
με CO

2
 αποτελείται από το πρωτεύον 

ψυκτικό κύκλωμα με κάποιο «μακρό-
πνοο» ρευστό (τυπικά φυσικό όπως 
NH3, CO

2
, HC), το οποίο ψύχει ένα 

βρόχο με υγρό μονής φάσης (γλυκό-
λη) ή ρευστό δυο φάσεων (CO

2
), γνω-

στού ως «δευτερεύον ψυκτικό κύκλω-
μα», ο οποίος «εξυπηρετεί» την ψύξη 
στους χώρους. με το σύστημα του 
δευτερεύοντος ρευστού περιορίζεται 
πολύ η μάζα των «επικίνδυνων» πρω-
τευόντων ψυκτικών ρευστών (μόνο 
στο χώρο του μηχανοστασίου), ενώ 
στους χώρους παραγωγής διανέμε-
ται το «ακίνδυνο» δευτερεύον ψυκτικό 
ρευστό. Η ποσότητα του πρωτεύοντος 
ρευστού, για δεδομένο φορτίο, μπορεί 
να μειωθεί μέχρι και 90%. Το αρνητι-
κό σημείο του συστήματος με δευτε-
ρεύον ψυκτικό ρευστό είναι το «παρα-
πανίσιο» βήμα εναλλαγής θερμότητας 
στον εναλλάκτη των δυο ρευστών.

Το CO
2
 σαν δευτερεύον ψυκτικό 

ρευστό
To CO

2
 μπορεί να χρησιμοποιείται σαν 

δευτερεύον ψυκτικό ρευστό με μια 
σειρά πλεονεκτημάτων, τα οποία του 
προσδίδουν ελκυστικά χαρακτηριστι-
κά για την επιλογή του από τους σχε-
διαστές. Τα βασικότερα είναι: 
• Το CO2 είναι ένα δευτερεύον ρευ-
στό δυο φάσεων (υγρό / αέριο) και 
όχι μιας φάσης (υγρής), όπως η γλυ-
κόλη. Έτσι αξιοποιείται η λανθάνου-
σα αφαίρεση θερμότητας, που μάλιστα 
στο CO

2
 είναι αρκετά ψηλή. Σε αντίθε-

ση, τα συμβατικά δευτερεύοντα ρευ-
στά μονής φάσης, όπως τα διαλύμα-
τα προπυλενικής γλυκόλης, αφαιρούν 
μόνο αισθητή θερμότητα που είναι 

πολύ μικρότερη ανά kg που κυκλοφο-
ρεί. Ως εκ τούτου, η παροχή μάζας CO

2
 

είναι σχετικά  μικρότερη (μικρότερη 
αντλία, μικρότερες σωλήνες). Ενδει-
κτικά αναφέρεται, ότι η ειδική θερμό-
τητα διαλύματος 25% κ.ο. προπυλενι-
κής γλυκόλης στους -10°C είναι 3,93 
KJ/kg.K, ενώ η λανθάνουσα θερμό-
τητα του υγρού CO

2
 στους -10°C είναι 

258,62 KJ/kg. 
• Το CO

2
 είναι ένα ρευστό μικρού ιξώ-

δους και υφίσταται μικρότερες πτώσεις 
πίεσης από τα συμβατικά (πολύ μεγα-
λύτερου ιξώδους) δευτερεύοντα ρευ-
στά. Ταυτόχρονα, το χαρακτηριστικό 
του μικρού θερμοκρασιακού penalty 
βοηθάει ακόμα περισσότερο. Για πα-
ράδειγμα, το δυναμικό ιξώδες της προ-
πυλενικής γλυκόλης 25% κ.ο. είναι 
10,22Χ10-3 Pa.s, ενώ το αντίστοιχο μέ-
γεθος για το CO

2
 στην ίδια θερμοκρασία 

είναι 0,118 Χ10-3 Pa.s (μόλις το 1,2% αυ-
τού της γλυκόλης). Το αποτέλεσμα είναι 
πάλι μικρότερη αντλία / σωλήνες. 
• Ο βρασμός του CO

2
 που γίνεται στον 

εξατμιστή και η τυρβώδης ροή του 
μίγματος υγρού - αερίου εξασφαλίζει 
μεγαλύτερο συντελεστή θερμικής με-
ταφοράς από την πλευρά του ρευστού, 
σε σχέση με τη στρωτή ροή του 100% 
υγρού συμβατικού δευτερεύοντος 
ρευστού. Τούτο αποτελεί έναν ακόμα 
παράγοντα προς την πλευρά της μι-
κρότερης διατομής ροής. 
• Το CO

2
 είναι ένα σχετικά ακίνδυνο 

ρευστό και λαμβανομένων των μέτρων 
ασφάλειας (που είδαμε σε προηγού-
μενο άρθρο) δεν προκαλούν σοβαρά 
προβλήματα οι διαρροές του. 
Στο σχήμα 1 φαίνεται ένα τυπικό κύ-
κλωμα δευτερεύοντος ρευστού με CO

2
.

εμπορική ψύξη  
με CO2 

 
ςΤό πρόΗγόυμεΝό αρθρό αΝαπΤυξαμε Τα γεΝικα 
πλεόΝεκΤΗμαΤα Τόυ CO2 ςαΝ ΨυκΤικόυ ρευςΤόυ. 
ας Δόυμε Τα πρόςθεΤα πλεόΝεκΤΗμαΤα Τόυ όΤαΝ 
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με Τα ςυμβαΤικα ΔευΤερευόΝΤα ρευςΤα μόΝΗς φαςΗς, 
κυριόΤερό ΤωΝ όπόιωΝ ειΝαι Τό Διαλυμα γλυκόλΗς.
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κύκλωμα εμπορικής ψύξης με 
δευτερεύον ψυκτικό ρευστό CO

2
.

Η διάταξη του προηγουμένου σχή-
ματος παραπέμπει ουσιαστικά στο 
σύστημα της υπετροφοδότησης με 
αντλία: Η παροχή μάζας του υγρού 
που προσάγεται (με αντλία) στον εναλ-
λάκτη είναι πολλαπλάσια της απαραί-
τητα εξατμιζόμενης ποσότητας προς 
κάλυψη του ψυκτικού φορτίου. Ο λό-
γος της συνολικά τροφοδοτούμενης 
μάζας, προς την εξατμιζόμενη μάζα 
ονομάζεται λόγος ανακυκλοφορί-
ας. Αν για παράδειγμα, ο λόγος ανα-
κυκλοφορίας είναι 2, τότε στην έξο-
δο του εναλλάκτη έχουμε ίσες μάζες 
υγρού - αερίου (η μια μάζα εξατμί-
στηκε και η άλλη παρέμεινε υγρή). Η 
ρύθμιση του λόγου ανακυκλοφορίας 
επιτυγχάνεται μέσω της παροχής της 
αντλίας (συνολική παροχή). μια καλή 
πρακτική είναι να εξασφαλίζεται λό-
γος ανακυκλοφορίας μεταξύ 1 και 2 
στις συνθήκες δυσμενέστερου φορ-
τίου (μέγιστη εξάτμιση). Σε κάθε πε-
ρίπτωση πάντως, η απoρροφώμενη 
ισχύς της αντλίας CO

2
 είναι πολύ χα-

μηλότερη απ’ ότι στα ρευστά μονής 
φάσης. Τούτο βασικά οφείλεται στο 
πολύ χαμηλό ιξώδες του CO

2
. 

Ένα σοβαρό θέμα που προκύπτει στα 
συστήματα άντλησης CO

2
, όπως σε 

αυτά που χρησιμοποιείται σαν δευ-

τερεύον ρευστό, είναι ο κίνδυνος της 
σπηλαίωσης της αντλίας. Η σπηλαίωση 
είναι η απότομη μετάπτωση του υγρού 
σε αέριο εντός του σώματος της αντλί-
ας, λόγω απότομης και μεγάλης πτώ-
σης πίεσης. Το φαινόμενο αυτό κα-
ταπονεί την αντλία και μπορεί ακόμα 
και να την καταστρέψει. Το πρόβλημα 
αντιμετωπίζεται με εξασφάλιση επαρ-
κούς υψομετρικής διαφοράς μεταξύ 
στάθμης υγρού στο δοχείο και στο-
μίου αναρρόφησης της αντλίας (βλέ-
πε σχήμα). Η στήλη αυξάνει την πίεση 
του υγρού τροφοδοσίας της αντλί-
ας (με την προσθήκη της στατικής πί-
εσης), καθιστώντας το έτσι επαρκώς 
υπόψυκτο. Το «επαρκώς» αναφέρε-
ται στα περιθώρια της υπόψυξης, που 
εξασφαλίζουν την παραμονή του ρευ-
στού σε κατάσταση 100% υγρού, παρό-
λη την (έντονη) πτώση πίεσης. 
Το CO

2
 σαν δευτερεύον ρευστό δυο 

φάσεων επιτυγχάνει στον εξατμιστή 
συνολικό συντελεστή θερμικής μετα-
φοράς πολύ καλύτερο από τα ρευστά 
μονής φάσης, λόγω ακριβώς της δρά-
σης του βρασμού. Επίσης, η πρακτικά 
σταθερή θερμοκρασία του CO

2
 σε όλο 

το μήκος του εναλλάκτη1 (θερμοκρα-
σία κορεσμού) προσφέρει καλύτερη 
ποιότητα ψύξης, ενώ σε εφαρμογές 
χαμηλών θερμοκρασιών ο σχηματι-
σμός πάγου είναι ομοιόμορφος κατά 

