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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



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

M THERMAL
ΕΝΑ σύστημα για ΚΑΘΕ ανάγκη 
θέρμανσης και κλιματισμού

Θέρμανση

Ψύξη

Παραγωγή ζεστού νερού

DC Inverter 65°C -25°C
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Έκδοση - ΈπιμΈλΈια - ΈκΤύπωση
SHAPE IKE: ΚΡΗΤΗΣ 13, 142 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, 
ΑΘΗΝΑ,  
Τ. 2102723628, F. 210 2798487 
MARKETING@SHAPE.COM.GR
WWW.OPSIKTIKOS.GR - WWW.SHAPE.COM.GR

ύπΈύΘύΝη ύλησ
ΟΛΓΑ ΒΡΥΩΝΗ
210 4830797 & 697 2300 955 
info@opsiktikos.gr
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www.opse.gr
Τ: 210 52 48 127 
F: 210 52 48 176 
e–mail: info@opse.gr

ΈΤησιΈσ σύΝδρομΈσ & ΈμβασμαΤα
ALPHA BANK - ΙΒΑΝ: GR36  0140 1370 1370 023 2000 1771
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΙΒΑΝ: GR13 0110 1500 0000 150 2015 2003
ΠΕΙΡΑΙΩΣ - IBAN: GR77 0172 1440 0051 440 5364 8363

Δικαιούχος:  SHAPE IΚΕ
ΤΗΛ: 2104830797 / 6972300955
email: info@opsiktikos.gr
                                          

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕμΒΡΙΟΣ 2022

Editorial
Αγαπητοί συνάδελφοι γεια σας,

Από τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Πρόεδρος της Ο.Ψ.Ε., που μπορείτε να 
διαβάσετε σε αυτό το τεύχος, θα επικεντρωθώ στην ερώτηση και στην απάντηση που 
λάβαμε και παραθέτω παρακάτω:

Θεωρείτε ότι χρειάζονται αλλαγές στην κουλτούρα λειτουργίας  της ομοσπονδίας 
προκειμένου να επιτυγχάνει τους στόχους της;

η ατζέντα της ο.Ψ.Έ. έχει σαν πρώτο θέμα τους καλύτερους και συντομότερους 
διαύλους επικοινωνίας με τα σωματεία, των οποίων τα μέλη είναι άνθρωποι που 
έχουν ανάγκη πληροφόρησης και ενημέρωσης.

Κρατώ το πρώτο μέρος της απάντησης γιατί αναφέρεται στους ανθρώπους που συμ-
μετέχουν στα κατά τόπους Σωματεία.

Τα επαγγελματικά Σωματεία δεν πρέπει να έχουν μοναδικό στόχο τη διεκδίκηση των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των ανθρώπων που τα απαρτίζουν, αλλά και την επι-
μόρφωσή τους σύμφωνα με τις επιστημονικές εξελίξεις.

Η πάγια άποψή μου είναι ότι οι Διοικήσεις των Σωματείων πρέπει να επικεντρώσουν 
το ενδιαφέρον τους στη διοργάνωση σεμιναρίων για την επιμόρφωση, κάτι που θα 
βοηθήσει στην εισροή νέων μελών και την επαναπροσέγγιση των παλαιοτέρων.

Ο συνάδελφος, μέλος Σωματείου, με την σωστή πληροφόρηση και την επιμόρφωση, 
που απαιτούνται για την καλή λειτουργία της επιχείρησής του θα έχει καλύτερα οικο-
νομικά αποτελέσματα, έτσι θα γίνει αρωγός των προσπαθειών του Σωματείου και πα-
ράλληλα θα προσεγγίζει τους συναδέλφους του με θετική ενέργεια για να τους πείσει 
να συμμετέχουν και αυτοί, προκειμένου να ισχυροποιηθεί ο θεσμός και να ενδυνα-
μωθεί η συνδικαλιστική του δύναμη.

Η αμεσότητα επικοινωνίας της Ο.Ψ.Ε. με τα κατά τόπους Σωματεία είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επιτυχία του συγκεκριμένου στόχου. Ο ορισμός ενός μέλους του 
Δ.Σ. ως υπεύθυνου επιμόρφωσης μπορεί να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο μετα-
ξύ των δύο θεσμών. 

Η Ομοσπονδία, το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο, έχει τις απαραίτητες διασυνδέ-
σεις με το ενδεδειγμένο επιστημονικό προσωπικό του κλάδου, και τα τοπικά Σωμα-
τεία γνωρίζουν τις επιμορφωτικές ανάγκες των επαγγελματιών. Όπου λοιπόν δημι-
ουργείται η ανάγκη για παροχή βοήθειας για τη διοργάνωση σεμιναρίου, να αρκεί μια 
τηλεδιάσκεψη με τον υπεύθυνο επιμόρφωσης, προκειμένου να εκτεθούν οι ανάγκες 
και να προταθούν οι λύσεις οι οποίες θα είναι οι ενδεδειγμένες και επεξεργασμένες 
από την Ομοσπονδία. 

Κλείνοντας την παρέμβασή μου, θεωρώ ότι η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευ-
σης, όσον αφορά στις νέες τεχνολογίες και τα νέα ψυκτικά ρευστά, πρέπει να αποτε-
λούν τον πρώτο στόχο των ηγητόρων του κλάδου για να συσπειρωθούν τα μέλη και να 
ενδυναμωθεί η συνδικαλιστική τους συνείδηση.
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Είναι το υλικό που κατασκευάζονται οι πιστωτικές κάρτες, 
τα κινητά τηλέφωνα, οι τηλεοράσεις, τα ψυγεία, οι Η/Υ, τα 
dvd, τα ρολόγια χειρός, τα στυλό, οι φακοί, τα ρούχα, τα 
καλσόν, σημαντικό μέρος των αυτοκινήτων, τα παιδικά παι-
χνίδια, τα έπιπλα, οι σωληνώσεις, τα μπουκάλια νερού και  
αναψυκτικών, όλων των ειδών οι σακούλες και πολλά άλλα 
αντικείμενα.

Το πλαστικό έφερε πραγματική επανάσταση βελτιώνοντας 
σημαντικά πολλές καθημερινές λειτουργίες. Η αντοχή του, 
η ευελιξία του, οι αμέτρητες χρήσεις και το χαμηλό κόστος 
συνετέλεσαν στη διάδοσή του. Σήμερα όμως, η ανθρωπό-
τητα γνωρίζει την περιβαλλοντική επιβάρυνση που δημι-
ουργεί.

Παρά τις ευρύτατες χρήσεις του, το πλαστικό θεωρείται το 
κατ’ εξοχήν υπεύθυνο υλικό για τη μόλυνση του περιβάλ-
λοντος εφόσον δύσκολα διαλύεται ολοσχερώς με φυσικές 
διεργασίες. Όλο το πλαστικό που έχει παραχθεί ποτέ βρί-
σκεται ακόμα σε κάποια μορφή πάνω στον πλανήτη. Εί-
ναι πολλές και διαφορετικές οι εκτιμήσεις που αφορούν 
το χρόνο, ο οποίος είναι απαραίτητος για να αποδομη-
θούν τα πλαστικά. Κάποιες κάνουν λόγο για 500 χρόνια, 
σαν απαραίτητο χρόνο για τα κοινά πλαστικά. Εξαιτίας λοι-
πόν του αργού ρυθμού αποσύνθεσης, το πλαστικό συσσω-
ρεύεται σε θάλασσες, ωκεανούς και παραλίες. Εκτιμάται 
ότι 60% έως 90% των θαλάσσιων απορριμμάτων αποτελεί-
ται κατά κύριο λόγο από πλαστικά. Κάθε χρόνο διαρρέουν 
στους ωκεανούς δεκατρία εκατομμύρια τόνοι πλαστικών. 
Στη μεσόγειο, τα πλαστικά αποτελούν το 95% των σκου-
πιδιών που εντοπίζονται στις θάλασσες, τόσο στον βυθό 
της όσο και στις ακτές. Σε κάθε 100 μέτρα παραλίας στη 
μεσόγειο συλλέγονται 110 πλαστικά ποτήρια, 91 πλαστικά 
μπουκάλια και 131 καλαμάκια. Υπολογίζεται ότι μόνο στις 
ελληνικές θάλασσες καταλήγουν 15.000 τόνοι πλαστικών 
ετησίως. Από τους καθαρισμούς ακτών που έχει πραγμα-

τοποιήσει το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου  Λασκαρίδη 
προκύπτει ότι τα βασικότερα στοιχεία ρύπανσης είναι οι 
γόπες, τα πλαστικά ποτήρια μίας χρήσης, τα καλαμάκια, οι 
πλαστικές σακούλες μίας χρήσης, η συσκευασία αναψυ-
κτικού αλουμίνιου και τα μικροπλαστικά

Η Ελλάδα παράγει περίπου 700.000 τόνους πλαστικών 
απορριμμάτων ετησίως ή 68 κιλά πλαστικών κατά κεφα-
λήν. μόνο το 8% των πλαστικών απορριμμάτων ανακυκλώ-
νεται. Το 84%, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των πλαστικών 
απορριμμάτων καταλήγει σε χωματερές.

Η εικόνα της πλαστικής ρύπανσης στην Ελλάδα είναι απο-
γοητευτική. Σύμφωνα με την Greenpeace, καθημερινά 
στην Ελλάδα σερβίρονται κατά μέσο όρο 1.000.000 πλαστι-
κά ποτήρια μόνο για καφέ. Κάθε χρόνο χρησιμοποιούνται 
4,3 δισ. πλαστικές σακούλες, 2 δισ. πλαστικά μπουκάλια 
για νερό και αναψυκτικά και 300 εκατ. πλαστικά ποτήρια 
του καφέ, ενώ περίπου 40 τόνοι πλαστικού καταλήγουν 
στο φυσικό περιβάλλον κάθε μέρα. 

με το Νόμο 4736/2020, δέκα  τύποι πλαστικών προϊόντων 
μίας χρήσης απαγορεύτηκαν να διατίθενται στην αγορά από 
τα εργοστάσια παραγωγής στην Ελλάδα και στο σύνολο των 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η λίστα περιλαμβά-
νει πλαστικά μαχαιροπίρουνα, πιάτα, καλαμάκια, φελιζόλ και 
δοχεία, αναδευτήρες ποτών και μπατονέτες από πλαστικό.

Πλαστικό και 
μόλυνση του 
περιβάλλοντος 
Το ΠλασΤικο, σε ολεσ Του Τισ μορφεσ ειναι Το Πλεον χρησιμοΠοιησιμο υλικο Τοσο 
αΠο Τουσ καΤαναλωΤεσ οσο και αΠο Τη βιομηχανια.ενα υλικο Που Το συνανΤαμε 
ΠανΤου και εξυΠηρεΤει σχεδον ολεσ μασ Τισ αναγκεσ.

Photo by freepik.com

τα πλαστικα απορριμματα 
αποτελούν αιτια τραύματισμού 
ή και θανατωσήσ πολλων ειδων 
αγριασ ζωήσ οπωσ θαλασσιεσ 
χελωνεσ, φωκιεσ, φαλαινεσ,  
κήτή, ψαρια και οστρακοειδή.



Daikin Ελλάς Α.Ε
Αγ. Κωνσταντίνου 50, 151 24, Μαρούσι
Τηλ.: 210 8761300, Fax: 210 8761400 www.daikin.gr

Μονάδες Επαγγελματικής Ψύξης 

Inverter 
Συντήρησης  & Κατάψυξης

-10οC
-35οC

        Εύκολη
εγκατάσταση  

        Μικρό αποτύπωμα 
(90cmx32cmx135cm)

        2 μοντέλα 
διαθέσιμα, απόδοσης 
Συντήρησης: 5,9 kW & 8,4kW 
(Te= -10/Tπερ.= 32oC)
Κατάψυξης: 2,78kW & 3,62kW
(Te= -35/ Tπερ.=32oC)

         F-Gas  & Eco-design
compliant (R-410A) 

        Χαμηλότερη
στάθμη θορύβου
στην αγορά (31dB)

         Ιδανική λύση
για μικρά καταστήματα
και θαλάμους (κρεοπωλεία,
αρτοπωλεία, εστιατόρια,
coffee-shops...)

        Μονάδα Inverter με 
την υψηλότερη ενεργειακή 
απόδοση

        Μονάδα 
με economiser

        500 εγκατεστημένες
μονάδες στην ελληνική αγορά

        Μονάδες προφορτισμένες
με Freon (4,5kg & 6,9kg)

Mini-ZEAS
Συντήρηση: LRMEQ-BY1 (3 & 4 hp με subcooler)
Κατάψυξη: LRLEQ-BY1 (3 & 4 hp με subcooler)

ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ

5



Σύμφωνα με επίσημες καταγραφές, τα πλαστικά απορρίμ-
ματα αποτελούν αιτία τραυματισμού ή και θανάτωσης πολ-
λών ειδών άγριας ζωής όπως θαλάσσιες χελώνες, φώκιες, 
φάλαινες,  κήτη, ψάρια και οστρακοειδή. Εκατό χιλιά-
δες (100.000) θαλάσσια ζώα χάνουν τη ζωή τους εξαιτί-
ας του πλαστικού κάθε χρόνο. Τα μεγάλα πλαστικά κομ-
μάτια τραυματίζουν, προκαλούν ασφυξία και συχνά θάνατο 
στα ζώα της θάλασσας. Θλιβερό παράδειγμα, οι θαλάσσιες 
χελώνες που μπερδεύουν τις πλαστικές σακούλες με μέ-
δουσες και πνίγονται, καθώς προσπαθούν να τις φάνε. Οι 
θάλασσες μας είναι ήδη η μεγαλύτερη χωματερή για εκα-
τομμύρια τόνους χρησιμοποιημένων πλαστικών ανά έτος. 
Όμως, η ορατή πλαστική ρύπανση,  είναι ένα σχετικά μι-
κρό πρόβλημα σε σύγκριση με τα αόρατα μικροπλαστικά 
(μικροσκοπικές ίνες πλαστικού), τα οποία γίνονται «ανα-
πόσπαστο» μέρος των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ως μι-
κροπλαστικά θεωρούνται τα θραύσματα των πλαστικών 
που είναι μικρότερα από 5 mm και είναι αποτέλεσμα με-
γαλύτερων πλαστικών προϊόντων που διασπώνται σε μι-
κρότερα κομμάτια. Το πλαστικό από τη στιγμή που θα βρε-
θεί εκτιθέμενο στο περιβάλλον και την ηλιακή ακτινοβολία 
διασπάται σε μη ανακτήσιμα θραύσματα, ακόμα και σε διά-
στημα εβδομάδων ή μηνών, ανάλογα με τον τύπο του πλα-
στικού. 

Έτσι, τα μικροπλαστικά και τα νανοπλαστικά γρήγορα περ-
νούν στην τροφική αλυσίδα και καταλήγουν και στον άν-
θρωπο με επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία που ακόμα δεν 
κατανοούμε πλήρως. Τα μικροπλαστικά εξαπλώνονται ευ-
ρέως στο περιβάλλον μας, από τους ωκεανούς και τα πο-
τάμια μέχρι τα ιζήματα και τα βουνά. μικροσκοπικές ίνες 
πλαστικού έχουν βρεθεί σε θαλάσσιους οργανισμούς, συ-
μπεριλαμβανομένων σημαντικών εμπορικών ειδών (ψά-
ρια, καβούρια, μύδια κλπ). 

Όπως έδειξαν πρόσφατες έρευνες, τα μικροπλαστικά απο-
τελούν ήδη μέρος της τροφικής αλυσίδας. Τα θραύσμα-
τα και οι ίνες των πλαστικών απορριμμάτων που βρίσκο-
νται εκτεθειμένα στο περιβάλλον, έχουν ήδη εισχωρήσει 
σε όλα τα επίπεδα των οικοσυστημάτων και της τροφικής 
αλυσίδας των θαλασσών μας.

Οποιαδήποτε μελέτη για τα αλιευτικά προϊόντα αποκαλύ-
πτει ότι περιέχουν πλαστικό. Ενδεικτικό της τραγικής κατά-
στασης που έχει προκληθεί, είναι ότι στην Ελλάδα σχεδόν 
το 100% των ψαριών και άλλων θαλασσινών που μελετήθη-
καν περιείχαν μικροσκοπικές ίνες πλαστικού. Επισημαίνε-
ται, ότι ο εντοπισμός των μικροπλαστικών αφορά αποκλει-
στικά το περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος, συνεπώς 
αυτό δεν σημαίνει ότι τα ψάρια είναι ακατάλληλα προς 
βρώση, δεδομένου ότι το πεπτικό σύστημα αφαιρείται πριν 
τη παρασκευή φαγητού.

Η πλαστική ρύπανση βρίσκεται παντού: από τον οργανισμό 
μας μέσω της τροφικής αλυσίδας, μέχρι τις πιο απόμακρες 
παραλίες και ακατοίκητα νησιά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το 2018 την «Ευρωπα-
ϊκή Στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οι-
κονομία». με την εν λόγω στρατηγική, η ΕΕ δεσμεύεται να 
μειώσει τα πλαστικά απόβλητα, να διασφαλίσει ότι τα πλα-
στικά προϊόντα σχεδιάζονται κατά τρόπο που να μπορούν 
να ανακυκλωθούν, καθώς και να επενδύσει στην ανακύ-
κλωση πλαστικών αλλά και σε άλλα μέτρα. Επιπλέον, η 
οδηγία του 2019 για τα πλαστικά μίας χρήσης περιορίζει 
την είσοδο στην αγορά της ΕΕ ορισμένων πλαστικών προ-
ϊόντων μίας χρήσης και απαιτεί τη μείωση της κατανάλω-
σης για ορισμένα άλλα προϊόντα.

Είναι εμφανές ότι η καλύτερη επιλογή μας είναι η μετά-
βαση σε μια θεμελιωδώς βιώσιμη και κυκλική οικονομία 
πλαστικών, στην οποία θα κάνουμε πιο συνετή χρήση πλα-
στικών και θα μπορούμε να τα επαναχρησιμοποιούμε και 
να τα ανακυκλώνουμε με καλύτερο τρόπο.

Η δραστική μείωση της πλαστικής ρύπανσης απαιτεί πρω-
τίστως γενναίες πολιτικές αποφάσεις για τη μείωση της 
παραγωγής και της κατανάλωσης πλαστικού μίας χρήσης 
και δευτερευόντως για την ανακύκλωσή του.

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι η συζήτηση μιας νέας δι-
εθνούς συνθήκης για την πλαστική ρύπανση που καλύπτει 
ολόκληρη την υδρόγειο είναι επείγουσα, επειδή η δυναμι-
κή του προβλήματος είναι παγκόσμια και επομένως, οι λύ-
σεις πρέπει να είναι παγκόσμιες και συντονισμένες σε δι-
αφορετικά επίπεδα.

Γράφει ο νικοσ σεκεριάδησ
μηχανολογοσ μηχανικοσ  
εκΠαιδευΤικοσ   

παγκοσμιο
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τα μικροπλαστικα και τα 
νανοπλαστικα γρήγορα περνούν 
στήν τροφική αλύσιδα και 
καταλήγούν και στον ανθρωπο με 
επιπτωσεισ για τή δήμοσια ύγεια.





Στην νέα ΚΥΑ (ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/85858/2124 ΦΕΚ 6777/Β/31-12-
2021) καθορίζονται οι υποχρεώσεις της επιχείρησης. Στο μέ-
ρος 1ο επεξηγήθηκε ο ορισμός και οι υποχρεώσεις του τε-
χνικού που διενεργεί την συντήρηση, έλεγχο διαρροών και 
επισκευή του εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια. Στο 
μέρος 2ο επεξηγήθηκε ο ορισμός και οι υποχρεώσεις του 
χειριστή του εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια.

Στο μέρος 3ο (παρόν μέρος) θα επεξηγηθεί ο ορισμός της 
επιχείρησης και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
νέα ΚΥΑ και τον Κανονισμό (Σημείωση: όπου αναφέρεται ο 
Κανονισμός εννοείται ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014).

Τι είναι Έπιχείρηση;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, επιχείρηση είναι κάθε φυσι-
κό ή νομικό πρόσωπο που:

(1) παράγει, χρησιμοποιεί, ανακτά, συλλέγει, ανακυκλώνει, 
αποκαθιστά ποιοτικά ή καταστρέφει φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου,

(2) εισάγει ή εξάγει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή 
προϊόντα και εξοπλισμό που περιέχουν τα εν λόγω αέρια,

(3) διαθέτει στην αγορά φθοριούχα αέρια του θερμοκηπί-
ου ή προϊόντα και εξοπλισμό που περιέχουν ή η λειτουρ-
γία των οποίων βασίζεται στα εν λόγω αέρια,

(4) εγκαθιστά, επισκευάζει, συντηρεί, επιδιορθώνει, διε-
νεργεί ελέγχους για τον εντοπισμό διαρροών ή παροπλίζει 
εξοπλισμό που περιέχει ή η λειτουργία του οποίου βασίζε-
ται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου,

(5) είναι ο χειριστής εξοπλισμού που περιέχει ή η λειτουρ-
γία του οποίου βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμο-
κηπίου (Σημείωση: χειριστής γίνεται η επιχείρηση που 
ρητά τις έχουν εκχωρηθεί οι υποχρεώσεις του χειριστή 
του εξοπλισμού με ιδιωτικό συμφωνητικό από τον ιδιοκτή-
τη του εξοπλισμού, βλέπε και άρθρο μέρος 2ο),

(6) παράγει, εισάγει, εξάγει, διαθέτει στην αγορά ή κατα-
στρέφει τα αέρια που παρατίθενται στο παράρτημα II (Ση-
μείωση: το παράρτημα ΙΙ αφορά τα «άλλα φθοριούχα αέρια 
που εμπίπτουν στην υποχρέωση υποβολής εκθέσεων» και 
όχι τα φθοριούχα αέρια που παρατίθενται στο παράρτημα 
Ι του Κανονισμού),

(7) διαθέτει στην αγορά προϊόντα η εξοπλισμό που περιέ-
χουν τα αέρια που παρατίθενται στο παράρτημα II του Κα-
νονισμού.

ύποχρεώσεις Έπιχείρησης

Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης είναι οι εξής:

(α) Να αγοράζει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου μόνο 
εφόσον διαθέτει τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

(β) Να πουλά φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου μόνο σε 
μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία και πιστοποιηθεί σύμφωνα με 
την παρούσα απόφαση και να τηρεί αναλυτικά αρχεία των 
αγοραστών.

(γ) Να απασχολεί προσωπικό που έχει αδειοδοτηθεί σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΠΔ 1/2013) και πιστοποι-
ηθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και τον Κανονι-
σμό.

(δ) Όταν διαθέτει στην αγορά μη ερμητικά σφραγισμένο 
εξοπλισμό που περιέχει ή του οποίου η λειτουργία βασίζε-
ται σε φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, εφόσον αναλαμβά-
νει την εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτού, να βεβαιώνει 
εγγράφως στον αγοραστή, ότι η εγκατάσταση του εξοπλι-
σμού πρόκειται να γίνει από πιστοποιημένο τεχνικό ή επι-
χείρηση.

(ε) Σε περίπτωση διάθεσης στην αγορά εκ των προτέρων 
πληρωθέντα εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών 
θερμότητας με υδροφθοράνθρακες, να εξασφαλίζει την 
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υποχρεώσεις 
επιχείρησης
με Την νεα κοινη υΠουργικη αΠοφαση  
για Τα φθοριουχα αερια (μεροσ 3ο)
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προβλεπόμενη ποσόστωση και να την τεκμηριώνει με δή-
λωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονι-
σμού και τον Κανονισμό (ΕΕ) 879/2016.

στ) Όταν διαθέτει στην αγορά υδροφθοράνθρακες, να εξα-
σφαλίζει και να τηρεί τη σχετική ετήσια ποσόστωση βάσει 
των άρθρων 15, 16, και 18 του Κανονισμού.

ζ) Να εγγράφεται στο Ηλεκτρονικό μητρώο της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής εάν ασκεί κάποια από τις δραστηριότη-
τες:παραγωγός ή εισαγωγέας: στον οποίο έχει κατανεμηθεί 
ποσόστωση για διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά ή 
επιχείρηση στην οποία μεταβιβάζεται ποσόστωση, που δηλώ-
νει την πρόθεσή του να υποβάλει δήλωση, που προμηθεύου-
νυδροφθοράνθρακες ή επιχείρηση που προμηθεύεται υδρο-
φθοράνθρακες, εισαγωγέας εξοπλισμού που διαθέτει στην 
αγορά εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμό.

(η) Να υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις εκθέσεις 
και τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στον Κανονισμό 
(άρθρο 19 εφόσον πληρείται μία ή περισσότερες από τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται),

(θ) Απαγορεύεται να διαθέτει στην αγορά προϊόντα και 
είδη εξοπλισμού που: (α) απαριθμούνται στο Παράρτημα 
ΙΙΙ του Κανονισμού, εκτός εάν, πρόκειται για εξοπλισμό που 
πληροί τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για μεγα-
λύτερη ενεργειακή απόδοση, (β) περιέχουν ή η λειτουρ-
γία τους βασίζεται σε φθοριούχα αέρια και δεν φέρουν 
κατάλληλη επισήμανση, (γ) φθοριούχα αέρια θερμοκηπί-
ου και αέρια του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού, (δ) εκ 
των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμό ψύξης κλιματισμού 
και αντλιών θερμότητας, εάν δεν έχει διασφαλίζεται ότι οι 
υδροφθοράνθρακες που περιέχει ο εξοπλισμός καλύπτο-
νται από το σύστημα ποσοστώσεων ή εάν η διάθεσή τους 
στην αγορά γίνεται καθ’ υπέρβαση της ποσόστωσης που 
τους έχει κατανεμηθεί, (ε) φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
σε περιέκτες μιας χρήσης.

(ι) Να χρησιμοποιεί εξαφθοριούχο θείο και φθοριούχα αέ-
ρια θερμοκηπίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις και απαγο-
ρεύσεις του άρθρου 13 του Κανονισμού.

(ια) μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος της 
νέας ΚΥΑ, να εγγραφεί στο υποσύστημα «μητρώο Επι-
χειρήσεων» που περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική βάση 
«ΒΑΣΗ ΔΕΔΟμΕΝΩΝ FGASES & ODS» εάν οι ετήσιες πω-
λήσεις εντός της χώρας είναιπερισσότερες από 500 Kg.

(ιβ) Να καταχωρίζει σε ετήσια βάση μέσα στο έτος χρή-
σηςτα στοιχεία εισροών - εκροών των παραπάνω δραστη-
ριοτήτων (1), (2), (3), (6) και (7) ανά ελεγχόμενη ουσία, μέ-
χρι την 31η μαρτίου του επόμενου έτους.

(ιγ) Εάν η επιχείρηση είναι χειριστής εξοπλισμού, οφείλει 
να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 
της νέας ΚΥΑ (αναλύθηκαν και επεξηγήθηκαν στα προη-
γούμενα μέρη 1 και 2 της σειράς άρθρων στο περιοδικό 
μας).