μήκος του εναλλάκτη, πράγμα που κά-
νει ευκολότερη την απόψυξη. Ακόμη, 
ο ρυθμός σχηματισμού πάγου θα είναι 
μικρότερος, αφού ο εναλλάκτης CO

2
 

λειτουργεί με ψηλότερη θερμοκρασία 
ρευστού (λόγω καλύτερου συνολικού 
συντελεστή θερμικής μεταφοράς). 
Το CO

2
 σε εφαρμογές μεσαίων θερ-

μοκρασιών έχει θερμοκρασία της τά-
ξης των -5°C. Στα επίπεδα αυτά, η πίε-
ση του CO

2
  είναι της τάξης των 30 bar, 

αρκετά μικρότερη των 40 bar που είναι 
συνήθως διαβαθμισμένα τα συμβατικά 
δίκτυα2. Τούτο καθιστά εφικτή τη χρή-
ση του παλιού δικτύου (με μικρομετα-
τροπές) όταν γίνεται μετάπτωση σε CO

2
, 

όπως π.χ. συστημάτων R-22 ή R-404a 
κατευθείαν εκτόνωσης. 
Συγκρίνοντας το δευτερεύον κύκλωμα 
CO

2
 με τα κυκλώματα κατευθείαν (ξη-

ρής) εκτόνωσης που πιθανά καλείται 
να αντικαταστήσει (π.χ. R-404a) από 
άποψη ενεργειακής απόδοσης, υπάρ-
χει ένα σημαντικό μειονέκτημα για το 
CO

2
: Ένα πρόσθετο βήμα εναλλαγής 

θερμότητας στον εναλλάκτη - συμπυ-
κνωτή (πρόσθετο ΔΤ). Για παράδειγ-
μα, αν η θερμοκρασία του CO

2
 είναι 

-5°C η θερμοκρασία εξάτμισης του 
πρωτεύοντος ρευστού πρέπει να είναι 
-10°C. Τούτο «κατεβάζει» την απαι-
τούμενη θερμοκρασία αναρρόφησης 
του πρωτεύοντος κυκλώματος, επιβα-
ρύνοντας έτσι τη κατανάλωση του συ-
μπιεστή. Επιπρόσθετα, υπάρχει και το 
κόστος κατανάλωσης της αντλίας, που 
όμως είναι όπως αναφέρθηκε πολύ 
χαμηλό σε σχέση με τα δευτερεύο-
ντα ρευστά μονής φάσης. Σε αντιστάθ-
μιση, υπάρχουν τα προαναφερθέντα 
πλεονεκτήματα (μικρές πτώσεις πίε-
σης, θερμοκρασιών κορεσμού κλπ), 
που κρίνονται πολύ σημαντικά ειδι-
κά σε μακρές γραμμές αναρρόφησης, 
που είναι συχνό φαινόμενο στα σού-
περ μάρκετ.  

Γράφει ο νικοσ Χάριτωνιδησ
πόλιΤικός μΗχαΝικός εμπ,  
MASTER OF EnGInEERInG 
unIv. OF ShEFFIELd 
γεΝικός ΔιευθυΝΤΗς Ψυγεια  
αλαςκα αεβΤε & CRYOLOGIC εε. 
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Σχήμα 1

1 Στα δευτερεύοντα ρευστά μονής φάσης έχουμε αισθητή μεταφορά θερμότητας, άρα το ρευστό ζεσταίνεται όσο προχωράει στον εναλλάκτη. Η θερμο-
κρασία του στην έξοδο μπορεί να είναι 2-3 Κ ψηλότερη απ’ ότι στην είσοδο. Το πρόβλημα της ανομοιομορφίας της θερμοκρασίας εξατμιστή ισχύει και 
στα συστήματα ξηρής εκτόνωσης. Στο «ξηρό» τμήμα του εναλλάκτη το ρευστό είναι υπέρθερμο, δηλαδή θερμότερο απ’ ότι στο «βρεγμένο».

2 Δεν πρέπει να δημιουργεί ιδιαίτερο φόβο τυχόν υπέρβαση αυτής της πίεσης, λόγω του ότι στα κυκλώματα CO
2
 είναι σχετικά ακίνδυνη η απελευθέρω-

ση του CO
2
 στην ατμόσφαιρα μέσω ανακουφιστικών βαλβίδων εφόσον βεβαίως αυτές προβλέπονται, όπως αναπτύξαμε σε προηγούμενο άρθρο.
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Θα πρέπει να ενημερώνουμε τους πε-
λάτες μας πως η προληπτική συντήρη-
ση είναι απαραίτητη και παρουσιάζει 
πολλά οφέλη. Οι καλά συντηρημέ-
νες συμπυκνωτικές μονάδες λειτουρ-
γούν πιο αποτελεσματικά και κατανα-
λώνουν λιγότερη ενέργεια. Επιπλέον 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αστοχί-
ας εξαρτημάτων ή εξοπλισμού μειώ-
νοντας έτσι τη συχνότητα βλαβών του 
συστήματος. Σαν γενικός κανόνας, η 
προληπτική συντήρηση ενός συμπυ-
κνωτικού μηχανήματος θα πρέπει να 
πραγματοποιείται 2 φορές τον χρόνο, 
ωστόσο πάντα θα πρέπει να συμβου-
λευόμαστε το διάστημα συντήρησης 
που προβλέπει ο κατασκευαστής του 
μηχανήματος.
Ένα σύμπτωμα της έλλειψης συντήρη-
σης ενός συμπυκνωτικού μηχανήμα-
τος μπορεί να είναι η υπερθέρμανση 
του συμπιεστή. Ο συμπιεστής λειτουρ-
γεί με υψηλότερη ένταση με αποτέλε-
σμα να φτάνει στο σημείο να ενεργο-
ποιείται η προστασία υπερφόρτωσης 
του συμπιεστή απενεργοποιώντας τον 
συμπιεστή προτού επιτευχθεί η επι-
θυμητή θερμοκρασία χώρου, ώστε να 
προστατεύσει τον κινητήρα του. Εάν 
αυτό αρχίσει να συμβαίνει συχνά τα 
πρώτα σημεία που θα παρουσιάσουν 
βλάβη είναι τα ηλεκτρικά εξαρτήματα. 
Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα έχουν 
διάρκεια ζωής με βάση τους κύκλους 
λειτουργίας τους. Αν λοιπόν οι κύκλοι 
αυτοί είναι κάθε 1 λεπτό ενώ θα έπρε-
πε να είναι κάθε 15 σημαίνει ότι τα 

ηλεκτρικά εξαρτήματα θα εμφανίσουν 
βλάβη πολύ νωρίτερα. Η βλάβη των 
ηλεκτρικών εξαρτημάτων είναι πιο συ-
χνή από βλάβη στον ίδιο τον συμπιε-
στή. Ωστόσο όταν εξακολουθεί να μην 
υπάρχει η απαιτούμενη συντήρηση 
και το συμπυκνωτικό μηχάνημα εξα-
κολουθεί να λειτουργεί με πάρα πολ-
λά on/ off κάποια στιγμή θα προκύψει 
βλάβη και στο συμπιεστή. Η εκκίνη-
ση ενός συμπιεστή είναι η πιο κρίσιμη 
φάση στην λειτουργία του. Κάθε φορά 
που ξεκινάει ένας συμπιεστής έχου-
με εντονότερες δονήσεις που επιβα-
ρύνουν τη λειτουργία του. Επιπλέον 
τα ρουλεμάν δεν έχουν επαρκή λίπαν-
ση και δημιουργούνται τριβές και άρα 
φθορές. Όταν λοιπόν υπάρχουν πολ-
λές εκκινήσεις ανά 24ωρο ο συμπιε-
στής θα παρουσιάσει συντομότερα μη-
χανικές βλάβες.
Κατά την προληπτική συντήρηση ελέγ-
χουμε ότι όλα τα εξαρτήματα της συ-
μπυκνωτικής μονάδας είναι καλά 
στερεωμένα. Αυτό αποτρέπει τη χα-
λάρωση κάποιου εξαρτήματος αλλά 
επίσης μπορεί να μειώσει σημαντικά 
το θόρυβο λειτουργίας του συστήμα-
τος. Για την αφαίρεση των συσσωρευ-
μένων ρύπων στον συμπυκνωτή χρη-
σιμοποιούμε πεπιεσμένο αέρα ή νερό 
και αποφεύγουμε όσο το δυνατό τη 
χρήση χημικών καθαριστικών. Επίσης 
ελέγχουμε και καθαρίζουμε τον κινη-
τήρα του ανεμιστήρα από σκόνες και 
ακαθαρσίες με ένα πανί ή πεπιεσμέ-
νο αέρα.