Επιχειρήσεις οι οποίες εκτελούν, για λογαριασμό τρίτων 
εργασίες εγκατάστασης, επιδιόρθωσης, συντήρησης, επι-
σκευής ή παροπλισμού σε στατικό εξοπλισμό ψύξης, κλι-
ματισμού και αντλιών θερμότηταςή σε στατικό εξοπλισμό 
πυροπροστασίας που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερ-
μοκηπίου, πρέπει να είναι κάτοχοι των αδειών ή εγκρίσεων 
και των πιστοποιητικών που προβλέπονται από την κείμε-
νη νομοθεσία. Αλλά και κάθε επιχείρηση η οποία αναθέτει 
κάποια από τις εργασίες αυτές σε άλλη επιχείρηση λαμβά-
νει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διαπιστώσει ότι η 
εν λόγω επιχείρηση διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητι-
κά για τις εργασίες που θα επιτελέσει.

Τα πιστοποιητικά αυτά καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης που ορίζονται στον 
Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067 (εργασίες ελέγχου 
εντοπισμού διαρροών εξοπλισμού που περιέχει φθοριού-
χα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες 5 τόνων ισοδυ-
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ή πιστοποιήσή των 
επιχειρήσεων γινεται 
απο φορεισ πιστοποιήσήσ 
διαπιστεύμενούσ απο 
το εθνικο σύστήμα 
διαπιστεύσήσ (εσύδ).
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νάμου CO
2
 ή περισσότερο και δεν περιέχονται σε αφρούς, 

εκτός εάν ο εν λόγω εξοπλισμός είναι ερμητικά σφραγι-
σμένος, φέρει σχετική επισήμανση και περιέχει φθοριού-
χα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες κάτω από 10 τό-
νους ισοδύναμου CO

2
) και στον Εκτελεστικό Κανονισμό 

(ΕΚ) 304/2008 (εργασίες ελέγχου διαρροής για εφαρμο-
γές στις οποίες υπεισέρχεται ποσότητα 3 kg φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου ή μεγαλύτερη). Τα εν λόγω πιστοποι-
ητικά εκδίδονται στο πλαίσιο διεργασιών επιθεώρησης συ-
στήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ/ ISO 9001 και τους ανωτέρω Κανονισμούς και ανα-
γνωρίζονται αμοιβαία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η πιστοποίηση των επιχειρήσεων γίνεται από φο-
ρείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστη-
μα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να απασχολούν αδει-
οδοτημένο και πιστοποιημένο προσωπικό, σε αριθμό που 
αρκεί για την κάλυψη του αναμενόμενου όγκου δραστηρι-
οτήτων και να διαθέτουν τα αναγκαία εργαλεία και διαδι-
κασίες στο προσωπικό αυτό.

κυρώσεις - πρόστιμα

Στην επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) επιβάλλονται 
τα παρακάτω πρόστιμα όταν:

(α) Παράγει φθοριούχες ουσίες χωρίς να λαμβάνει τις ανα-
γκαίες προφυλάξεις: 2.000- 5.000 ευρώ.

(β) χρησιμοποιεί περιέκτη φθοριούχου αερίου χωρίς να 
τηρεί τις απαιτήσεις ανάκτησης: 1.000-3.000 ευρώ.

(γ) Αναθέτει σε άλλη επιχείρηση που δεν κατέχει το πιστο-
ποιητικό: 2.000- 5.000 ευρώ.

(δ) Κάνει χρήση φθοριούχων αερίων κατά παράβαση των 
διατάξεων και ειδικότερα: διάθεση στην αγορά απαγορευ-
μένων ουσιών ή εξοπλισμό πληρωθέντα χωρίς διασφάλι-
ση ότι καλύπτονται από το σύστημα ποσοστώσεων ή υδρο-
φθορανθράκων όταν δεν διασφαλίζεται ότι καλύπτονται 
από το σύστημα ποσοστώσεων ή η διάθεση στην αγορά και 
η κατοχή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου σε περιέ-
κτες μιας χρήσης: 1.000-2.000 ευρώ, χρήση εξαφθοριού-
χου θείου και φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου: ισχύου-
σα κάθε φορά μέση τιμή ανά τόνο CO

2
 προσαυξημένη κατά 

200%.

(ε) Εκτελεί εργασίες χωρίς πιστοποίηση ή όταν απασχο-
λεί προσωπικό που δεν διαθέτει πιστοποίηση: 2.000-5.000 
ευρώ ανά μονάδα εξοπλισμού.

(στ) Διαθέτει στην αγορά, φθοριούχα αέρια θερμοκηπί-
ου και προϊόντα και ειδη εξοπλισμού που περιέχουν φθο-
ριούχα αέρια θερμοκηπίου, κατά παράβαση των διατάξε-
ων του Κανονισμού, πενταπλάσιο της τιμολογιακής αξίας 
του προϊόντος ή διάθεση φθοριούχων αερίωνγια εργασί-
ες εγκατάστασης, επισκευής, συντήρησης ή επιδιόρθωσης 
εξοπλισμού πρόστιμο ίσο με την ισχύουσα μέση τιμή ανά 
τόνο CO

2
 προσαυξημένη κατά 200%.

(ζ) Διαθέτει στην αγορά φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και 

αέρια του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ), χωρίς τα 
απαιτούμενα τεκμήρια από τον παραγωγό: 2.000 ευρώ.

(η) Διαθέτει στην αγορά στην αγορά φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου σε περιέκτες μιας χρήσης επιβάλλεται πρό-
στιμο ανάλογο με την περιεχόμενη ποσότητα των αερίων 
που διατέθηκαν. προσαυξημένη κατά 200%με βάση την 
ισχύουσα κάθε φορά μέση τιμή ανά τόνο CO

2
.

Κυρώσεις επιβάλλονται επίσης για παραβιάσεις στην επι-
σήμανση προϊόντων ή ειδών εξοπλισμού που περιέχουν 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, για παραβιάσεις στο σύ-
στημα ποσοστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για πα-
ράνομη χρήση εξαφθοριούχου θείου και φθοριούχων αε-
ρίων θερμοκηπίου, για παράλειψη τήρησης ή ελλιπής 
τήρηση αρχείων και πληροφοριών και για παράλειψη εγ-
γραφής ή ελλιπής εγγραφή στο μητρώο του ΥΠΕΝ.

ποινικές κυρώσεις

Εκτός των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στην 
παρ. Α.1, επιβάλλονται και οι ποινικές κυρώσεις του Νόμου 
1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’160), 
όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4042/2012 (Α’24) «Ποι-
νική προστασία του περιβάλλοντος».

Τεχνικοί σύμβουλοι Έπιχειρήσεων

τηλ. 2221077876

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι:

• Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης  
 (όπως ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, κ.α.)

• Αδειοδότηση επιχειρήσεων, μελέτες περιβαλλοντικών  
 επιπτώσεων, μελέτες πυρασφάλειας, μελέτες SEVESO, κλπ.

• Ασφάλειας μηχανημάτων (σύνταξη τεχνικών φακέλων για  
 σήμανση CE, αναβάθμιση ασφάλειας μηχανημάτων, κλπ.)

• Συνδρομητική υπηρεσία ενημέρωσης της νομοθεσίας για  
 περιβάλλον, αδειοδότηση, ενέργεια, επαγγελματική υγεία  
 και ασφάλεια.

• Εκπαιδεύσεις προσωπικού κυρίως σε θέματα ασφάλειας  

 και περιβάλλοντος..

Γράφει ο Θωμάσ ΠάΠάστερΓιάδησ
SIX SIGMA BLACK BELT
διΠλωμαΤουχοσ μηχανολογοσ μηχανικοσ, PhD
Τεχνικοσ συμβουλοσ εΠιχειρησεων
www.SoLuTIonShELLAS.CoM



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
• Πανελλαδική Τεχνική Υποστήριξη

 των κατά τόπους τεχνικών

•  ∆υνατότητα επιτόπιας επίσκεψης

 τεχνικού συνεργείου σε όλη

 την Ελλάδα

•  Προληπτική και επισκευαστική  

 συντήρηση των μονάδων 

 CLIMAVENETA

•  Αποστολή ανταλλακτικών εντός 

 24ων ωρών σε όλη την Ελλάδα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

THERMOKLIMA HVAC SERVICES O.E.
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – Η/Μ ΕΡΓΩΝ

Ε∆ΡΑ: Κεραµέων 9, 10436 Αθήνα
τ. 210 5227310, f. 210 5227801

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

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

ΕΠΙΣΗΜΟ SERVICE

MITSUBISHI ELECTRIC
HYDRONICS & IT COOLING SYSTEMS



Αντλίες Θερμότητας
Inventor Matrix
Τεχνολογία για βιώσιμες λύσεις!
Οι αντλίες θερμότητας Matrix της Inventor αποτελούν την ιδανική λύση για τη θέρμανση και 

την ψύξη του χώρου σας αλλά και την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ).

Είναι σχεδιασμένες με κριτήρια την άνεση και την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ μπορούν 

να καλύψουν όλες τις ανάγκες κάθε χώρου για: Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμό, 

Θέρμανση με καλοριφέρ, Κλιματισμό και θέρμανση με fan coils, Ζεστό νερό χρήσης.

Οι αντλίες θερμότητας Matrix διαθέτουν αναβαθμισμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και 

προσφέρουν εύκολη εγκατάσταση, άνεση και ευελιξία.

www.inventor.acKeymark

Λειτουργία
στους -25°C

Διασύνδεση 
σε Smart 
Building

R32 με  Δυνατότητα 
Προσαγωγής
έως και 65°C

Δυνατότητα  Σύνδεσης 
έως και 6 Μονάδων στο 
ίδιο Δίκτυο Νερού
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Λέγεται συχνά ότι ο άνθρωπος δεν 
αλλάζει.
Ξεχνούμε όμως, ότι σε μικρή ηλικία  
μάθαμε να κολυμπούμε στη θάλασ-
σα, ενώ πριν δεν γνωρίζαμε το πώς…
προτού μας δείξει κάποιος πώς 
έπρεπε να κινήσουμε τα χέρια και 
τα πόδια μας προκειμένου να κολυ-
μπήσουμε, το μυαλό μας δε γνώριζε 
ότι διαθέτει αυτή τη δυνατότητα…
Σε αυτό το γεγονός, ότι αποκαλύπτο-
νται δυνατότητες του εαυτού μας τις 
οποίες δε γνωρίζουμε, μέσα από το 
να μαθαίνουμε, αναφέρθηκε ο Γαλι-
λαίος λέγοντας…
«δεν μπορείς να διδάξεις κάτι σε 
έναν άνθρωπο, μπορείς μόνο να τον 
βοηθήσεις να το ανακαλύψει μέσα 
του…»
Το ίδιο αφορά και την αυτοεκτίμηση, 
η οποία μπορεί συνεχώς να αυξάνει 
με σταδιακά βήματα-αλλαγές…
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα  εί-
ναι η ιστορία με τους αστερίες του αν-
θρωπολόγου Loren Eiseley.
…Σε μία παραλία μετά από καταιγίδα, 
ένας ηλικιωμένος άνδρας παρατηρεί 
μια νεαρή γυναίκα, να πετά πίσω στη 
θάλασσα έναν έναν ξεβρασμένους 
αστερίες πίσω στη θάλασσα.
Η απορία του για το νόημα της πρά-
ξης της είναι τεράστια, αφού οι ξε-
βρασμένοι αστερίες είναι χιλιάδες 
και μοιραία πολλοί θα πεθάνουν. Δεν 
είναι δυνατόν να κάνει τη διαφορά 
της λέει. Εκείνη πιάνει ακόμη έναν 
αστερία και πετώντας τον στη θάλασ-

σα του απαντά «έκανε διαφορά γι’ 
αυτόν όμως».
με ένα πολύ έξυπνο τρόπο, η ιστορία 
αυτή αναφέρεται σε έναν τρόπο σκέ-
ψης.
Συχνά μπορεί να ερμηνεύουμε κα-
ταστάσεις λανθασμένα, σκεπτόμενοι 
μόνο τα άκρα, άσπρο-μαύρο, επιτυ-
χία-αποτυχία. 
Κρίνουμε την απόδοση μας σε κάτι αν 
ήταν τέλεια, αλλιώς τη βλέπουμε ως 
αποτυχία. Αν κάναμε λάθος προσπα-
θώντας να ακολουθήσουμε μια δίαι-
τα, νιώθουμε ότι αποτύχαμε και την 
εγκαταλείπουμε.

Ο τρόπος σκέψης Άσπρο-μαύρο εύ-
κολα οδηγεί σε συναισθήματα άγ-
χους, θλίψης, θυμού. Συχνά οδηγεί 
στο να μη μπορούμε να αλλάξουμε 

μία συμπεριφορά μας, διότι αν δεν 
πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέ-
λουμε άμεσα, πολύ εύκολα θα αρχί-
σουμε αρνητικές εκτιμήσεις για τον 
εαυτό μας.
Επειδή αυτό θα φέρει θλίψη ή απογο-
ήτευση, συχνά αποφεύγουμε να αρ-
χίσουμε μια προσπάθεια, διότι έτσι 
εύκολα αποφεύγεται, οποιαδήποτε 
απογοήτευση.
Είναι πιθανό μάλιστα να βάζουμε συ-
χνά χαμηλούς μόνο στόχους, όπου 
είναι φανερή η διαδικασία και τα βή-
ματα που απαιτούνται, διότι εκεί εί-
ναι βέβαιο, δε θα έρθει καμία απογο-
ήτευση.
με τον τρόπο αυτό όμως, και η αυ-
τοεκτίμηση μας δεν αυξάνεται ποτέ 
σε ψηλότερα επίπεδα, διότι έτσι επι-
τυγχάνουμε μόνο επιτεύγματά που τα 
θεωρούμε ή τα βλέπουμε πάντοτε μι-
κρά εμείς οι ίδιοι.
Αξιολογώντας τον εαυτό μας μόνο 
με την επιτυχία ενός αποτελέσματος, 
δε μπορούμε να αξιολογήσουμε την 
προσπάθεια που κάναμε. Δε μπορού-
με να αξιολογήσουμε τους φόβους 
που ξεπεράσαμε ή έστω αρχίσαμε να 
συνηθίζουμε να ξεπερνάμε. Ότι αυτό 
είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα για 
να δυναμώσουμε την προσπάθεια 
μας όταν θα ξαναδοκιμάσουμε.
Το «αντίδοτο» σε αυτόν τον τρόπο 
σκέψης είναι η προσπάθεια να αρ-
χίσουμε να βλέπουμε σε οποιαδή-
ποτε προσπάθεια, τις «αποχρώσεις 
του γκρι».