Εάν το συμπυκνωτικό μηχάνημα λει-
τουργεί με υψηλή πίεση κατάθλιψης 
παρά το γεγονός ότι ο συμπυκνωτής 
του είναι καθαρός το πρόβλημα θα 
μπορούσε να είναι αέρας ή παρου-
σία μη συμπυκνούμενων ουσιών στο 
εσωτερικό του συστήματος. Ελέγχου-
με αν υπάρχει βουλωμένο φίλτρο στο 
σύστημα. Για να σιγουρευτούμε ότι 
δεν υπάρχει βούλωμα στο φίλτρο θα 
πρέπει να ελέγξουμε ότι δεν υπάρ-
χει διαφορά πίεσης πριν και μετά από 
αυτό μεγαλύτερη από 2 psig. Εμπειρι-
κά αν παρατηρήσουμε πάγωμα μετά 
το φίλτρο χρειάζεται η αντικατάστασή 
του. Επίσης χρήσιμη είναι η διενέρ-
γεια τεστ οξύτητας  ώστε να ελέγξου-
με αν υπάρχουν υγρασία και οξέα στο 
σύστημα. Αν προκύψει ότι υπάρχουν 
θα πρέπει όλη η ποσότητα του ψυκτι-
κού ρευστού να αφαιρεθεί και να γί-
νει πλήρωση με νέο μετά την αλλαγή 
του φίλτρου του μηχανήματος και μετά 
από την επίτευξη ικανοποιητικού βαθ-
μού κενού στο σύστημα.
Αν ο συμπυκνωτής δεν είναι καθαρός 
σημαίνει ότι η συναλλαγή θερμότητας 

Η ςυΝΤΗρΗςΗ εΝός ςυμπυκΝωΤικόυ 
μΗχαΝΗμαΤός περιλαμβαΝει Διαφόρα ςΤαΔια 
καθως θα πρεπει Να ελεγχθόυΝ Η/ και Να 
καθαριςΤόυΝ αρκεΤα εξαρΤΗμαΤα. Η ςυΝΤΗρΗςΗ 
ωςΤόςό μας εξαςφαλιζει ΤΗ ςωςΤΗ λειΤόυργια και 
ΤΗΝ απόΤελεςμαΤικόΤΗΤα Τόυ ςυςΤΗμαΤός.

Η σημασία της συντήρησης  
ενός συμπυκνωτικού 
μηχανήματος
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του ψυκτικού ρευστού με το περιβάλ-
λον περιορίζεται. Αυτό οδηγεί σε λιγό-
τερο αποτελεσματική λειτουργία του 
συμπιεστή και σε έλλειψη υπόψυξης. 
Για να ανταποκριθεί το σύστημα ανε-
βάζει την πίεση λειτουργίας του και 
όταν το πρόβλημα είναι μεγάλο ενερ-
γοποιείται ο πρεσοστάτης υψηλής πί-
εσης διακόπτοντας τη λειτουργία του 
συστήματος προτού φτάσει τη ρύθμι-
ση θερμοκρασίας που έχουμε ορίσει. 
Το σύστημα μπαίνει σε μια διαδικασία 
επαναλαμβανόμενων κύκλων λειτουρ-
γίας/ διακοπής χωρίς να καταφέρνει 
να φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία 
για την εφαρμογή. Εάν λοιπόν παρατη-
ρούνται υψηλές πιέσεις λειτουργίας το 
πρώτο που ελέγχουμε είναι αν είναι κα-
θαρός ο συμπυκνωτής. Αν μετά τον κα-
θαρισμό με νερό συνεχίζουμε να έχου-
με το ίδιο πρόβλημα προχωράμε στο 
χημικό καθαρισμό του συμπυκνωτή. 
μετά τον καθαρισμό μετράμε την υπό-
ψυξη του συστήματος ώστε να βεβαιω-
θούμε ότι λειτουργεί ικανοποιητικά. 
Η υπόψυξη είναι η διαφορά θερμο-
κρασίας μεταξύ της θερμοκρασίας συ-
μπύκνωσης και της θερμοκρασίας του 
ψυκτικού ρευστού στην έξοδο του συ-
μπυκνωτή. Τη θερμοκρασία συμπύ-
κνωσης τη βρίσκουμε από την υψηλή 
πίεση λειτουργίας του συστήματος με 
τη χρήση πίνακα πίεσης/ θερμοκρασί-
ας για το συγκεκριμένο ψυκτικό ρευ-
στό της εφαρμογής. Τη θερμοκρασία 
εξόδου του ψυκτικού ρευστού από τον 
συμπυκνωτή την λαμβάνουμε με ένα 

θερμόμετρο. Αν η διαφορά αυτή είναι  
πολύ μικρή (μικρότερη από 2°C ) μπο-
ρεί να είναι ένδειξη έλλειψης ψυκτι-
κού ρευστού ή άλλου προβλήματος. 
Αντίστοιχα αν η διαφορά αυτή είναι πολύ 
μεγάλη (μεγαλύτερη από 6°C) θα μπο-
ρούσε να είναι ένδειξη υπερπλήρωσης 
του συστήματος ή κάπου άλλου προ-
βλήματος που οδηγεί στη συγκέντρωση 
ψυκτικού ρευστού στο στοιχείο του συ-
μπυκνωτή. Η υπόψυξη είναι απαραίτητη 
ώστε να αποφύγουμε την ύπαρξη αερί-
ου στην είσοδο του εκτονωτικού μέσου 
καθώς κάτι τέτοιο θα μείωνε την απόδο-
ση και την αποδοτικότητα του συστήμα-
τος. Θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας 
πως υπάρχει μια μικρή πτώση πίεσης σ’ 
όλα τα εξαρτήματα που παρεμβάλλονται 
μεταξύ του συμπυκνωτή και της εκτο-
νωτικής βαλβίδας. 
Οι συμπιεστές είναι γενικά πολύ αξι-
όπιστοι. Ωστόσο η ελλιπής συντήρη-
ση ή τα προβλήματα άλλων εξαρτη-
μάτων του συστήματος μπορούν να 
επηρεάσουν τον συμπιεστή με απο-
τέλεσμα την υπερθέρμανσή του. Εί-
ναι καλό να μετράμε την αντίσταση της 
περιέλιξης με ένα μεγγόμετρο ώστε 
να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρ-
χει βλάβη στον κινητήρα του συμπιε-
στή. Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί κάποιος αναλυτής συμπιεστή για 
περαιτέρω ανάλυση. Αν γίνει σύντομα 
αντιληπτή ενδέχεται η υπερθέρμανση 
να μην έχει επηρεάσει τον συμπιεστή. 
Αν όμως το πρόβλημα υπάρχει για με-
γάλο χρονικό διάστημα ίσως απαιτη-
θεί να γίνει αντικατάστασή του. 

Πολύ σημαντικός είναι ο τακτικός και 
σύμφωνα με τις οδηγίες και τα πρότυ-
πα, έλεγχος απωλειών ψυκτικού ρευ-
στού. Ο έγκαιρος εντοπισμός διαρρο-
ών βοηθά στο να έχουμε ελάχιστες 
απώλειες προς το περιβάλλον ελαχι-
στοποιώντας το ισοδύναμο CO2 απο-
τύπωμα της εγκατάστασης καθώς και 
τις ώρες που θα παραμείνει εκτός λει-
τουργίας με ότι αυτό συνεπάγεται για 
την ποιότητα των ψυχόμενων προϊ-
όντων. Ανάλογα με την ποσότητα του 
περιεχόμενου ψυκτικού ρευστού κα-
θώς και το είδος της ψυκτικής εγκα-
τάστασης προκύπτει απ’ την τρέχουσα 
νομοθεσία ο αριθμός των υποχρεωτι-
κών ελέγχων απωλειών που θα πρέ-
πει να διενεργούνται από τον αδειούχο 
και πιστοποιημένο ψυκτικό που ανα-
λαμβάνει τη συντήρηση.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσου-
με πως οποιαδήποτε εργασία προλη-
πτικής συντήρησης, επισκευής, έλεγ-
χος διαρροών, πλήρωσης ψυκτικού 
ρευστού ή καθαρισμού πρέπει να εγ-
γράφεται στο βιβλίο service της μονά-
δας. μέσα από αυτό το αρχείο ο τεχνι-
κός είναι σε θέση να εξάγει ταχύτερα 
και ασφαλέστερα συμπεράσματα σχε-
τικά με οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυ-
σλειτουργία παρουσιαστεί. 

Γράφει ο κωστάσ δάλάβουράσ
Διπλ . ΗλεκΤρόλόγός μΗχαΝικός εμπ
SALES MAnAGER γεΝικΗ ΨυκΤικΗ α.Τ.ε.κ.ε.

όπόιαδηπότε εργαςια 
πρόληπτικης ςυντηρηςης, 
επιςκευης, ελεγχός διαρρόών, 
πληρώςης ψυκτικόυ ρευςτόυ  
η καθαριςμόυ πρεπει  
να εγγραφεται ςτό βιβλιό  
service της μόναδας.
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ρωτάτε
άπαντάμε

Όπως φαίνεται από την δεύτερη εικόνα το πρόβλημα εί-
ναι στο σχεδιασμό της πορείας του σωληνοδικτύου. Όταν η 
γραμμή της αναρρόφησης από τον αεροψυκτήρα θα πρέ-
πει να κινηθεί με κατεύθυνση προς τα κάτω θα πρέπει να 
υπάρχει ελαιοπαγίδα ώστε να μην επιτρέπει στο ψυκτι-
κό ρευστό μαζί με το λιπαντικό μέσο που υπάρχουν μέσα 
στον αεροψυκτήρα να διοχετεύεται στην γραμμή της αναρ-
ρόφησης και να καταλήγει στον συμπιεστή όταν δεν λει-
τουργεί το σύστημα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει μετά την 
ελαιοπαγίδα η γραμμή αναρρόφησης να ανεβαίνει με κα-
τεύθυνση προς τα πάνω σε ύψος μεγαλύτερο από τον αε-
ροψυκτήρα προτού κατευθυνθεί προς τα κάτω όπως φαί-
νεται στην παρακάτω εικόνα.
Το γεγονός ότι δεν σχεδιάστηκε έτσι το σωληνοδίκτυο είχε 
ως αποτέλεσμα όταν δεν λειτουργούσε το σύστημα να με-
ταφέρεται ψυκτικό υγρό από τον εξατμιστή στον συμπιεστή 
με αποτέλεσμα την μηχανική βλάβη του συμπιεστή.