ΨύΧολογια16

αυξάνοντας την 
αυτοεκτίμησή μας 
οι πολλές αποχρώσεις της αυτοεκτίμησης

«Το ασανσερ Προσ Την εΠιΤυχια βρισκεΤαι εκΤοσ 
λειΤουργιασ.  ΠρεΠει να χρησιμοΠοιησουμε  
Τα σκαλοΠαΤια…Το ενα καΤοΠιν Του αλλου» 

ρενε Ζιραρ (γαλλοσ φιλοσοφοσ και ακαδημαϊκοσ)
Photo by freepik.com

ή αύτοεκτιμήσή μασ 
μπορει να αύξανει 
με σταδιακα βήματα 
αλλαγεσ σε ολή τή 
διαρκεια τήσ ζωήσ μασ.
βήματα τετοια ειναι 
για παραδειγμα φοβοι 
προσωπικοι, οι οποιοι  
θελούν καποια σταδια 
για να ξεπεραστούν 
και οχι αποτομα και 
μονομιασ.



Γράφει 
ο νικολάοσ Γ. βάκονδιοσ 
Ψυχολογοσ, ΠΤυχιουχοσ α.Π.θ.   

η κατανόηση ότι μία προσπάθεια 
χωρίζεται σε μικρότερα ενδιάμε-
σα στάδια επιτυχίας από το μαύ-
ρο προς το άσπρο, αν θεωρήσουμε 
το ένα άκρο ως την απόλυτη επιτυ-
χία. οι διαβαθμίσεις του γκρι είναι 
βήματα που μετρώντας πόσα κατα-
φέραμε από αυτά, κατανοούμε κα-
λύτερα την έννοια της επιτυχίας, 
δίνοντας αξία στην προσπάθεια και 
στην εξοικείωση με την σημασία 
της προσπάθειας. 
Η μεγαλύτερη επιτυχία συχνά είναι η 
μείωση του φόβου ότι οι δυνατότη-
τες μας είναι περιορισμένες, και όχι το 
ορατό αποτέλεσμα μιας προσπάθειας.
Αυτός ο τρόπος σκέψης «κερδίζε-
ται» μέσα από μάθηση και εφαρμόζε-
ται μετά σε αμέτρητες καταστάσεις της 
ζωής μας.
Είναι ο τρόπος σκέψης  ότι ένα λάθος 
ή μια αποτυχία, μας δίνει γνώση για 
μια νέα προσπάθεια προς το ίδιο απο-
τέλεσμα, ότι αν διαβάσουμε περισσό-

τερο κάτι που μας διέφυγε, θα τα πάμε 
καλύτερα την επόμενη φορά σε εξετά-
σεις ή μια συνέντευξη εργασίας.
Έίναι ο τρόπος σκέψης ότι τα λάθη 
δεν πρέπει να θεωρούνται ως αναπό-
φευκτα, αλλά ως πηγή μάθησης και 
εξέλιξης.

Πράγματι η Αυτοεκτίμηση μας μπορεί 
να αυξάνει με σταδιακά βήματα αλλα-
γές σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας.
Βήματα τέτοια είναι για παράδειγμα 
φόβοι προσωπικοί, οι οποίοι  θέλουν 
κάποια στάδια για να ξεπεραστούν και 
όχι απότομα και μονομιάς.
Η αποφυγή σύγκρισης με τους άλ-

λους που θεωρούμε ότι τους έχουν 
ξεπεράσει, εκτιμώντας ότι ό κάθε άν-
θρωπος έχει διαφορετικά βιώματα και 
διαδρομή.
Όταν μπορούμε να αναγνωρίσουμε 
αυτά τα (ακόμη και μικρά ίσως) βήμα-
τα, μπορούμε να εισπράξουμε επιβρά-
βευση και ικανοποίηση, ότι ο εαυτός 
μας, είναι έστω λίγο καλύτερος από 
τον εαυτό μας στο χθες…
Αυτό μα δίνει το απαιτούμενο θάρρος 
και έτσι μας αποκαλύπτεται το επόμε-
νο βήμα που δεν μπορούσαμε να δού-
με, γιατί μας έλλειπε μόνο η πίστη στις 
δυνατότητες μας.
«Η σπηλιά που φοβάσαι να μπεις, 
κρύβει το θησαυρό που ψάχνεις»
Joseph Cambell

17

« ή σπήλια πού 
φοβασαι να μπεισ, 
κρύβει το θήσαύρο 
πού ψαχνεισ»
Joseph Cambell
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Η χρήση τους είναι ευρεία και παρόλο που τα είδη και τα 
μεγέθη τους ποικίλουν, οι γενικές αρχές ασφαλούς διαχεί-
ρισής τους, είναι σε όλες τις περιπτώσεις παρόμοιες. Στην 
ελληνική νομοθεσία περιγράφονται βασικά μέτρα προ-
στασίας, ενώ με διεθνή πρότυπα καθορίζεται, επιπλέον, η 
ασφαλής κατασκευή τους. 

οδηγιΈσ για ΤηΝ ασφαλη Χρηση  
φορηΤωΝ κλιμακωΝ 

προετοιμασία για χρήση της φορητής κλίμακας

• Για οποιαδήποτε εργασία με φορητή κλίμακα θα πρέπει 
να υπάρχει η σχετική γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού 
κινδύνου και οι απαραίτητες διαδικασίες/ οδηγίες εργα-
σίας, λαμβάνοντας υπόψη ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

• Πριν την πρώτη χρήση, ελέγξτε ότι η φορητή κλίμακα 
είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα 
και διαθέτει την αντίστοιχη σήμανση. Βεβαιωθείτε ότι εί-
ναι κατάλληλη για το σκοπό χρήσης της, βρίσκεται σε καλή 
κατάσταση και όλα της τα μέρη λειτουργούν σωστά. μην 
επεμβαίνετε στον εξοπλισμό και μη χρησιμοποιείτε αυτο-
σχέδιους εξοπλισμούς.

• Ο χρήστης πρέπει να είναι σε φυσική και ψυχολογική κα-
τάσταση που του επιτρέπει την εργασία σε ύψος, να είναι 
ενημερωμένος για τους πιθανούς κινδύνους και κατάλλη-
λα εκπαιδευμένος. Επίσης, πρέπει ο ρουχισμός να είναι 
κατάλληλος και να γίνεται χρήση των απαραίτητων μέσων 
Ατομικής Προστασίας για αποτροπή ατυχημάτων.  

• Η εργασία σε ύψος πρέπει να πραγματοποιείται για περι-
ορισμένο χρόνο και να γίνονται συχνά διαλείμματα, γιατί η 
κούραση αυξάνει την επικινδυνότητα. 

• Σε υπαίθριες εργασίες, βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες εί-
ναι κατάλληλες π.χ. όχι ακραίες θερμοκρασίες, όχι δυνα-
τός αέρας ή καταιγίδα. 

• Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα δεύτερο άτομο 
στο έδαφος και να έχετε εξασφαλίσει έναν ικανοποιητι-
κό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ αυτού και του χρήστη της 
κλίμακας. 

• Αποκλείστε την περιοχή γύρω από το χώρο χρήσης της 
φορητής κλίμακας και τοποθετήστε σήμανση σε εμφανή 
σημεία για να αποφύγετε κάποιο ατύχημα ή ανατροπή.  

• Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν φθορές, 
σκουριές, αστοχίες, σημεία υποβάθμισης ή υλικά όπως 
λάδια, λάσπες, νερά που μπορεί να προκαλέσουν ολίσθη-
μα.

Χρήση της φορητής κλίμακας

• Η φορητή κλίμακα πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή 
και αμετακίνητη βάση με κατάλληλη επιφάνεια χωρίς πα-
ρουσία ολισθηρών υλικών. Πριν ανεβείτε ελέγξτε ότι είναι 
καλά στερεωμένη. Οι φορητές κλίμακες πρέπει να δένο-
νται στο επάνω μέρος και να αγκυρώνονται στο κάτω μέ-
ρος τους. 

• Η σωστή κλίση μιας φορητής κλίμακας είναι 1:4, δηλα-
δή απόσταση 1 μέτρου μεταξύ της κλίμακας και του τοίχου  
για κάθε 4 μέτρα μήκους της κλίμακας. 

Έργασια  

με φορητες 
κλίμακες
οι φορηΤεσ κλιμακεσ αΠοΤελουν βασικο εξοΠλισμο οχι μονο σε ολουσ Τουσ χωρουσ 
εργασιασ και σε καθε ειδουσ δρασΤηριοΤηΤα, οΠωσ Τη βιομηχανια, Τη μεΤαΠοιηση,  
Το εμΠοριο, Τισ καΤασκευεσ, Τη συνΤηρηση, Τα γραφεια, αλλα και σε καθε οικια.
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• Όταν ανεβοκατεβαίνετε φορητές κλίμακες, να είστε με το 
πρόσωπο προς αυτήν και να κρατιέστε και με τα δυο σας 
χέρια. Πρέπει πάντα να υπάρχει επαφή τουλάχιστον 3 ση-
μείων με την κλίμακα π.χ. δύο πόδια και ένα χέρι ή δύο χέ-
ρια και ένα πόδι. 

• Τα εργαλεία και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την 
εργασίας σας, πρέπει να είναι ασφαλισμένα επάνω σας ή/
και σε ειδική ζώνη και να μην τα κρατάτε στα χέρια όταν 
ανεβοκατεβαίνετε. Πρέπει να διατηρείτε και τα δυο σας 
χέρια ελεύθερα. 

• Τα υποδήματά σας πρέπει να είναι κατάλληλα και καθα-
ρά από λάδια, γράσα, λάσπες ή άλλες ουσίες που ενδέχε-
ται να προκαλέσουν ολίσθημα. 

• χρησιμοποιείτε ξύλινες φορητές κλίμακες όταν εργάζε-
στε κοντά σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. 

• μη χρησιμοποιείτε φορητές κλίμακες μικρότερου μή-
κους από το ύψος που θα ανεβείτε και μη στέκεστε στα 
τελευταία σκαλιά/ πατήματα. Η κορυφή πρέπει να εξέχει  
1 μέτρο από την επάνω στάθμη προσπέλασης. 

• μην υπερβαίνετε το ανώτατο όριο φόρτωσης, ανάλογα 
με τον τύπο της κλίμακας που χρησιμοποιείτε. 

• μην τεντώνεστε υπερβολικά, μην εκτελείτε κινήσεις που 
μπορεί να σας κάνουν να χάσετε την ισορροπία σας, μη 
μεταφέρετε το κέντρο βάρους του σώματός σας έξω από 
τα ρέλια και μην ανεβαίνετε στο υψηλότερο επίπεδο χωρίς 
πρόσθετη ασφάλεια όπως δέσιμο ή σταθεροποίηση. 

• Να είστε συγκεντρωμένοι και προσεκτικοί καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εργασίας σας.

• Αναφέρετε αμέσως κάθε ανασφαλή ενέργεια ή συνθήκη 
που υποπίπτει στην αντίληψή σας. 

αποθήκευση - συντήρηση - μεταφορά της φορητής 
κλίμακας

• Αποθηκεύεστε τις φορητές κλίμακες σε κατάλληλα ση-
μεία ώστε να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες ή 
άλλους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν φθορές 
και χρησιμοποιείστε διατάξεις ασφαλείας που αποτρέπουν 
την πτώση τους.  

• Εφαρμόστε ένα πρόγραμμα περιοδικού ελέγχου και συ-
ντήρησης των φορητών κλιμάκων που διαθέτετε, σύμφω-
να με τις οδηγίες του κατασκευαστή και διασφαλίστε ότι 
τηρούνται τα σχετικά αρχεία. 

• Τόσο για τη χειροκίνητη μεταφορά των φορητών κλιμά-
κων, όσο και για τη μεταφορά τους με κάποιο βοηθητικό 
μέσο ή όχημα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κανό-
νες ασφαλούς διαχείρισης φορτίων για αποφυγή ατυχη-
μάτων και πρόκλησης μυοσκελετικών παθήσεων.  

Σε κάθε περίπτωση χρήσης φορητών κλιμάκων, εκτός από 
τις παραπάνω γενικές οδηγίες, θα πρέπει να γίνεται εκτί-
μηση των ειδικών κινδύνων που ενδεχομένως υφίστανται 
-ανάλογα με τον τύπο της κλίμακας και την εργασία- και 
να λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις για την προ-
στασία των εργαζομένων και τη διαφύλαξη της υγείας και 
ασφάλειάς τους. 

 δρ ΓιωρΓοσ σκρουμΠελοσ
δρ μηχανολογοσ μηχανικοσ 
γενικοσ διευθυνΤησ RMS εξυΠΠ
Προεδροσ εΠιΤροΠησ υγειασ  
& ασφαλειασ Του ευρωΠαϊκου  
συνδεσμου εΤαιρειων συνΤηρησησ

μάρΓάριτά βάτιστά
χημικοσ μSC, 
υΠευθυνη ΤμημαΤοσ 
μεΤρησεων RMS εξυΠΠ

Γράφoyn oi:

εργασία με  
φορητή κλίμακα,  
μόνο δύο  
σημεία επαφής

εργασία με  
φορητή κλίμακα, 
τρία σημεία  
επαφής
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Έτσι στο σημερινό μου άρθρο θα κα-
ταγράψω κάποιες λεπτομέρειες που 
σχετίζονται μ’ αυτά, με την ελπίδα, 
ότι αυτές θα βάλουν κάποια πράγμα-
τα στη σωστή τους θέση.

η ευφλεξιμότητα

Και πρώτα πρώτα η ευφλεξιμότη-
τα που σε κάποια έντυπα αναφέρεται 
και "ευφλεκτότητα". Διεθνή πρότυπα, 
όπως το ISO 817 και το πρότυπο EN 
13313 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατα-
τάσσουν την ευφλεξιμότητα των ψυ-
κτικών ρευστών σε τέσσερις κατηγο-
ρίες και την χαρακτηρίζουν με τους 
αριθμούς
 1-2L-2 και 3, που ο καθένας απ’ αυ-
τούς εκφράζει και το "επίπεδο" της 
ευφλεκτότητας. Έτσι 

- Το 1. Σημαίνει "το υγρό δεν είναι  
 εύφλεκτο"
- Το 2L σημαίνει "υγρό με χαμηλή  
 ευφλεξιμότητα"
- Το 2 σημαίνει "το υγρό είναι  
 εύφλεκτο και 

- Το 3 σημαίνει "υγρό με υψηλή  
 ευφλεξιμότητα"

Τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά για να 
κάνει τη δουλειά του ένας ψυκτικός. 
Πρέπει όμως να ομολογήσω, ότι αν 
ένας σχολαστικός τεχνικός αναφερθεί 
στα πρότυπα που προανάφερα, θα δι-
απιστώσει ακόμα, ότι το επίπεδο ευ-
φλεξιμότητας ενός ψυκτικού υγρού 
χαρακτηρίζεται συμπληρωματικά από:

-  Την ταχύτητα καύσης (υψηλή ή χαμηλή)
- Το ανώτερο όριο ευφλεξιμότητας  
 (UFL)
- Το κατώτερο όριο ευφλεξιμότητας  
 (LFL)
- Την ελάχιστη ενέργεια ανάφλεξης  
 (MIE) και
-  Τη θερμότητα καύσης (HOC)

Η σημασία αυτών συμβόλων είναι:

-  UFL= Ultimate Flexibility Level
-  LFL= Lower Flexibility Level
-  MIE = Minimum Ignition Energy
-  HOC = Heat of Combustion.

Η μετάφραση των όρων  βρίσκεται 
ακριβώς επάνω. Από τα στοιχεία αυτά 
οι τεχνικοί  του κλάδου μας χρειάζο-
νται οπωσδήποτε το κατώτερο όριο 
ευφλεξιμότητας  LFL, επειδή το στοι-
χείο αυτό συνοδεύει κάθε εύφλεκτο 
ψυκτικό υγρό και φανερώνει την ελά-
χιστη ποσότητα-το βάρος –του αερίου 
που πρέπει ωα αναμιχτεί με τον ατμο-
σφαιρικό αέρα, για να μπορεί το μίγ-
μα να αναφλέγεται. Εδώ πρέπει να το 
ξεδιαλύνουμε λίγο με ένα παράδειγ-
μα. Αγοράσαμε ένα ψυκτικό υγρό που 

Τα σύγχρονα 
εύφλεκτα και Τοξικά  
ψυκτικά ρευστά  
και η χρήση τους

οΠου και αν υΠαρχει καΠοια συναξη Τεχνικων Του κλαδου, εσΤω και μικρη, ακομη 
και "Πηγαδακι" Το θεμα Των ΨυκΤικων ρευσΤων ειναι Το ΠρωΤο σΤην "αΤΖενΤα Τησ 
συΖηΤησησ" αΠο διαφορεσ και ευκολονοηΤεσ σκοΠιεσ. αυΤο Που καΤαλαβα σε καΤι 
ΤεΤοιεσ γενικεσ συΖηΤησεισ, ειναι Πωσ θα ηΤαν αΠολυΤα σκοΠιμο να κανουμε μια 
συνΤομη αναφορα σΤα συγχρονα ευφλεκΤα και Τοξικα ΨυκΤικα ρευσΤα. 

 το lFl ειναι για 
τούσ ψύκτικούσ ενα 
χρήσιμοτατο στοιχειο 
για τήν δούλεια τούσ, 
πού αφορα τοσο τα 
σύγχρονα  εύφλεκτα  
ψύκτικα ύγρα, οσο και 
τα μελλοντικα
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έχει LFL 0,306 kg/ m³.Αυτό σημαίνει 
ότι 0,306 κιλά από αυτό το ψυκτικό 
υγρό δίνει ατμούς που αν αναμιχτούν 
με αέρα 1 m³, τότε το μίγμα γίνεται 
αναφλέξιμο. Κάτω από το 0,306 δη-
λαδή, το μίγμα δεν είναι αναφλέξιμο. 
Η ευφλεκτότητα αρχίζει από το 0,306 
και πάνω. Το LFL είναι για τους ψυ-
κτικούς ένα χρησιμότατο στοιχείο για 
την δουλειά τους, που αφορά τόσο τα 
σύγχρονα  εύφλεκτα  ψυκτικά υγρά, 
όσο και τα μελλοντικά, όπως άρχι-
σε να διαφαίνεται. Λίγο πιο κάτω στο 
άρθρο αυτό θα δούμε με λεπτομέ-
ρεια πότε και πώς θα χρησιμοποιού-
με αυτό το LFL.Τα εύφλεκτα ψυκτι-
κά υγρά πρέπει να χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά και μόνο σε μηχανή-
ματα και συστήματα ειδικά μελετη-
μένα και κατασκευασμένα γι’ αυτά. Η 
μετατροπή υφιστάμενου εξοπλισμού 
για εύφλεκτα ρευστά, που κατασκευ-
άστηκε και μελετήθηκε αρχικά για 
″μη-εύφλεκτα″ γίνεται πάντα με την 
ευθύνη του εγκαταστάτη, ο οποίος 
πρέπει πάντα να ενημερώνεται και να 
συμμορφώνεται με τους πυροσβεστι-
κούς κανονισμούς και τις οδηγίες των 
κατασκευαστών ώστε να είναι πάντα 
βέβαιος , ότι ο εξοπλισμός και οι συν-
θήκες λειτουργίας είναι κατάλληλες 
για εύφλεκτα ψυκτικά υγρά.  
Το επίπεδο της ευφλεξιμότητας ενός 
ψυκτικού ρευστού επηρεάζει τον 
τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί σε κάποιο χώρο. Πολευ-
δομικοί  κανόνες, που σχετίζονται 
με την "πυρασφάλεια" προδιαγρά-
φουν το επιτρεπόμενο επίπεδο ευ-
φλεξιμότητας των χρησιμοποιού-

μενων ψυκτικών υγρών, καθώς και 
άλλες απαιτήσεις, όπως υποχρεωτι-
κές κτηριακές προσβάσεις, δρόμοι 
διαφυγής, σήμανση, εξαερισμό κ.α. 
Οι τεχνικοί που θα κάνουν την εγκα-
τάσταση πρέπει πάντα να ενημερώνο-
νται σχετικά, πριν ακόμη εγκαταστή-
σουν εξοπλισμό σε κάποιο χώρο, αν 
ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιεί εύ-
φλεκτα ψυκτικά υγρά, γιατί αυτοί φέ-
ρουν τελικά την ευθύνη.

η τοξικότητα 
Όταν ένα αέριο ή ένα υγρό αναφέ-
ρεται σαν τοξικό, τότε αυτό είναι δη-
λητήριο. Η ιδιότητα που έχει να είναι 
δηλητηριώδες ονομάζεται ″τοξικότη-
τα. Το διεθνές πρότυπο ISO 817, κα-
θώς και το πρότυπο EN 13313 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσουν 
την τοξικότητα των ψυκτικών ρευ-
στών σε δύο επίπεδα ή κατηγορίες. 
με το γράμμα Α χαρακτηρίζονται τα 
υγρά χαμηλής τοξικότητας, και με το 
Β εκείνα με υψηλή τοξικότητα. Δίπλα 
στα γράμματα Α ή Β αναφέρονται οι 
αριθμοί 1-2L-2-3 που χαρακτηρίζουν 
την ευφλεξιμότητα. Έτσι ένα ψυκτι-
κό υγρό που χαρακτηρίζεται Α1 ση-
μαίνει ότι είναι χαμηλής τοξικότητας 
(Α) και μη εύφλεκτο (1), ή ένα ψυκτι-
κό υγρό που χαρακτηρίζεται Α2 ση-
μαίνει ότι είναι χαμηλής τοξικότητας 
(Α) και εύφλεκτο (2). Η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των ψυκτικών υγρών 
που χρησιμοποιούνται σήμερα κατα-
τάσσονται στην κατηγορία Α1, είναι 
δηλαδή χαμηλής τοξικότητας και μη 
εύφλεκτα. Καθώς όμως προχωρούμε 
προς τα νέα με χαμηλό GWP,αλλά και 

προς τα φυσικά ψυκτικά ρευστά, θα 
δουλεύουμε όλο και πιο πολύ με το-
ξικά και εύφλεκτα. Τα συνθετικά ψυ-
κτικά ρευστά HFC, κατηγορίας Α1 που 
κυκλοφορούν σήμερα φαίνονται στον 
Πίνακα 1, τα κατηγορίας Α2L φαίνο-
νται στον Πίνακα 2 και τα φυσικά ψυ-
κτικά ρευστά στον Πίνακα 3. Συγκρί-
νοντας τους Πίνακες 1 και 2, εύκολα 
μπορούμε να καταλήξουμε στο συ-
μπέρασμα ότι όσο πιο χαμηλός είναι 
ο δείκτης GWP, τόσο μεγαλώνει η πι-
θανότητα το ψυκτικό υγρό να είναι πιο 
πολύ εύφλεκτο. Τα ψυκτικά υγρά του 
Πίνακα 1 είναι σε καθεστώς σταδια-
κής απαγόρευσης, λόγω του υψηλού 
δείκτη GWP. με μια γρήγορη ματιά 
μπορείτε να διαπιστώσετε τον ακρι-
βή χρόνο της οριστικής απαγόρευσης 
του καθενός από αυτά, σύμφωνα με 
τον κανονισμό 517/2014, αλλά και τον 
αντικαταστάτη του, όταν φτάσει η ώρα 
της απόσυρσης. Τα ρευστά του Πίνα-
κα 2 είναι τα πιο σύγχρονα συνθετικά 
ψυκτικά υγρά. Κάποια απ’ αυτά είναι 
φθοριωμένοι υδρογονάνθρακες, HFC 
(R32- R452 B- R454C – R455A) και 
τα υπόλοιπα είναι υδροφθοροολεφί-
νες HFO. ( R1234YF – R1234ZE), που 
θεωρούνται τα πιο τελευταίας τεχνο-
λογίας.

Τα υγρά του Πίνακα 3, είναι τα φυσι-
κά ψυκτικά υγρά, που με τα σημερι-
νά δεδομένα θεωρούνται τα ψυκτικά 
υγρά του μέλλοντος, αφού ο κανονι-
σμός 517/2014 μας οδηγεί ολοταχώς 
προς αυτά, όπως φαίνεται ξεκάθαρα. 
Τα υγρά του Πίνακα2 και του Πίνακα 3 
θα επηρεάσουν άμεσα την καθημερι-
νότητα στη δουλειά μας και την ηρε-
μία του ύπνου μας. Εγώ πάντως ελπί-
ζω, ότι η Επιστήμη και η Βιομηχανία 
θα δώσουν τη λύση σύντομα, αφού 
φαίνεται ξεκάθαρα ότι το παιχνίδι στο 
κοντινό μέλλον θα παιχτεί ανάμεσα σ’ 
αυτούς τους δύο πίνακες.

οταν ενα αεριο ή ενα 
ύγρο αναφερεται σαν 
τοξικο, τοτε αύτο 
ειναι δήλήτήριο. ή 
ιδιοτήτα πού εχει να 
ειναι δήλήτήριωδεσ 
ονομαζεται ″τοξικοτήτα. 
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πίνακας 3: Φυσικά Ψυκτικά Ρευστά

Φυσικό  
ψυκτικό υγρό

GWP
Σημείο  

βρασμού °C
Κρίσιμη  

θερμοκρασία °C
Κατηγορία Τοξικότητα

Ευφλεξιμό-
τητα

R170 (Αιθάνιο) 6 -89° 32° Α3 χαμηλή Υψηλή

R290 (Προπάνιο) 3 -42° 97° Α3 χαμηλή Υψηλή

R600a (Βουτάνιο) 3 -12° 135° Α3 χαμηλή Υψηλή

R1270 (Προπυλένιο) 2 -48° 92° Α3 χαμηλή Υψηλή

R744 (CO
2
) 1 -57° 31° Β1 Υψηλή Άφλεκτο

R717 (Αμμωνία) 0 -33° 132° Β2L Υψηλή χαμηλή

Οι ατμοί των φυσικών ψυκτικών υγρών κάτω από ορισμένες συνθήκες  
και προϋποθέσεις προκαλούν εκρήξεις, εκτός από το CO

2

πίνακας 2
Νέα συνθετικά ψυκτικά υγρά HFC-Φθοριομένοι υδρογονάνθρακες  

και HFO- Υδροφθοροολεφίνες κατηγορίας Α2L  
(χαμηλής τοξικότητας και χαμηλής ευφλεξιμότητας)

Ψυκτικό υγρό GWP
Σημείο  

βρασμού °C
Κρίσιμη  

θερμοκρασία °C
Παρατηρήσεις

R32 675 -52° +78° (HFC)

R455A 146 -53° +81° (HFC)

R1234YF 4 -29° +94° (HFO)

R1234ZE 1 -19° +110° (HFO)

πίνακας 1
Συνθετικά ψυκτικά υγρά HFC - Φθοριωμένοι υδρογονάνθρακες  

-που κυκλοφορούν σήμερα αλλά είναι σε σταδιακή απαγόρευση- 
κατηγορίας Α1 (χαμηλής τοξικότητας μη αναφλέξιμα)

Ψυτικό υγρό GWP*
Σημείο  

βρασμού °C
Κρίσιμη  

θερμοκρασία °C
Παρατηρήσεις

R23 14800 -82° +26°

Ο δείκτης GWP  
εκφράζει τα κιλά CO

2
  

που αντιστοιχούν  
στο κάθε κιλό  

του αντίστοιχου ρευστού.