Η εφαρμογή αφορά ένα ψυκτικό θάλαμο με ένα συμπιε-
στή και έναν εξατμιστή. Στην εικόνα 1 φαίνεται ένα γενι-
κό σχέδιο του συστήματος που λειτουργεί με την πραγμα-
τική φυσική απεικόνιση των εξαρτημάτων που υπάρχουν 
στο σύστημα.

Το πρόβλημα που παρουσίασε ήταν μηχανική βλάβη του συ-
μπιεστή. μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργή-
θηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Στη συγκεκριμένη μονάδα 
έχει αλλαχθεί ξανά ο συμπιεστής. Τα στοιχεία του συμπυ-
κνωτή και του εξατμιστή είναι καθαρά. Στην εικόνα 2 είναι 
ένα σκαρίφημα του δικτύου σωληνώσεων στην εφαρμογή. 
Ποιο θα μπορούσε να είναι το πρόβλημα?

απάντηση: 

Έρώτηση:
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Την απάντηση επιμελήθηκε
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Ο κος Νικόλαος  Εμμ. Παπαϊωάννου 
το 1987 ίδρυσε στην Πάτρα την εται-
ρία RECO "παπαϊωάννου Ν. ποδα-
ρά δ. ο.Έ." η οποία δραστηριοποιείται 
στο χώρο της επαγγελματικής - βιο-
μηχανικής ψύξης και κλιματισμού-
εξαερισμού.

Υπό την διοίκηση του κ. Παπαϊωάννου 
και χάρη στην άρτια τεχνική κατάρτι-
σή του και τις διοικητικές του ικανό-
τητες, οι δραστηριότητες της εταιρίας 
επεκτάθηκαν στην μελέτη – εγκατά-
σταση - συντήρηση ψυκτικών εγκατα-
στάσεων και εγκαταστάσεων κλιματι-
σμού - εξαερισμού.

Η εταιρία RECO από το 1990 είναι 
ο επίσημος αντιπρόσωπος στην Δ. 
Ελλάδα και την Πελοπόννησο των 

εταιριών “Carrier – Frigel αποστόλου α.Έ”, “FG Europe”, “Petcor” κ.α.

Το 1993 ξεκίνησε τη συνεργασία της με την εταιρία κινητής τηλεφωνίας 
Vodafone, στον τομέα των ψηφιακών κέντρων και σταθμών βάσης, η οποία δι-
ήρκησε περίπου στα 20 έτη.

Από το 2000 οι δραστηριότητές της έχουν επεκταθεί και στον τομέα διαμόρφω-
σης επαγγελματικών χώρων, προσφέροντας προϊόντα υψηλών προδιαγραφών. 
Η μεγάλη γκάμα προϊόντων που διατίθενται προέρχονται από κορυφαίες διε-
θνείς εταιρίες, όπως Carrier, Fujitsu, Midea, Copeland,κ.α.

Στα 35 χρόνια λειτουργίας της αποκτήθηκε η τεχνογνωσία, που συνεπικουρού-
μενη από το κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό, της δίνει τη δυνατότη-
τα να παρέχει άριστη ποιότητα και διαρκή τεχνική υποστήριξη καθιστώντας την 
έτσι μία από τις κορυφαίες εταιρίες στον τομέα της, διασφαλίζοντας στο πέρα-
σμα των χρόνων διαχρονικές συνεργασίες με εταιρίες κολοσσούς. 

Η εταιρία με αυτά τα εφόδια κατάφερε να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης 
με αποτέλεσμα η δράση της να μην περιορίζεται στην Πελοπόννησο και την Δυ-
τική Ελλάδα, αλλά να έχει επεκταθεί πλέον σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και 
την Κύπρο.

www.reco.com.gr

Η Επιχειρηματικότητα 
στην Περιφέρεια
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η ΈπιΧΈιρημαΤικοΤηΤα 
σΤηΝ πΈριφΈρΈια48

Η RECO, πάντα πρωτοπόρα στον τομέα της, είναι από τις πρώτες εταιρίες 
που εφήρμοσε το σύστημα τηλεπαρακολούθησης και απομακρυσμένης δια-
χείρισης. Η τεχνογνωσία της σε αυτόν τον τομέα αναπτύχθηκε ακόμη περισ-
σότερο μετά την συνεργασία της με την εταιρία Vodafone. 

με την εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας, έχει τη δυνατότητα ελέγχου των συ-
στημάτων που την αφορούν σε όλο το κτήριο (π.χ. μονάδες ψύξης, κλιματισμού, 
φώτα, πόρτες σε ένα πολυκατάστημα), από την έδρα της, με αποτέλεσμα να έχει 
τη δυνατότητα παρέμβασης επί εικοσιτετραώρου βάσεως, προκειμένου να αντι-
μετωπίζονται άμεσα τα όποια λειτουργικά προβλήματα.

Δεδομένου ότι αυτά συνοδεύονται από συνέπεια και αξιοπιστία μπορεί και πα-
ρέχει μεγάλη γκάμα υπηρεσιών, όπως: Πώληση –μελέτη -  Εγκατάσταση - Συ-
ντήρηση.

• Επαγγελματικών ψυγείων 

• Ψυκτικών θαλάμων 

•  Ψυκτικών μηχανημάτων                                              

• Κεντρικών μονάδων ψύξης 

•  Επαγγελματικού εξοπλισμού 

•  μονάδων κλιματισμού 

Προσφέρει δε λύσεις σε:

• Σούπερ και μίνι μάρκετ
• Κρεοπωλεία
• Ζαχαροπλαστεία                                                     
• Βιομηχανίες τροφίμων
• Παρασκευαστήρια &  
 συσκευαστήρια τροφίμων 
• Αποθήκευση τροφίμων
• Καταστήματα υγειονομικού  
 ενδιαφέροντος.
• Εξειδικευμένες εφαρμογές  
 (Τυροκομεία κτλ)

Για την επίτευξη των παραπάνω, η 
εταιρία παπαΪωαΝΝού Νικ. – πο-
δαρα δημ. ο.Έ έχει ορίσει και εφαρ-
μόζει Σύστημα Ποιότητας, το οποίο 
περιλαμβάνει όλες τις κρίσιμες πλευ-
ρές των λειτουργιών της επιχείρη-
σης, που επηρεάζουν την ποιότητα 
των προσφερόμενων από αυτήν υπη-
ρεσιών. 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
παρακολουθείται, συντηρείται και 
βελτιώνεται μέσα από προγράμμα-
τα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και 
ανασκοπήσεων. Είναι σχεδιασμένο 
έτσι, ώστε να δίνει βάρος στην πρό-
ληψη, χωρίς όμως να υποτιμά μη-
χανισμούς διορθωτικών ενεργειών, 
όταν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση 
του συστήματος με τις απαιτήσεις.

www.reco.com.gr
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Το σημαντικότερο το αφήσαμε για το 
τέλος και θέλω να αναφερθώ στον 
κο Νίκο Εμμ. Παπαϊωάννου, που 
αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγο-
ράς και τις εξελίξεις και υλοποίη-
σε ακόμα μια ιδέα του δημιουργώ-
ντας μια νέα θυγατρική εταιρία την  
PLANET COOL (παπαΪωαΝΝού αΘ.-
παπαΪωαΝΝού Έμμ. ο.Έ.). 

Η RECO επεκτείνεται και μεγαλώνει.

με κύριο μέλημα την εξυπηρέτηση του 

πελάτη μέσω καινοτόμων εφαρμογών 

και προϊόντων φιλικών προς το περι-

βάλλον, τον Ιούλιο του 2021, δημιουρ-

γήθηκε η εμπορική εταιρία και ταυτό-

χρονα ηλεκτρονικό κατάστημα, η οποία 

προσφέρει λύσεις επαγγελματικής ψύ-

ξης και εξοπλισμού καταστημάτων.

Διαρκής αναζήτηση, έξυπνες εφαρμο-
γές, φιλικές προς το περιβάλλον, μο-
ντέρνος σχεδιασμός και αποδοτικό-
τητα, είναι τα εργαλεία επιλογής και 
προσφοράς των προϊόντων για την κά-
λυψη κάθε ανάγκης των πελατών μας.



ΝΈα Τησ αΓορασ

Τα ψηφιακά μανόμετρα testo 550s και testo 557s κά-
νουν τις μετρήσεις σε συστήματα ψύξης και κλιματι-
σμού καθώς και σε αντλίες θερμότητας γρηγορότερες 
και ευκολότερες από ποτέ. Η μεγάλη οθόνη εμφανίζει 
όλα τα δεδομένα μέτρησης με μια ματιά και απλοποιεί 
την ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

Τα μενού μέτρησης καθοδηγούν τον χρήστη βήμα προς 
βήμα και επιτρέπουν τον αυτόματο προσδιορισμό ση-
μαντικών παραμέτρων εγκατάστασης, όπως υπερθέρ-
μανση, δοκιμή πτώσης πίεσης, δοκιμή στεγανότητας ή 
εκκένωση. Οι αισθητήρες Bluetooth για θερμοκρασία, 
πίεση και υγρασία μπορούν να συνδεθούν ασύρματα 
στο όργανο και, μαζί με το testo Smart App, παρέχουν 
ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία. Η ενημέρωση των ψυκτι-
κών ρευστών πραγματοποιείται αυτόματα και ο χρήστης 
μπορεί να επιλέξει τα αγαπημένα του για πιο γρήγορη 
πρόσβαση. 