Για παράδειγμα  
1 κιλό R404A αντιστοιχεί  

σε 3922 κιλά CO
2

R508B 13396 -87° +12°

R507A 3985 -47° +71°

R404A 3922 -46° +72°

R422A 3143 -47° +72°

R422D 2729 -43° +80°

R417A 2346 -38° +90°

R423A 2280 -24° +99°

R438A 2265 -43° +84°

R452A 2140 -47° +75°

R407A 2107 -45° +82°

R410A 2088 -51° +71°

R407F 1825 -46° +83°

R437A 1805 -33° +75°

R407C 1774 -44° +86°

R134A 1430 -26° +101°

R449A 1397 -46° +83°

R448A 1387 -46° +86°

R513A 631 -29° +96°

R450A 605 -23° +106°

R452B
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Τα πρότυπα ασφαλείας

Οι τεχνικοί που ασχολούνται με ψυ-
κτικές εγκαταστάσεις ή με συστήμα-
τα κλιματισμού, που χρησιμοποιούν 
εύφλεκτα ψυκτικά υγρά, είναι υπο-
χρεωμένοι να ακολουθούν πιστά της 
οδηγίες και τις προδιαγραφές των κα-
τασκευαστών. Αν σε κάποιες περι-
πτώσεις δεν έχουν στη διάθεσή τους 
τέτοιες οδηγίες, τότε είναι προς το 
συμφέρον τους να ακολουθούν τις 
προδιαγραφόμενες οδηγίες των προ-
τύπων ασφαλείας. 

Ταυτόχρονα όμως με τις οδηγί-
ες των κατασκευαστών ή των προτύ-
πων ασφαλείας, πρέπει να ενημερώ-
νονται και να συμμορφώνονται με την 
νομοθεσία, δηλαδή με τις Πολεοδο-
μικές διατάξεις, που σχετίζονται με 
την ασφάλεια και την υγιεινή. Στο ση-
μείο αυτό πρέπει να σκεφτούμε πως 
όλα αυτά μας δείχνουν ξεκάθαρα, ότι 
τα σύγχρονα και τα διαφαινόμενα ψυ-
κτικά υγρά απαιτούν γνώση και υπευ-
θυνότητα, γιατί χωρίς αυτά κάθε ενέρ-
γεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρά 
ατυχήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι πρέπει να τα φοβόμαστε. Σίγου-
ρα όμως πρέπει να τα σεβόμαστε και 
να τα προσέχουμε. Να τους χαρίζου-
με την αγάπη μας και τη φροντίδα μας, 
για να νιώθουμε ασφαλείς, εμείς και 
οι πελάτες μας. 

Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες μου, δεν 
κουράζομε να επαναλαμβάνω συνέ-
χεια, ότι η δουλεία μας από δώ και 
πέρα απαιτεί απόλυτη συμμόρφωση 
με τις οδηγίες των κατασκευαστών, 
με τις προδιαγραφές των προτύπων 
ασφαλείας και των πολεοδομικών δι-
ατάξεων. Να έχετε υπ’ όψη σας, ότι η 
αυστηρή τήρηση των προδιαγραφόμε-
νων κανόνων ασφαλείας θα είναι σύμ-
μαχός μας σε κάθε βήμα, γιατί ο τεχνι-
κός που κάνει την εγκατάσταση είναι 
(κι αυτός) υπεύθυνος για την ασφά-
λεια του εξοπλισμού και των χρηστών 
του. 

Γι’ αυτό όλα τα πρότυπα ασφαλεί-
ας προδιαγράφουν, ότι όσοι τεχνικοί 
ασχολούνται με τα σύγχρονα ψυκτι-
κά υγρά πρέπει να είναι ειδικευμέ-
νοι και πιστοποιημένοι. Τώρα νοιώθω 
την ανάγκη να ανοίξω μια παρένθεση 
και μέσα σ’ αυτή να σημειώσω ότι εί-

μαι απ’ αυτούς που πιστεύουν ότι όλοι 
πρέπει να εργαστούμε για να ζήσου-
με σε τούτο τον κόσμο. Συνεπώς, όλοι 
έχουμε δικαίωμα στην εργασία. Και οι 
"πιστοποιημένοι" και οι "μη - πιστοποι-
ημένοι". Για να λειτουργήσουν όμως οι 
"μη – πιστοποιημένοι" θα τους δώσω 
μια προσωπική συμβουλή, που εύχο-
μαι να την ακολουθήσουν όχι μόνο για 
να μην τους βλέπουν οι νόμιμοι και πι-
στοποιημένοι σαν τα μαύρα πρόβατα, 
αλλά για να έχουν δίπλα τους, σε κάθε 
τους βήμα σαν σύμμαχο και υπερα-
σπιστή τη νομιμότητα. 

Η συμβουλή είναι απλά να πιστο-
ποιηθούν κι αυτοί όσο το δυνατό πιο 
γρήγορα. Τα τοπικά Σωματεία τους 
περιμένουν, όπως και η ΟΨΕ, που δι-
οικείται από ένα ακούραστο, ικανό και 
αεικίνητο πρόεδρο, πλαισιωμένο από 
ικανά και έμπειρα στελέχη. Όλοι αυτοί 
τους περιμένουν, οπότε η παρένθεσή 
μου κλείνει και εγώ επανέρχομαι στο 
θέμα μου, δηλαδή στα πρότυπα ασφα-
λείας. Αυτά λοιπόν είναι:

- Το γενικό πρότυπο ΕΝ378/2016

- Το πρότυπο ασφαλείας συσκευών  
 ΕΝ 60335 – 2 – 24

- Το πρότυπο ασφαλείας συσκευών  
 ΕΝ60335 – 2 – 40 και

- Το πρότυπο ασφαλείας συσκευών  
 ΕΝ60335 – 2 – 89

Αυτά τα πρότυπα ασφαλείας προδια-
γράφουν τη σωστή πρακτική που πρέ-
πει να ακολουθούμε, όταν ασχολού-
μαστε με εύφλεκτα ψυκτικά υγρά. Οι 

προδιαγραφόμενοι κανόνες τους δεν 
είναι υποχρεωτικοί ούτε δεσμευτικοί. 
Είναι όμως τεχνικά άρτιοι, άρα υπολο-
γίσιμοι και επιπλέον είναι ένας τρόπος 
απόδειξης της συμμόρφωσής μας με 
τη νομιμότητα και τη νομοθεσία. 

Οι Πολεοδομικές διατάξεις είναι τοπι-
κοί κανονισμοί, που σχετίζονται με την 
ασφάλεια και την υγιεινή δηλαδή πυ-
ρασφάλεια, σήμανση κτιριακών προ-
σβάσεων, σήμανση δρόμων διαφυγής, 
απαγορευτικές πινακίδες για κάπνι-
σμα, εξαερισμό χώρου, όπου απαιτεί-
ται κ.α. 

Έκανα μια λεπτομερή αναφορά και 
ένα κοσκίνισμα των προδιαγραφών 
των προτύπων ασφαλείας και των πο-
λεοδομικών διατάξεων, με στόχο να 
σας τις μεταφέρω περιληπτικά, ώστε 
να σας ενημερώσω σφαιρικά και όσο 
γίνεται καλύτερα. Πιστεύω ότι έτσι θα 
σας απαλλάξω από τον κόπο της πρώ-
της ανάγνωσης. Έκανα απλοποίηση 
όπου χρειάζονταν και περίληψη χωρίς 
παραλείψεις. Ταξινόμησα τις προδια-
γραφόμενες οδηγίες στις έξη παρακά-
τω ομάδες :

- Ομάδα 1η: Το μέγιστο βάρος  
 πλήρωσης με ψυκτικό υγρό

- Ομάδα 2η: Ανίχνευση διαρροών  
 εύφλεκτων ψυκτικών υγρών

- Ομάδα 3η: Αφαίρεση και ανάκτηση  
 ψυκτικού υγρού

- Ομάδα 4η: Κανόνες που αφορούν  
 την εγκατάσταση 

- Ομάδα 5η: Κανόνες που αφορούν  
 τη συντήρηση

- Ομάδα 6η: Πολεοδομικοί  
 κανονοσμοί.

Οι έξη ομάδες που αναφέρθηκαν θα 
αναπτυχτούν με λεπτομέρεια στα έξη 
κεφάλαια που ακολουθούν.

(συνέχεια στο επόμενο τεύχος)

    

 

Γράφει 
ο δημητρησ μενεΓάκησ
μηχανολογοσ μηχανικοσ

ή αύστήρή τήρήσή των 
προδιαγραφομενων 
κανονων ασφαλειασ 
θα ειναι σύμμαχοσ μασ 
σε καθε βήμα, γιατι ο 
τεχνικοσ πού κανει 
τήν εγκαταστασή ειναι 
(κι αύτοσ) ύπεύθύνοσ 
για τήν ασφαλεια τού 
εξοπλισμού και των 
χρήστων τού. 
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αΝΤλιΈσ 
ΘΈρμοΤηΤασ30

Σε μια εποχή όπου το ενεργειακό κόστος αυξάνεται ρα-
γδαία, είναι ιδιαίτερα σημαντική η βέλτιστη ενεργειακή δι-
αχείριση σε επαγγελματικές και οικιακές εφαρμογές. Η το-
ποθέτηση αντλίας θερμότητας αποτελεί μονόδρομο για την 
μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω των πολύ 
υψηλών βαθμών απόδοσης.
Πάρα τους υψηλούς βαθμούς απόδοσης, η βέλτιστη εξοικο-
νόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται μόνο μέσω της ορθής δια-
στασιολόγησης – επιλογής της αντλίας θερμότητας σε συνδυ-
ασμό με την ορθή τοποθέτηση – εγκατάσταση της μονάδας.
Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να επιλέγονται αντλί-
ες θερμότητας με ισχύ η οποία υπερκαλύπτει τις ανάγκες 
της εκάστοτε εφαρμογής. μια τέτοια προσέγγιση οδηγεί σε 
υψηλότερη καταναλισκομένη ενέργεια ενώ αυξάνει σημα-
ντικά και την αρχική αξία κτήσης. 
Η επιλογή της αντλίας θερμότητας πρέπει να λαμβάνει υπό-
ψη τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, τις ιδιαιτερό-
τητες της κάθε εφαρμογής, τον τύπο των εσωτερικών μονά-
δων θέρμανσης-ενδοδαπέδια-fancoils-θερμαντικά σώματα, 
καθώς και τις πραγματικές  θερμικές ανάγκες της εγκατάστα-
σης οι οποίες προκύπτουν από τη μελέτη θερμικών απωλειών. 
Σύμφωνα με τα υπάρχοντα κλιματολογικά δεδομένα της 
Ε.μ.Υ. που αφορούν τις διαφορετικές θερμοκρασίες πε-
ριβάλλοντος καθ’ όλη την διάρκεια του έτους για μία συ-
γκεκριμένη περιοχή, καθώς και τις ώρες και συχνότητα 
εμφάνισης των θερμοκρασιών αυτών, δημιουργείται το κλι-
ματολογικό προφίλ της περιοχής.
Η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των αντλιών θερ-
μότητας παρατηρείται σε υψηλότερες θερμοκρασίες περι-
βάλλοντος (μερικό φορτίο) καθώς εκεί αυξάνεται ο βαθμός 
απόδοσης. Επιπροσθέτως οι ώρες λειτουργίας σε μερι-
κό φορτίο αποτελούν την πλειοψηφία των ωρών λειτουργίας 
μιας αντλίας θερμότητας (>95%). Άρα η επιλογή της αντλίας 
θερμότητας βασίζεται στον υψηλότερο βαθμό απόδοσης που 
επιτυγχάνεται στα μερικά φορτία σε συνδυασμό με τις ώρες 
λειτουργίας ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και 
όχι βάση της πλήρους κάλυψης των θερμικών απωλειών. 
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιλο-
γή ισχύος της εκάστοτε αντλίας θερμότητας είναι το δισθε-
νές σημείο ( ή Tbivalent). 

Στο παρακάτω ενδεικτικό γράφημα παρατηρούμε πως όσο 
αυξάνεται η εξωτερική θερμοκρασία (οριζόντιος άξονας), 
τόσο μειώνονται οι ενεργειακές ανάγκες της εφαρμογής. 
Ταυτόχρονα, η απόδοση της αντλίας θερμότητας αυξάνε-
ται με την άνοδο της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (μωβ 
γραμμή). Ορίζουμε ως δισθενές σημείο το σημείο εκείνο 
όπου η καμπύλη των απωλειών της εγκατάστασης τέμνει 
την καμπύλη απόδοσης της αντλίας, σε κάποια συγκεκρι-
μένη εξωτερική θερμοκρασία. 
Η επιλογή δισθενούς σημείου αποσκοπεί στην διαστασιο-
λόγηση μιας αντλίας θερμότητας μικρότερης ισχύος ικανή 
να καλύψει τις ανάγκες της εφαρμογής σε πιο ήπιες εξωτε-
ρικές θερμοκρασίες και σε ποσοστό άνω του 95% των συ-
νολικών ωρών λειτουργίας. Το υπολειπόμενο φορτίο που 
δε θα μπορεί να καλύψει η αντλία θερμότητας θα αναπλη-
ρωθεί με τη χρήση μιας συμπληρωματικής πηγής ενέργει-
ας όταν αυτό απαιτείται.  
Αυτό που προτείνουμε ουσιαστικά είναι η οριστική επιλο-
γή της αντλίας θερμότητας να μη γίνεται με βάση τις ακραί-
ες θερμοκρασιακές συνθήκες της περιοχής, που μπορεί να 
εμφανίζονται ελάχιστες ώρες στην περίοδο θέρμανσης, αλλά 
βασιζόμενοι στην πληροφόρηση από στοιχεία κλιματολογι-
κών δεδομένων, όπως φαίνεται και στη παρακάτω εφαρμογή.

αντλίες 
Θερμότητας
εΠιλεγω σωσΤα – εξοικονομω 
ΠροσΤαΤευω Την εγκαΤασΤαση 



Παρατίθεται μια εφαρμογή ως παράδειγμα για το πως μπο-
ρούμε να επιλέξουμε δισθενές σημείο. Ως σημείο αναφο-
ράς επιλέχθηκε η Κεντρική Ελλάδα και συγκεκριμένα η 
πόλη της Λάρισας για την οποία παρουσιάζονται στον πα-
ρακάτω πίνακα συχνότητα εμφάνισης θερμοκρασιών κάτω 
από 18°C. 
Στη μελέτη αυτή, με τη χρήση προγραμμάτων προσομοίω-
σης υπολογίσαμε της ενεργειακές ανάγκες μιας κατοικίας. 
Η σύγκριση  απόδοσης – κατανάλωσης ενέργειας αφορά σε 
αντλία θερμότητας 16kW, υπολογισμένη στις ακραίες συν-
θήκες περιβάλλοντος (Tbivalent = -12°C). Σε αντλία ονομα-
στικής ισχύος 12kW σε θερμοκρασία (Tbivalent= -7°C) και 
μια αντλία 8kW που έχει επιλεχθεί για θερμοκρασία περι-
βάλλοντος ποσοστού άνω του 95% των συνολικών ωρών 
λειτουργίας (Tbivalent=0°C).
Στον παρακάτω πίνακα και διαγράμματα παρουσιάζονται 
τα αποτελέσματα από τον υπολογισμό κάθε αντλίας θερ-
μότητας. Παρατηρούμε πως στην πρώτη περίπτωση (αντλία 
ισχύος 16kW) δεν απαιτείται επιπλέον χρήση συμπληρωμα-
τικής πηγής ενέργειας όμως η συνολική κατανάλωση ενέρ-
γειας είναι σημαντικά αυξημένη από τα υπόλοιπα σενάρια 
(5273kWh). μεγάλο ενδιαφέρον εντοπίζεται και στην συ-
μπεριφορά του συμπιεστή. Η λειτουργία του σαν ON/OFF 
εντοπίζεται σε συνθήκες περιβάλλοντος 8°C για 3124 ώρες 
(61% των ωρών λειτουργίας) πράγμα που όχι μόνο οδηγεί σε 
υψηλές καταναλώσεις αλλά και σε μεγαλύτερη καταπόνη-
ση του συμπιεστή.
Στη περίπτωση επιλογής Tbivalent -7°C, η κατανάλωση της 
αντλίας θερμότητας είναι αισθητά μειωμένη (4907kWh). Σε 
αυτή τη περίπτωση απαιτείται χρήση συμπληρωματικής πη-
γής ενέργειας 2,5kW με συνολική κατανάλωση 8kWh. Η 
λειτουργία του συμπιεστή σαν On/off είναι 1764 ώρες (35% 
των ωρών λειτουργίας), για θερμοκρασία περιβάλλοντος 
άνω των 12°C. Τέλος, για Tbivalent=0°C, η συνολική κατα-
νάλωση ενέργειας (αντλία θερμότητας και συμπληρωματι-
κή πηγή ενέργειας 5,4kW) είναι 4694kWh, δηλαδή εξοι-
κονόμηση της τάξης των 579kWh, και ώρες συμπεριφοράς 
λειτουργείας του συμπιεστή σαν on/off 569 ώρες (11% των 
ωρών λειτουργίας). 

Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος

Ώρες  
λειτουργίας

Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος

Ώρες  
λειτουργίας

-12°C/ -10°C 1 +4°C / +6°C 549

-10°C / -8°C 4 +6°C / +8°C 672

-8°C / -6°C 8 +8°C / +10°C 699

-6°C / -4°C 19 +10°C / +12°C 661

-4°C / -2°C 44 +12°C / +14°C 615

-2°C / 0°C 100 +14°C / +16°C 580

0°C / +2°C 206 +16°C / +18°C 569

+2°C / +4°C 368 σύΝολο 5.090

ή τοποθετήσή αντλιασ 
θερμοτήτασ αποτελει 
μονοδρομο για τήν μεγιστή 
δύνατή εξοικονομήσή 
ενεργειασ, λογω των πολύ 
ύψήλων βαθμων αποδοσήσ.
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Παρατηρούμε λοιπόν πως στη συγκεκριμένη εφαρμογή, η 
επιλογή μιας αντλίας θερμότητας μικρότερης ονομαστικής 
ισχύος   μειώνει αφενός το αρχικό κόστος εγκατάστασης, 
αφετέρου οδηγεί σε χαμηλότερη συνολική ετήσια κατανά-
λωση ενέργειας. 
Επιλογή 16(kw) SCOP= 3.18
Επιλογή 12(kw) SCOP= 3.4
Έπιλογή 8(kw) SCOP= 3.6
Σημαντικός παράγοντας για την βέλτιστη εξοικονόμηση 
ενέργειας αλλά και διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουρ-
γίας της αντλίας θερμότητας είναι η εγκατάσταση της σύμ-
φωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε κατασκευαστή. Η τή-
ρηση των προτεινόμενων περιμετρικών αποστάσεων, η 
εξασφάλιση του ελάχιστου όγκου νερού της εγκατάστασης, 
η ποιότητα νερού, η προτεινόμενη υδραυλική/ηλεκτρολο-
γική εγκατάσταση, έλεγχος-ρύθμιση-εκκίνηση από εξειδι-
κευμένο προσωπικό  όπως αυτά ορίζονται στα τεχνικά εγ-
χειρίδια, θα εξασφαλίσουν τα ανωτέρω.
Ενδεικτικά όσον αφορά στην υδραυλική εγκατάσταση:
Κάθε εγκατάσταση πρέπει να συνοδεύεται από τον παρελ-
κόμενο εξοπλισμό όπως φαίνονται στα παρακάτω σχήματα.
Τα παρελκόμενα αυτά είναι:
• αντιδονητικοί σύνδεσμοι: Αποτρέπουν την μεταφο-
ρά κραδασμών από την μονάδα προς την εγκατάσταση και 
απορροφούν τις συστολές / διαστολές του υδραυλικού δι-
κτύου καθώς και αντιδονητική στήριξη στη μονάδα
• φίλτρο νερού: Για την προστασία του υδραυλικού μέρους 
της μονάδα από την προστασία από ρύπους και σωματίδια 
(κατά προτίμηση μαγνητικό φίλτρο)
• μανόμετρα (Για τη σωστή ρύθμιση της ονομαστικής πα-
ροχής και τον έλεγχο της πτώσης πίεσης στον εναλλάκτη)
• βάνες αποκοπής: για αποκοπή της εγκατάστασης σε πε-
ριπτώσεις βλάβης – αλλαγής εξοπλισμού.  
• δοχείο διαστολής (επιπλέον δοχείο διαστολής εάν το 
απαιτεί ο όγκος της εγκατάστασης)
• δοχείο αδρανείας: Η αντλία θερμότητας απαιτεί σημαντι-
κή περιεκτικότητα σε ενεργό νερό για:

1. Περιορισμό της πτώσης θερμοκρασίας νερού στο κύκλω-
μα κατά τη διάρκεια των κύκλων απόψυξης.
2. Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας συμπιεστή – μείωση 
αριθμού εκκινήσεων συμπιεστή.
Έχοντας λοιπόν διαστασιολογήσει την αντλία θερμότητας 
βάσει κατάλληλης επιλογής δισθενούς σημείου και εφαρ-
μόζοντας τις οδηγίες του κατασκευαστή, εξασφαλίζουμε 
όχι μόνο τη βέλτιστη οικονομία για τον τελικό καταναλω-
τή αλλά και την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης. 
Εξαλείφονται πιθανές δυσλειτουργίες αλλά και προβλή-
ματα που προκύπτουν από τη λάθος τοποθέτηση όπως μη 
επαρκείς προσβασιμότητα για τεχνικές εργασίες κ.α.
μόνο Δίνοντας λοιπόν την αρμόζουσα προσοχή στη υλο-
ποίηση της εκάστοτε εφαρμογής, μπορούμε να επιτύχουμε 
τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος επιτυγχάνοντας 
ταυτόχρονα μείωση του αρχικού κόστους κτήσης.

ισχύς  
αντλίας  

θερμότητας

Έτήσιες  
θερμικές  

απαιτήσεις  
(kWh)

συνολική  
κατανάλωση  

ενέργειας

κατανάλωση  
ενέργειας α/Θ

κατανάλωση 
ενέργειας  

συμπληρωματικής 
πηγής

Tbivalent

λειτουργία  
συμπιεστή  

σαν ON/OFF

16 (kW) 5.273 kWh 5.273 0kWh – 0 hrs -12°C +8°C -3124 hrs

12 (kW) 16.764 4.915 kWh 4.907 8kWh – 13 hrs -7°C +12°C-1764 hrs

8 (kW) 4.694 kWh 4.537 157kWh – 76 hrs 0°C +16°C-569 hrs

Γράφει ο σΠυροσ δεδεσ
μηχανολογοσ μηχανικοσ
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Η σημερινή επιτακτική ανάγκη για  την 
προστασία του περιβάλλοντος, ακο-
λουθώντας τις οδηγίες της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης και το νομικό πλαίσιο 
στο οποίο υπάγονται (Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 517/2014), έχει οδηγήσει στην αύ-
ξηση της ζήτησης των Αντλιών Θερμό-
τητας και την παγκόσμια βιομηχανία 
κλιματισμού HVAC στην εύρεση εναλ-
λακτικών ψυκτικών υγρών, προς κάλυ-
ψη των αναγκών του κλιματισμού, θέρ-
μανσης και ζεστών νερών χρήσης της 
αγοράς, τόσο σε επαγγελματικές όσο 
και σε οικιακές εφαρμογές. Η διαδικα-
σία αντικατάστασης των CFC (φθορο-
χλωράνθρακων) / HCFC (υδροχλωρο-
φθοράνθρακων) μέσων, επιταχύνεται 
ήδη σε όλο τον κόσμο, ενώ η σταδια-
κή κατάργηση των ρυπογόνων ουσιών 
που καταστρέφουν το όζον (ODS) εί-
ναι πλέον διεθνής απαίτηση.
Σήμερα, η πλειοψηφία των αντλιών 
θερμότητας που κυκλοφορούν στην 
αγορά χρησιμοποιούν ως ψυκτικό 
μέσο κυρίως συνθετικά, όπως R407C, 
R410A ή R32 τα οποία σε διαφορετική 
κλίμακα το καθένα, με βάση το Δυ-
ναμικό Πλανητικής Υπερθέρμανσης 
τους (GWP), επιβαρύνουν σημαντικά 
τον πλανήτη.

μια πιο βιώσιμη επιλογή και η πλέον 
υποσχόμενη της σημερινής αγοράς, 
είναι η στροφή στη χρήση φυσικών 
ψυκτικών μέσων, τα οποία υπάρχουν 
σε αφθονία στην ατμόσφαιρα και που 
το ενεργειακό αποτύπωμά τους στο 
περιβάλλον είναι μηδενικό.

Το διοξείδιο του άνθρακα CO
2
, γνω-

στό και ως R744, είναι ένα από τα λίγα 
μη τοξικά, χημικά αδρανή και μη εύ-
φλεκτα φυσικά υγρά, που δεν συμ-
βάλλει ούτε στην μείωση του όζο-
ντος αλλά ούτε στην υπερθέρμανση 
του πλανήτη. Είναι ένα πολύ ελκυστι-
κό, ασφαλές και φιλικό στο περιβάλ-
λον ψυκτικό μέσο με μηδενικό ODP=0 
(Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος) 
και  ελάχιστο GWP =1 (Δυναμικό Πλα-
νητικής Υπερθέρμανσης).