Επιπλέον, τo testo 550i είναι το μικρότερο μανόμε-
τρο στην αγορά, καθώς δε διαθέτει οθόνη και η χρήση 
του γίνεται μέσω του Smart App από ένα smartphone/
tablet.

Και τώρα, με τη νέα πρωτοποριακή ζυγαριά και τη βαλ-
βίδα αυτόματης πλήρωσης, η ακριβής μέτρηση του ψυ-
κτικού ρευστού πραγματοποιείται αλάνθαστα, κάθε 
φορά.

με την testo η καθημερινή σας εργασία αναβαθμίζεται.

VOULTHERM 
Κ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΥΨΕΛΗΣ 15, 56430 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ:  2310 692599, ΦΑΞ:  2310 692598
www.voultherm.gr

Ψηφιακά μανόμετρα testo και νέα ζυγαριά με βαλβίδα  
αυτόματης πλήρωσης ψυκτικού μέσου 

www.opsiktikos.gr/forum

 

η ιστοσελίδα του Ψυκτικού  
απέκτησε το δικό της forum!
 
Πρόκειται για μια πλατφόρμα επικοινωνίας όπου έχετε  
τη δυνατότητα να υποβάλλετε ερωτήματα αναφορικά 
με ζητήματα του κλάδου που σας απασχολούν. 
 
Οι απαντήσεις δίνονται από ειδικούς στη σελίδα  
www.opsiktikos.gr/forum
ενώ οι απαντήσεις στα πιο σημαντικά ερωτήματα 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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μόλις λίγες ημέρες πριν την επερχόμενη έναρξη της διεθνούς έκθεσης Climatherm Energy 2022,  

η οποία θα λάβει χώρα σε ένα πλήρως ασφαλές και COVID FREE περιβάλλον, οι έως τώρα εκατοντάδες 

εκθέτες του κλάδου της ενέργειας αποδεικνύουν με την συμμετοχή τους πως το ενδιαφέρον της ενεργει-

ακής αγοράς να επισκεφθεί μια τέτοια μεγάλη και εξειδικευμένη έκθεση, είναι τεράστιο.

Σημαντική και παράλληλα ελπιδοφόρα, είναι η δυναμική παρουσία της Climatherm Energy, η οποία με-

τρά ήδη πάνω από 30 χρόνια στον τομέα της ενέργειας και παρά την covid εποχή που διανύουμε, η πραγ-

ματοποίηση της δείχνει τον δυναμικό και καταλυτικό ρόλο της στην ελληνική, ενεργειακή αγορά.

Η Διεθνής Έκθεση “Climatherm - Energy 2022”, τελεί, όπως πάντα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας και έχει την συνεχή στήριξη και συμμετοχή όλων των σημαντικών φορέων του 

κλάδου.

Προσκαλούμε λοιπόν, όλους εσάς του επαγγελματίες του κλάδου (υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αρχι-

τέκτονες, τεχνικές εταιρίες, ψυκτικούς, ξενοδόχους και πολλούς άλλους) να εμπιστευτούν την πολυετή 

εμπειρία των εκθετών του χώρου της ενέργειας και όχι μόνο, και να επισκεφθούν την επερχόμενη διεθνή 

έκθεση Climatherm Energy 2022, στην οποία θα τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας κατά της COVID-19, 

για την καλύτερη και πιο άμεση εύρεση συνεργατών και άλλων επαγγελματιών του κλάδου, αλλά και για 

την πλήρη και πιο άμεση ενημέρωσή τους.

Σας περιμένουμε στο υψηλών προδιαγραφών εκθεσιακό κέντρο, “Athens Metropolitan Expo” από τις  

25 έως τις 27 φεβρουαρίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 

210.9356110, 2109315073, ή με email στο info@climatherm.gr.

Εξυπηρετούμε επισκέπτες και εκθέτες με δωρεάν μεταφορά από το μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας και το 

Αεροδρόμιο.

                                                                                                                     Για την Project Ltd,  

 Σούλα Κυβέρη – Κεσμετζή

με δύναμη ισχύος!





Την εκδήλωση άνοιξε με ομιλία του ο 
Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Αθηνών και της ΚΕΕΕ, κ. 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ενώ απηύ-
θυναν χαιρετισμούς ο Υπουργός Οι-
κονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο 
Πρύτανης του ΠΑ.ΠΕΙ. κ. Άγγελος Κό-
τιος, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώρ-
γος Πιτσιλής, ο Πρόεδρος της ΓΣΕ-
ΒΕΕ και μέλος της ΔΕ του ΕΕΑ, κ. 
Γιώργος Καββαθάς, ο Πρόεδρος του 
ΣΒΑΠ κ. Δημήτρης μαθιός ενώ την 

κόμβικός ό ρόλός  
ΤΗς ΤεχΝόλόγιας ςΤό ςυγχρόΝό επιχειρειΝ
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας ε.ε.α.-πα.πει

ΈκδηλωσΈισ / σύΝΈδρια

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

σε μία ξεχωριστή υβριδική εκδήλωση σε αίθουσα του σταδίου Έιρήνης και φιλίας, παρουσιάστηκαν την Τετάρτη 19/1, 
τα αποτελέσματα της μελέτης που έκανε το πανεπιστήμιο πειραιά για λογαριασμό του Έπαγγελματικού Έπιμελητη-
ρίου αθηνών, με θέμα: οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην επιχειρηματική συνέχεια και ανθεκτικότητα των 
μικρομεσαίων Έπιχειρήσεων: ο κρίσιμος ρόλος της τεχνολογίας.

εισαγωγή για την παρουσίαση της μελέτης έκανε ο Καθηγητής και Αντιπρύτα-
νης του ΠΑ.ΠΕΙ. κ. Γρηγόρης Χονδροκούκης.
Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε σε βασικά 
συμπεράσματα της μελέτης και εστίασε στα προβλήματα που προκάλεσε η παν-
δημία στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αλλά και στον κομβικό ρόλο των τε-
χνολογικών εργαλείων στο σύγχρονο επιχειρείν, κάτι που φαίνεται και από την 
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. «Η μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή 
βοηθά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα νέο ψηφια-
κό δίκτυο, παράγοντας που είναι καθοριστικός για να ανταποκριθούν αυτού του 
είδους οι επιχειρήσεις στον αυξημένο ανταγωνισμό και για να προωθήσουν τα 
προϊόντα τους σε μεγαλύτερες αγορές. Και βέβαια να εφαρμοστούν με μεγαλύ-
τερα ποσοστά επιτυχίας νέες καινοτόμες προτάσεις», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. 
Χατζηθεοδοσίου, ενώ αναφερόμενος στον τρόπο αντιμετώπισης της υγειονομι-
κής κρίσης και των ανατιμήσεων, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις της επι-
μελητηριακής κοινότητας, οι οποίες στοχεύουν στη στήριξη των πληττόμενων 
επιχειρήσεων. «Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης να φτάσουν παντού», υπο-
γράμμισε ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΕΑ.
μετά τον κ. Χατζηθεοδοσίου το λόγο έλαβε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πει-
ραιά κ. Άγγελος Κότιος, ο οποίος επισήμανε ότι θα καταγράφονταν πολύ χειρό-
τερες επιδόσεις του επιχειρείν μέσα στην πανδημία αν δεν υπήρχαν τα τεχνο-
λογικά εργαλεία. «Αυτό που θα μας μείνει από την κρίση, είναι η διάδοση των 
νέων τεχνολογιών», εκτίμησε ο κ. Κότιος ενώ σημείωσε ότι η μικρομεσαία επι-
χειρηματικότητα επέδειξε προσαρμοστικότητα στη χρήση και αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογικών εργαλείων.
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Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρή-
στος Σταϊκούρας, αφού ευχαρίστησε 
το ΕΕΑ για τη συνεργασία όλο αυτό 
δύσκολο διάστημα της υγειονομικής 
κρίσης, αναφέρθηκε στα μέτρα που 
έλαβε η κυβέρνηση για να στηρίξει 
την επιχειρηματικότητα και την απα-
σχόληση. «Στηρίξαμε ουσιαστικά τις 
μμΕ, γιατί αυτές είναι πιο ευάλωτες 
σε κρίσεις και εξωτερικούς κραδα-
σμούς», υπογράμμισε ο κ. Σταϊκού-
ρας ενώ αναφερόμενος στον σχε-
διασμό της κυβέρνησης, τόνισε ότι 
προωθείται ο ψηφιακός μετασχηματι-
σμός του κράτους και της οικονομίας, 
προσθέτοντας ότι θα δοθούν φορολο-
γικά κίνητρα για δαπάνες σχετικές με 
την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων.

Τις δράσεις της ΑΑΔΕ κατά το διά-
στημα της πανδημίας ανέφερε ο κ. 
Πιτσιλής ενώ τόνισε ότι «το μεγάλο 
μας στοίχημα είναι οι επιχειρήσεις να 
εξυπηρετούνται με ασφάλεια από την 
οθόνη του υπολογιστή τους».
Για τις συνέπειες της πανδημίας και 
την ανάγκη λήψης επιπλέον μέτρων 
με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσε-
ων και τον ψηφιακό τους μετασχημα-
τισμό, μίλησε ο κ. Γιώργος Καββαθάς 
ενώ ο κ. Δημήτρης μαθιός μίλησε για 
την πορεία της μεταποίησης εν μέσω 
πανδημίας.

Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσίασε ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Θωμάς 
Δασακλής.
Στην εκδήλωση παρέστησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Θεόδωρος Δρίτσας 
και Τρύφων Αλεξιάδης, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. 
Γεώργιος Παπαμανώλης – Ντόζας, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης κ. Αναστάσιος Καπνοπώλης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρ-
καδίας κ. Γιάννης Τρουπής, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου μεσσηνίας κ. Ευ-
άγγελος Ξυγκώρος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Γιάννης μπού-
ρης και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας κ. Σωτήρης Σκιαδαρέσης, ο 
Αντιπρόεδρος του ΒΕΘ κ. Δημήτρης Βαργιάμης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτο-
διοίκησης, καθώς και η Πρόεδρος του ΣΕΦ κ. Χριστίνα Τσιλιγκίρη.

Από τη Διοικητική Επιτροπή του Ε.Ε.Α. έδωσαν το “παρών” οι Αντιπρόεδροι κ.κ. 
Νίκος Γρέντζελος, Νίκος Κογιουμτσής και Ηλίας μάνδρος, ο Γενικός Γραμμα-
τέας κ. Δημήτρης Γαβαλάκης, ο Οικονομικός Επόπτης κ. Παναγιώτης Παντελής, 
ο Υπεύθυνος ΓΕμΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων κ. Γιώργος Ζηκόπουλος, 
ενώ παρέστησαν και τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ε.Α. κ.κ. Κωνσταντίνος Αγαπητός, 
Δημήτρης Βαρδακώστας, Γιώργος Καραβίας, Κωνσταντίνος Ρεκλείτης και Σπύ-
ρος Σταυρούλιας, καθώς και το μέλος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολά-
βησης του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Ρούσσης.
Παραβρέθηκαν ακόμη η κ. μίνα Γιαζιτζόγλου, Αντιπρόεδρος ΠΑΣΙΠΣ, ο κ. Γιάν-
νης Δαβερώνης, Πρόεδρος ΕΕΕΣΑ, ο κ. Αθανάσιος Καλύβας, Πρόεδρος Ενωμέ-
νων Σωματείων Επαγγελματιών Οδηγών Νοτίου Τομέα, ο κ. Παύλος Πολιτάκης, 
Πρόεδρος Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου, ο 
κ. Κλεόβουλος Δώρος, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυμναστηρίων, ο 
κ. Κωνσταντίνος Σπετσιωτάκης, Πρόεδρος Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Σα-
λαμίνας, ο κ. Αθανάσιος Τσίνος, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Νίκαιας, η κ. 
Κωνσταντίνα Φραγκοδημητροπούλου, Πρόεδρος ΣΕΠΑΕ, η κ. μαγδαληνή Χου-
ρίδου, Πρόεδρος ΟΣΕΔΑΕ, ο κ. μιχάλης Τζωρτζωρής, Πρόεδρος ΣΕμΑ, ο κ. Δη-
μήτρης μαρίνος, Πρόεδρος ΣΑΕΚ, και η κ. Φραντζέσκα Τατούλη, Πρόεδρος Σω-
ματείου Σχολικών Κυλικείων Νομού Αττικής.
Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε ο δημοσιογράφος Νίκος Υποφάντης.

ακολουθεί η σύνοψη των αποτελεσμάτων της μελέτης
«οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην επιχειρηματική συνέχεια και 
ανθεκτικότητα των μικρομεσαίων Έπιχειρήσεων: ο κρίσιμος ρόλος της τε-
χνολογίας»
Η πανδημία έχει προκαλέσει δραματικές αλλαγές στο ευρύτερο μάκρο-περι-
βάλλον των επιχειρήσεων, που ενθαρρύνουν τις εταιρείες να υιοθετήσουν την 
ψηφιακή τεχνολογία σε ευρύτερη κλίμακα και υπό πίεση χρόνου. Σύμφωνα με 
μελέτες, η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μεταμορφώνουν 
τα επιχειρηματικά τους μοντέλα γρήγορα, και όχι με παραδοσιακούς ή γραμ-
μικούς τρόπους. Ιδιαίτερα, η ψηφιοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου βοη-
θά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα νέο ψηφιακό 
δίκτυο, το οποίο επιτρέπει την υπέρβαση της κυριαρχίας των μεγάλων επιχει-
ρήσεων. Δεδομένου ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν ση-
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μαντικό ρόλο στον καθορισμό της οι-
κονομίας μιας χώρας, η εμφάνιση και 
η ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς εί-
ναι πολύ σημαντικές.
Οι τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής 
επανάστασης μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν για τη βελτίωση της ανθεκτικό-
τητας και της συνέχειας των επιχειρή-
σεων. Τεχνολογίες όπως η ψηφιακή 
αλυσίδα εφοδιασμού, η ανάλυση δε-
δομένων, η τεχνητή νοημοσύνη, η μη-
χανική μάθηση, η ρομποτική, το ψη-
φιακό εμπόριο και το Διαδίκτυο των 
πραγμάτων, μπορούν να αυξήσουν την 
ανθεκτικότητα και την ευελιξία των 
οργανισμών και να τους επιτρέψουν 
να αποδίδουν καλύτερα από τους ομο-
λόγους τους σε ταραχώδη ή ασταθή 
περιβάλλοντα. Γενικά, οι μμΕ υιοθε-
τούν διαφορετικό βαθμό ψηφιακών 
μετασχηματισμών, οι οποίοι μπορούν 
να συνοψιστούν σε τρεις συνιστώσες: 
α) μμΕ με υψηλό επίπεδο ψηφιακής 
ωριμότητας που ανταποκρίνονται στις 
προκλήσεις επιταχύνοντας τη μετάβα-
ση προς τις ψηφιοποιημένες επιχει-
ρήσεις, β) μμΕ που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα ρευστότητας αλλά χαμη-
λό επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας που 
αποφασίζουν να ψηφιοποιήσουν μόνο 
τη λειτουργία πωλήσεων και, γ) μμΕ 
που έχουν πολύ περιορισμένο ψηφι-
ακό γραμματισμό αλλά υποστηρίζο-
νται από υψηλό επίπεδο κοινωνικού 
κεφαλαίου. Άλλα ευρήματα μελετών 
υποδηλώνουν ότι οι πρακτικές και-
νοτομίας των μμΕ έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην απόδοση και την επι-
βίωση τους. Εμπειρικά ευρήματα απο-
καλύπτουν ότι η ικανότητα καινοτομί-
ας είναι απαραίτητη για την επιβίωση 
μιας μμΕ κατά τη διάρκεια μιας κρί-
σης και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη 
θετικού αντίκτυπου της καινοτομίας 
μάρκετινγκ και της καινοτομίας δια-
δικασιών στις οικονομικές επιδόσεις 
των μμΕ κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας COVID-19.
Στην έρευνα που πραγματοποίησε το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθη-
νών, σε συνεργασία με το Πανεπιστή-
μιο Πειραιά και επιστημονικά υπεύ-
θυνο τον Καθηγητή Γρ. Χονδροκούκη, 
Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκ-
παίδευσης Παν. Πειραιώς, επιβεβαιώ-
νεται σε σημαντικό βαθμό ότι μία από 
τις διαστάσεις της ψηφιακής ετοιμότη-

τας των επιχειρήσεων σχετίζεται με τις ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες που 
διαθέτει το προσωπικό τους και το βαθμό στον οποίο τις αξιοποιούν στην εργα-
σία τους. Περισσότερες από τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις (75,9%) διαθέτουν 
ανθρώπινο δυναμικό που στη συντριπτική τους πλειοψηφία (περισσότερο από 
80%) χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή στην εργασία του.
Είναι αναμφισβήτητο ότι η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και οι αναπτυξιακές 
στρατηγικές απαιτούν την αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων της πληροφο-
ρικής. Αυτό, είναι κάτι το οποίο ασπάζεται η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του 
δείγματος, δεδομένου ότι μόνο 2,7% από τους ερωτηθέντες θεωρούν ότι δεν 
υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, τέτοια, που να προκαλεί διέγερση του ενδιαφέ-
ροντος της επιχείρησης για αναβάθμιση των τεχνολογικών της υποδομών. Στον 
αντίποδα, μία στις τρεις από τις επιχειρήσεις του δείγματος επιδιώκει και κατα-
φέρνει να προκαλεί τεχνολογικές εξελίξεις ή/και να τις υιοθετεί πριν τους πε-
ρισσότερους ανταγωνιστές της. Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοι-
χεία που σχετίζονται με την εξέλιξη του του τζίρου που προήλθε από πωλήσεις 
αγαθών/υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Έτσι, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 
(54,05%) είδε αύξηση του σχετικού τζίρου κατά τη διάρκεια της πανδημίας ενώ 
ένα μικρό ποσοστό (13,52%) διαπίστωσε μείωση.
Η άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με το βαθμό που θεωρούν ότι η αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών συνέβαλε στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την προηγούμενη κατα-
γραφή, με μία περεταίρω μετατόπιση υπέρ των θετικών απόψεων. Έτσι, 10% θε-
ωρούν ότι η σχετική συμβολή ήταν περιορισμένη (πολύ λίγο, λίγο – η επιλογή 
«καθόλου» δεν εμφανίζεται) ενώ περισσότερες από τρεις στις τέσσερις επιχει-
ρήσεις του δείγματος (77,9%) πιστεύουν ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
συνέβαλε σημαντικά στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων (πολύ, πάρα πολύ, 
απόλυτα). Η διάμεσος τιμή των στοιχείων που συλλέχθηκαν αντιστοιχεί στην πε-
ριοχή που περιγράφεται ως «πάρα πολύ».
Αντίστοιχα ευρήματα προκύπτουν από το ερώτημα που αναφέρεται στο βαθμό 
στον οποίο οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
συμβάλει στη γρηγορότερη ανάκτηση των ρυθμών της επιχείρησης μετά από μία 
κρίση. Περισσότεροι από τους μισούς (58,4%) το πιστεύουν πάρα πολύ ή απόλυ-
τα, 34,9% πολύ ή αρκετά, ενώ, λιγότερο το πιστεύει μόνο το 6,7% των ερωτηθέ-
ντων (καθόλου, πολύ λίγο, λίγο). Η διάμεσος τιμή των στοιχείων που συλλέχθη-
καν αντιστοιχεί στην περιοχή που περιγράφεται ως «πάρα πολύ».
Τέλος, εξετάστηκαν στην έρευνα τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που πα-
ρουσίασαν εξαιρετικές επιδόσεις κατά την περίοδο της πανδημίας. Ως τέτοιες 
ορίζονται αυτές οι επιχειρήσεις του δείγματος που κατάφεραν να αυξήσουν τον 
κύκλο εργασιών τους κατά την περίοδο της πανδημίας σε ποσοστό μεγαλύτερο 
ή ίσο από 30%. Αυτές αντιπροσωπεύουν το 9,4% του δείγματος. Στην περίπτωση 
των επιχειρήσεων που είχαν σημαντική αύξηση του τζίρου κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 78,6% και οι μικρές 
στο 21,4%. Περισσότερες από επτά στις δέκα από αυτές τις επιχειρήσεις παρου-
σίασαν αντίστοιχες επιδόσεις κατά την περίοδο 2009-2019 (αύξηση του κύκλου 
εργασιών σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30%). Σε ποσοστό 92,8% δραστηρι-
οποιούνται στο χώρο των υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν σημαντική 
συμβολή στην απασχολησιμότητα, αφού, έχουν ως επί το πλείστο αύξηση του 
αριθμού των εργαζομένων που απασχολούν. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, 
αυτές οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές 
εξελίξεις. Περισσότερο από 85% αυτών των επιχειρήσεων υιοθετούν ή/και προ-
καλούν τις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου τους. Είναι αξιομνημόνευτό ότι οι 
μισές επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας θεωρούν ότι οι υιοθέτηση τεχνολογι-
κών εξελίξεων αποτελεί και σημαντική συνιστώσα για την δημιουργία ανταγω-
νιστικού πλεονεκτήματος.

ΠΗΓΗ: ΕΕΑ
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σωκράτης 
Ήταν η «ενοχλητική μύγα» των Αθηναίων, γιατί όπως έλε-
γαν τους ανάγκαζε να σκέφτονται και να οδηγούνται σε συ-
νειδητά συμπεράσματα. Σημαντικό μέσο του προς αυτή την 
κατεύθυνση ήταν η «μαιευτική μέθοδος»: μέσα από ερω-
τήσεις, όπως θα τις έθετε κάποιος εντελώς άσχετος με το 
προς συζήτηση θέμα, εκμαίευε απαντήσεις που οδηγού-
σαν τον συνομιλητή τους στην αλήθεια (όπως την εννοού-
σε εκείνος). Θεωρείται επίσης «μάστορας» της διαλεκτι-
κής: Άφηνε τους συνομιλητές του να εξηγήσουν την άποψή 
τους, και στη συνέχεια μέσα από ερωταπαντήσεις και πα-
ραδείγματα τους έδειχνε τις ακραίες συνέπειες αυτών που 
υπερασπίζονταν, οδηγώντας τους σε αναθεωρήσεις και νέα 
συμπεράσματα. Αυτό για το οποίο του χρωστά πολλά η αν-
θρωπότητα όμως, είναι το ότι «έφερε την φιλοσοφία από τα 
αστέρια στη γη». Δεν ασχολήθηκε με φυσικά φαινόμενα, 
αλλά με τον ίδιο τον άνθρωπο και τις έννοιες του καλού, της 
αρετής και της χωρίς προκαταλήψεις σκέψης. Σκέψης που 
τον οδήγησε στο γνωστό, ταπεινό συμπέρασμα «εν οίδα, ότι 
ουδέν οίδα» (ένα μόνο ξέρω, πως δεν ξέρω τίποτα). 

πλάτωνας 
μαθητής του Σωκράτη – και ο άνθρωπος χάρη στον οποίο 
διασώθηκαν οι θεωρίες του δασκάλου του μέσα από τους 
«Διαλόγους» που κατέγραψε, ο Πλάτωνας ήταν ο πρώ-
τος που ασχολήθηκε με όλα τα φιλοσοφικά ζητήματα που 
απασχολούν ως σήμερα την ανθρωπότητα, από την ψυχή 
του ανθρώπου μέχρι την θεϊκή ιδιότητα και την πολιτική. 
Σπουδαίο του έργο είναι η περίφημη «Πολιτεία», η κατά 

τον ίδιο ιδανική κοινωνία ανθρώπων, με σαφή διαχωρισμό 
τους ανάλογα με τις ικανότητές τους. Η θεωρία του αμ-
φισβητεί την δημοκρατία, κατακρίνει την Τέχνη και θέλει 
την Πολιτεία να αναλαμβάνει το καθήκον της ανατροφής 
των παιδιών, καταργώντας την έννοια του γονέα. Στον πλα-
τωνικό κόσμο επίσης, ο υλικός κόσμος είναι υποδεέστε-
ρος των «ιδεών» - μάλιστα όλα τα υλικά αντικείμενα είναι 
απλά «απεικάσματα» των αληθινών ιδεών – π.χ. το τραπέζι 
μπροστά σας δεν είναι παρά μια αναπαράσταση της ιδέας 
του τραπεζιού. Η ψυχή μας, όταν μπήκε στο σώμα μας, ξέ-
χασε αυτές τις ιδέες, γι’ αυτό και η «αλήθεια» (α+λήθη) εί-
ναι αυτό που έχει ξεχαστεί. με την φιλοσοφία, υποστήριζε 
ο Πλάτωνας, μπορεί κανείς να φτάσει πιο κοντά στην αλή-
θεια – κάτι που προσπάθησε να καταστήσει σαφές με τον 
περίφημο μύθο των Σπηλαίων του.

αριστοτέλης 
Πατέρας της λογικής και της επιστήμης, ο Αριστοτέλης δι-
ατύπωσε πρώτος πολλά από όσα σήμερα θεωρεί δεδομέ-
να η ανθρώπινη διανόηση. Ασχολήθηκε με την ηθική, την 
πολιτική και την τέχνη. Πρέσβευε την θέαση του κόσμου 
με στόχο την ευδαιμονία, η οποία δεν είναι παρά η ζωή 
με αρετή. Η έννοια της αρετής είναι αυτή που τιθασεύει τα 
πάθη, τα μετριάζει – με άλλα λόγια λειτουργεί ως το «μέ-
τρον». Το γνωστό «παν μέτρον άριστον» της αριστοτελικής 
σκέψης θέτει ως αρετές αυτές τις ιδιότητες που βρίσκο-
νται μεταξύ δύο άκρων (π.χ. η πραότητα, ως μεσότητα του 
θυμού και της αναισθησίας). Ύλη και πνεύμα είναι αδιά-
σπαστα ενωμένα, ενώ και τα υλικά αγαθά συμβάλλουν στην 
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ευδαιμονία ως συμπληρώματα της 
αρετής. Επιπλέον, ο Αριστοτέλης μί-
λησε κατά κάποιον τρόπο για τον θεό, 
προσθέτοντας στα μέχρι τότε γνω-
στά τέσσερα στοιχεία της φύσης ένα 
πέμπτο (πεμπτουσία), τον «άφθαρ-
το αιθέρα» που βρίσκεται στον «άνω 
τόπο». μίλησε επίσης για ζητήματα 
ηθικής αρετής, και τον ρόλο που παί-
ζει στην «πόλη», την φυσική κοινότη-
τα των ανθρώπων, καθώς «ο άνθρω-
πος είναι από τη φύση του πολιτικό 
ζώο» και πρέπει «το σύνολο να προ-
ηγείται του μέρους». Ας μην ξεχνά-
με, τέλος, πως χάρη σε αυτόν τέθη-
καν τα θεμέλια της μυθοπλασίας και 
της δραματουργίας, καθώς η Ποιητι-
κή του είναι το μόνο γραπτό κείμενο 
με αναλύσεις της τραγωδίας, που δι-
ασώθηκε.

ηράκλειτος 
Επηρέασε σύγχρονους στοχαστές 
όπως ο Χέγκελ, ο Νίτσε και ο μαρξ 
και ήταν ένας από τους πρώτους προ-
σωκρατικούς που προσέγγισε την κο-
σμολογία. Ο Ηράκλειτος πίστευε πως 
το σύμπαν διέπεται από έναν βασι-
κό νόμο, αυτόν της συνεχούς αλλα-

γής. Έλεγε πως «κανείς δεν μπορεί 
να μπει στο ίδιο ποτάμι δύο φορές», 
καθώς μπορεί αυτό να φαίνεται πως 
μένει ίδιο, αλλά συνεχώς κυλά και 
τα νερά ποτέ δεν είναι τα ίδια. Έλε-
γε πως ο κόσμος προέρχεται από το 
στοιχείο της φωτιάς (όχι με την σημε-
ρινή αντίληψη της έννοιας, αλλά ως 
«ενέργεια»), και πως αυτό το «πυρ» 
μεταλλάσσεται σε θάλασσα, γη και 
πάλι φωτιά κυκλικά, με άλλα λόγια 
«τα πάντα ρει». Τα αντίθετα συνδέο-
νται μεταξύ τους, δημιουργώντας αρ-
μονία – όπως έλεγε «τα υγρά ξηραί-
νονται», «τα ψυχρά θερμαίνονται» και 
αντίστροφα. Αυτή η αρμονία επιτυγ-
χάνεται λοιπόν μέσα από τις συνεχείς 
συγκρούσεις, που είναι κατά τον Ηρά-
κλειτο ο «πόλεμος, πατήρ πάντων». 

Ζήνων ο Έλεάτης 
Θα έλεγε κανείς πως πρόκειται για τον 
πιο… αρνητικό φιλόσοφο της αρχαιό-
τητας. Ο Ζήνων αφιερώθηκε στην άρ-
νηση και στην απόδειξη πως οι αντί-
παλοί του έκαναν λάθος – κάτι που 
ωστόσο δεν είναι και εντελώς άχρη-
στο στην ανθρώπινη σκέψη. Αυτό 
όμως για το οποίο έμεινε γνωστός εί-

ναι για τον τρόπο που ωθούσε τους 
ανθρώπους να αντιληφθούν την πραγ-
ματικότητα: Αμφισβητώντας την κοινή 
αντίληψη και την κοινή λογική. Προς 
απόδειξη της θέσης του, διατύπωσε τα 
περίφημα «παράδοξά» του – ένα από 
αυτά είναι το παράδοξο του Αχιλλέα 
(γνωστού δρομέα της αρχαιότητας) 
και της χελώνας: Αν γίνει ένας αγώ-
νας δρόμου μεταξύ του Αχιλλέα και 
μιας χελώνας, και η χελώνα ξεκινήσει 
με προβάδισμα ενός σταδίου, ο Αχιλ-
λέας δεν θα μπορέσει ποτέ να φτά-
σει την χελώνα, αν ακολουθήσουμε 
την κοινή λογική. Κι αυτό γιατί, ακό-
μα κι αν υποθέσουμε πως ο δρομέας 
είναι 100 φορές πιο γρήγορος από τη 
χελώνα, τότε όταν ο δρομέας θα έχει 
διανύσει ένα στάδιο, η χελώνα θα έχει 
διανύσει ένα στάδιο και 1/100 του στα-
δίου. Όταν ο δρομέας θα έχει διανύσει 
ένα στάδιο και ένα εκατοστό του στα-
δίου, η χελώνα θα έχει διανύσει ένα 
στάδιο, ένα εκατοστό και ένα εκατο-
στό του εκατοστού του σταδίου.

Πηγή: https://www.in2life.gr/
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Εδώ γελάμε
Ξέρετε ότι...

Ποιος είπε τι...

 

Ξέρετε ότι

Από πού προσήλθε η φράση
«Του μπήκαν ψύλλοι στ’ αφτιά»
Οι Βυζαντινοί ήταν άφταστοι στο να εφευρίσκουν 
πρωτότυπες τιμωρίες. Όταν έπιαναν κάποιον να κρυ-
φακούει, του έριχναν ζεματιστό λάδι στ’ αφτιά και τον 
κούφαιναν. Για τους «ωτακουστές» -όπως τους έλε-
γαν τότε αυτούς- ο αυτοκράτορας lουλιανός αισθα-
νόταν φοβερή απέχθεια. μπορούσε να συγχωρέσει 
έναν προδότη, αλλά έναν «ωτακουστή» ποτέ. Ο ίδιος 
έγραψε έναν ειδικό νόμο γι’ αυτούς, ζητώντας να τι-
μωρούνται με μαρτυρικό θάνατο. μα όταν τον έστειλε 
στη Σύγκλητο, για να τον εγκρίνει, εκείνη τον απέρρι-
ψε, γιατί θεώρησε ότι το αμάρτημα του «ωτακουστή» 
δεν ήταν και τόσο μεγάλο. Είπαν δηλαδή -οι Συγκλη-
τικοί- ότι η περιέργεια είναι φυσική στον άνθρωπο και 
ότι αυτός που κρυφακούει, είναι, απλώς, περίεργος. 
μπορεί να κάνει την κακή αυτή πράξη, αλλά χωρίς να 
το θέλει. Έτσι βρήκαν την ευκαιρία να καταργήσουν 
και το καυτό λάδι και ζήτησαν να τους επιβάλλεται μι-
κρότερη ποινή. Ο lουλιανός θύμωσε, μα δέχτηκε να 
αλλάξουν το σύστημα της τιμωρίας με κάτι άλλο που, 
ενώ στην αρχή φάνηκε αστείο, όταν μπήκε σε εφαρ-
μογή, αποδείχθηκε πως ήταν αφάνταστα τρομερό. 
Έβαζαν δηλαδή στ’ αφτιά του ωτακουστή… ψύλλους! 
Τα ενοχλητικά ζωύφια, έμπαιναν βαθιά στο λαβύριν-
θο του αφτιού κι άρχιζαν να χοροπηδούν, προσπαθώ-
ντας να βρουν την έξοδο. Φυσικά, ο δυστυχισμένος 
που δοκίμαζε αυτή την τιμωρία, έφτανε πολλές φορές 
να τρελαθεί. Από τότε, ωστόσο, έμεινε η φράση «του 
μπήκαν ψύλλοι στ’ αφτιά», που σήμερα έφτασε να ση-
μαίνει, ότι μου μπαίνουν υποψίες στο μυαλό για κάτι.

Αποτελέσματα 
έρευνας έδειξαν τo 
ότι να φοράς ρόμπα 
γιατρού κάνει σε 
δευτερόλεπτα τους 
άλλους να νομίζουν 
ότι είσαι πανέξυπνος.

Το να πυροβολάς 
με όπλο 
προκαλεί την 
ίδια χημική 
αντίδραση στον 
εγκέφαλο με ένα 
παθιασμένο φιλί.

Ποιος είπε τι...
«Σκιάς όναρ 
άνθρωπος».
Ο άνθρωπος είναι 
το όνειρο μιας 
σκιάς.

Πίνδαρος, 522-438 
π.Χ., Αρχαίος λυρικός 
ποιητής

«μάθε ότι αι συμφοραί των 
ανθρώπων άρχουσι  
και ουχί άνθρωποι των 
συμφορέων».
μάθε ότι οι περιστάσεις 
κυβερνούν τους ανθρώπους  
και όχι οι άνθρωποι τις 
περιστάσεις.

Ηρόδοτος, 480-420 π.Χ., Αρχαίος 
Έλληνας ιστοριογράφος

Αρχαία ελληνικά ανέκδοτα
Τα δύο είδη αλαζονείας 
Όταν είδε ο Διογένης στην Ολυμπία μερικούς νέους από τη Ρόδο 
να ‘ναι ντυμένοι πολυτελώς και να φορούν ακριβά στολίδια είπε: 
«Αυτό είναι αλαζονεία!»
Όταν αργότερα συνάντησε άλλους νέους Λακεδαιμόνιους ντυ-
μένους με πολύ φτωχούς χιτώνες, τριμμένος και τρύπιους είπε: 
«Αυτό είναι άλλο είδος αλαζονείας...»

Δεν είναι ντροπή ένας 
άντρας να πλένει πιάτα, 
αρκεί να το κάνει σαν 
άντρας. Τα νερά να 

φτάνουν στη βεράντα.
Πηγή: hysteria.gr - @yioults!

Εδώ γελάμε
Παλαιότερα όταν κόβανε  

το ρεύμα, είχαμε τουλάχιστον 
τηλέφωνο. Τώρα έχει 
προχωρήσει τόσο η 

τεχνολογία, που κόβεται  
και το τηλέφωνο μαζί.

Πηγή: hysteria.gr - @johnnieBib

Ελλάδα είναι η χώρα  
που λίγες μέρες πριν αλλάξει 

η χρονιά, κυκλοφορούν 
άρθρα με τίτλο  

«Δείτε τις επίσημες αργίες  
του 2022»

Πηγή: hysteria.gr - @nikos7gio



Ξέρετε ότι

Ποιος είπε τι...



ΑΓΗΝΩΡ A.E.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.mitsubishiheavyindustries.gr
ΑΓΗΝΩΡ Α.Ε., μέλος του Ομίλου Εταιριών Τουρνικιώτη
Αποκλειστικός εισαγωγέας ΜΗΙ για την Ελληνική αγορά από το 1979

# Designer Looks

SRK-ZS-W Καθαρό Λευκό

Μαύρο & ΆσπροΤιτάνιο

• Υψηλοί συντελεστές SEER & SCOP A+++
• Φίλτρο Αδρανοποίησης Αλλεργιογόνου
• Φωτοκαταλυτικό Αποσμητικό πλενόμενο φίλτρο
• 3D Auto λειτουργία για ομοιόμορφη ροή αέρα και   
   ταχύτατο κλιματισμό του χώρου
• Λειτουργία Fuzzy Auto με αισθητήρες θερμοκρασίας 
   και υγρασίας για αυτόματο έλεγχο θερμοκρασίας άνεσης

• Χαμηλά επίπεδα θορύβου 19dB
• Μεγάλη παροχή αέρα χάρις στην τεχνολογία 
   Jet Air που χρησιμοποιείται και στο σχεδιασμό 
   κινητήρων αεροπλάνων
• Wi-Fi Ready
• Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης LED
• Διαθέσιμο σε 3 διαφορετικά χρώματα

Κύρια Χαρακτηριστικά