Οι αντλίες θερμότητας CO
2
 αποτελούν 

σήμερα την πιο σύγχρονη και πολ-
λά υποσχόμενη επιλογή  για  αποτε-
λεσματική και «καθαρή» θέρμαν-
ση. Ως φυσικό ψυκτικό μέσο, το CO

2
 

έχει πολλά πλεονεκτήματα. Παρά-
γει πολύ υψηλές θερμοκρασίες νε-
ρού έως 90°C,κατάλληλο για χρήση 
σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλές 
θερμοκρασίες νερού ή μαζική παρα-
γωγή ζεστού νερού χρήσης, με εξαι-
ρετικά υψηλό βαθμό απόδοσης COP. 
χάρη στο χαμηλό κινηματικό και δυ-
ναμικό ιξώδες του, διατηρεί σταθε-
ρές τις αποδόσεις του, ακόμη και σε 
ακραίες καιρικές συνθήκες έως και 
τους -7°C θερμοκρασία εξωτερικού 
περιβάλλοντος, ενώ με τις χαμηλές 
απώλειες πίεσης και τον εξαιρετικά 
υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγι-
μότητας που διαθέτει, επιτυγχάνει ση-
μαντική μείωση του μεγέθους του συ-
μπιεστή και του ψυκτικού εξοπλισμού, 
καθιστώντας ολόκληρο το σύστημα 
εξαιρετικά συμπαγές. Έτσι, μία μο-
νάδα απόδοσης μόνον 30KW, μπορεί 
να ικανοποιήσει απαιτήσεις παραγω-
γής ζεστού νερού έως και 8000lt/ημέ-
ρα στους 90°C ή και 15.000lt/ημέρα σε 
χαμηλότερη θερμοκρασία.

αντλίες 
θερμότητας CO

2
  

για ενεργειακη αναβαθμιση  
με μηδενικο ενεργειακο αΠοΤυΠωμα
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οι αντλιεσ 
θερμοτήτασ Co

2
 

αποτελούν σήμερα 
τήν πιο σύγχρονή και 
πολλα ύποσχομενή 
επιλογή  για  
αποτελεσματική και 
«καθαρή» θερμανσή. 



η αντλία θερμότητας CO
2
, λειτουργεί  

κατά  τον ίδιο τρόπο όπως μια συμ-
βατική αερόψυκτη αντλία θερμότη-
τας, αντλώντας ενέργεια από το  φυ-
σικό περιβάλλον και αποδίδοντας την 
στο θερμαινόμενο νερό. Ωστόσο, λόγω 
των ιδιοτήτων του φυσικού ψυκτικού 
CO

2
, για να λειτουργήσει αποτελεσμα-

τικά αλλά και για να επιτύχει το μέγι-
στο δυνατό ενεργειακό όφελος, απαι-
τείται πολύ προσεκτικός σχεδιασμός  
του υδραυλικού συστήματος, εξαιρε-
τικός έλεγχος της ροής του νερού κα-
θώς και της θερμοκρασίας του συ-
στήματος θέρμανσης. Η απόδοση της 
αντλίας εξαρτάται επίσης από παράγο-
ντες, όπως η ελάχιστη εξωτερική θερ-
μοκρασία περιβάλλοντος, η σχετική 
υγρασία και οι συνθήκες προσαγωγής 
και επιστροφής του νερού στην αντλία.
μια εγκατάσταση αντλίας θερμότητας 

CO
2
, απαιτεί υποχρεωτικά την ύπαρξη 

ενός ή περισσότερων δοχείων αποθή-
κευσης νερού, τα οποία καλύπτουν τις 
προδιαγραφές μόνωσης για ελαχιστο-
ποίηση των απωλειών διαστρωμάτω-
σης, αντοχή σε πίεση λόγω των υψη-
λών θερμοκρασιών λειτουργίας και 
έναντι ρωγμών λόγω μεγάλων θερ-
μοκρασιακών διαφορών. Σε μια μονά-
δα 30KW, απαιτείτε το ελάχιστο 500lt 
έως και 4000lt αποθηκευτικών δοχεί-
ων ζεστού νερού. Η σωστή επιλογή, η 
διαστασιολόγηση της χωρητικότητας  
καθώς και  του τρόπου σύνδεσής τους, 
παράλληλα ή εν σειρά, προκύπτει με 
βάση τις ανάγκες της εκάστοτε εφαρ-
μογής, τις ώρες της ενδεχόμενης λει-
τουργίας αποθήκευσης χωρίς κατανά-
λωση, σε συνδυασμό όμως αυστηρά 
με την κάλυψη των περιορισμών λει-
τουργίας της μονάδας, της θερμοκρα-

σίας και της πίεσης. Η πίεση σχεδι-
ασμού του υδραυλικού συστήματος, 
πρέπει να είναι 0,5 MPa το ελάχιστο. 
Επιπλέον για το σχεδιασμό απαιτείται 
επιπρόσθετος υδραυλικός εξοπλισμός 
όπως βάνες εκτροπής, βάνες αποκο-
πής και αισθητήρια ελέγχου.
σημαντικός παράγοντας που ορίζει 
το σωστό σχεδιασμό του συστήματος 
με χρήση αντλίας CO

2
, είναι το χαμηλό 

κρίσιμο σημείο του (31,1°C και 7,38 
MPa)  και η υψηλή πίεση λειτουργίας 
(8,0 έως 11,0 MPa) της, χαρακτηριστι-
κά στα οποία οφείλεται η δυνατότητα 
της για άμεση αύξηση της θερμοκρα-
σίας του νερού από πολύ χαμηλή σε 
πολύ υψηλή  και που όμως απαιτούν 
ιδιαίτερη προσοχή κατά το σχεδιασμό 
των στοιχείων του συστήματος.
για την σωστή μελέτη και σχεδιασμό 
του υδραυλικού συστήματος, πρέπει  

Εφαρμογή θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας συστήματος

Αντλία θερμότητας CO
2
 με δοχείο νερού

Εφαρμογή κάλυψης ζεστών νερών
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ο μελετητής να λάβει  αρχικά υπόψη 
του, πως η θερμοκρασία παραγωγής 
νερού της αντλίας μπορεί να επιλε-
χθεί αυστηρά εντός των ορίων από  
60°C η ελάχιστη έως και 90°C η μέγι-
στη. Το θερμαινόμενο αυτό νερό, μπο-
ρεί να τροφοδοτεί απευθείας το σύ-
στημα κατανάλωσης μιας εφαρμογής, 
ενώ παράλληλα αποθηκεύεται στα δο-
χεία αποθήκευσης μέσω κατάλλη-
λων αυτοματισμών που περιλαμβά-
νονται στον εγκέφαλο της μονάδας. 
Επιπλέον, η θερμοκρασία επιστρο-
φής του νερού (feedwater) που τρο-
φοδοτεί την μονάδα, αποτελεί κρί-
σιμο και πολύ σημαντικό παράγοντα 
σχεδιασμού και πρέπει να ελέγχεται 
να είναι εντός του εύρους των 5°C η 
ελάχιστη και 30°C  η μέγιστη στους 
υπολογισμούς μας.  Όσο πιο χαμηλή 
είναι η θερμοκρασία επιστροφής (feed 
water),  τόσο μεγαλύτερος είναι ο 
βαθμός απόδοσης της μονάδας. Απαι-
τείται ιδιαίτερη προσοχή στη θερμο-
κρασία επιστροφής ώστε να μην υπερ-
βαίνει τους 30°C, για να επιτυγχάνεται 
η μέγιστη δυνατή απόδοση αλλά και η 
σωστή λειτουργία της αντλίας.
Η διασφάλιση της μέγιστης θερμο-
κρασίας επιστροφής στην μονάδα, γί-
νεται μέσω των δοχείων αποθήκευ-
σης και τον ορισμό του ονομαζόμενου 
deadzone (<30°C). Είναι το σημείο 
εντός του δοχείου,  όπου διασφαλί-
ζουμε επάρκεια ποσότητας νερού  
κάτω των 30°C για την τροφοδοσία της 
αντλίας. Για τον έλεγχο της, απαιτεί-
ται η χρήση τριών έως εννέα αισθητη-
ρίων εμβαπτιζόμενα σε ειδική διάτα-
ξη εντός των δοχείων, για  τον ακριβή 

έλεγχο έως και ανά 10% της διαστρω-
μάτωσης και χωρητικότητάς τους. Για 
τον υπολογισμό της τελικής θερμοκρα-
σίας deadzone και κατά πόσο αυτή θα 
είναι μειωμένη από τους 30°C, πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη και η θερμοκρα-
σία νερού του δικτύου πόλης. Για πα-
ράδειγμα, αν το δίκτυο τροφοδοτεί την 
εγκατάσταση με 15°C, αυτή θα  είναι και 
η ελάχιστη δυνατή θερμοκρασία υπο-
λογισμού εκκίνησης της μελέτης.

λόγω των υψηλών αποδόσεων σε 
θέρμανση και της δυνατότητας με μι-
κρό ονομαστικό φορτίο, της κάλυψης 
μεγάλων ποσοτήτων ζεστού νερού, 
οι μονάδες CO

2
, καθίστανται ιδανι-

κές και η πλέον σύγχρονη λύση για 
εφαρμογές μαζικής παραγωγής ζε-
στού νερού όπως σε ξενοδοχεία, νο-
σοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
εστιατόρια κοκ. Τομείς δηλαδή που 
μέχρι σήμερα κυρίως καλύπτονταν 
από λέβητες πετρελαίου ή αέριου 
και  από μεγάλης απόδοσης ενεργει-
ακών συμβατικών αντλιών. Παρά-
δειγμα ενός ξενοδοχείου με απαίτηση 
περίπου 6500lt/ημέρα, με συμβατι-

Γράφει η Περσά διΠλουδη
PRoDuCT & SALES MAnAGER ATw SySTEMS,  
TEChnICAL DIRECToR hVAC SySTEMS  
Του ομιλου ΤουρνικιωΤη

Τυπικές εφαρμογές (λίτρα/ημέρα)

3.000l

5.000l

10.000l

15.000l

μονάδες φροντίδας
& Πανεπιστήμια

συγκρότημα
διαμερισμάτων

Ξενοδοχεία  
& Spa

κέντρα αναψυχής
 & εστιατόρια

κή αντλία παραγωγής 60°C R410, θα 
απαιτούσε περίπου 70kW αντλία με 
Δυναμικό Πλανητικής Υπερθέρμανσης 
GWP>1975. με τη μονάδα CO

2
 30kW 

απόδοσης, με μηδενικό Ενεργειακό 
Αποτύπωμα και GWP = 1, παρέχει στο 
ίδιο ξενοδοχείο τη δυνατότητα κάλυ-
ψης άνω των 8000lt ημερησίως, μειώ-
νοντας δραστικά τα λειτουργικά έξοδα 
και συνεισφέροντας το μέγιστο δυνα-
τό στην προστασία του περιβάλλοντος.
οι εφαρμογές των μονάδων CO

2
 σή-

μερα επεκτείνονται πλέον και σε οι-
κιακές λύσεις, καλύπτοντας με τον 
πιο οικολογικό τρόπο τις ανάγκες σε 
θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. Οι 
εφαρμογές αυτές, παρά την δυνατό-
τητα παραγωγής 90°C, κυρίως απευ-
θύνονται σε χαμηλής θερμοκρασί-
ας συστήματα όπως είναι η θέρμανση 
δαπέδου, προκειμένου να μπορεί να 
ελεγχθεί με τον μικρότερο υδραυλικό 
εξοπλισμό εγκατάστασης το μεγάλο 
ΔΤ προσαγωγής και επιστροφής του 
νερού θέρμανσης, όπως και οι απαι-
τούμενες θερμοκρασίες επιστροφής 
στην αντλία, ώστε να διασφαλιστεί το 
μέγιστο ενεργειακό αποτέλεσμα. Κάθε 
εφαρμογή μονάδας CO

2
 είναι εφικτή, 

πάντα με τον κατάλληλο υπολογισμό 
και τη σωστή εγκατάσταση.
Συνοψίζοντας, οι Αντλίες Θερμότητας 
με ψυκτικό μέσο CO

2
 (R477), αποτε-

λούν σήμερα την καλύτερη και πιο οι-
κονομική επιλογή για την ενεργειακή 
αναβάθμιση των κτιρίων, εκμηδενί-
ζοντας τις εκπομπές ρύπων και μει-
ώνοντας σημαντικά τα λειτουργικά 
έξοδα μιας επιχείρησης. Συμβάλουν 
στον πράσινο σχεδιασμό του μέλλο-
ντος, ενώ είναι η ιδανική επιλογή για 
οργανισμούς που θέλουν να ανταπο-
κριθούν στο σχέδιο μείωσης του άν-
θρακα με μια λύση μηδενικών εκ-
πομπών, που συμμορφώνεται στους 
νέους αυστηρούς κανονισμούς για 
την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρί-
ων, αξιοποιώντας τα οφέλη χρηματο-
δότησης μέσω προγραμμάτων για την 
ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.
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οι αντλιεσ θερμοτήτασ 
με ψύκτικο μεσω Co

2 

(R477), εκμήδενιζούν 
τισ εκπομπεσ 
ρύπων και μειωνούν 
σήμαντικα τα 
λειτούργικα εξοδα 
μιασ επιχειρήσήσ
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με τον κυριολεκτικό όρο απανθρακο-
ποίηση, ονομάζουμε την απομάκρυν-
ση ή την μείωση του άνθρακα. Αν και 
συνήθως συνδέεται με τις εκπομπές 
CO

2
, ο όρος περιλαμβάνει όλες τις εκ-

πομπές αερίων που επιβαρύνουν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. με έναν 
γενικότερο ορισμό, περιλαμβάνει όλες 
τις ενέργειες οι οποίες στοχεύουν 
στην μείωση των αερίων του θερμο-
κηπίου ή στην αντιστάθμισή τους με 
στόχο να επιτύχουν την ουδετερότητα 
άνθρακα άρα και την βιωσιμότητα του 
περιβάλλοντος που επιτρέπει την ευη-
μερία των ανθρώπων.
Υπάρχουν 3 τρόποι επίτευξης του 
decarbonization:
1) Ένεργειακή αποδοτικότητα. Υπήρ-
χε πάντα ενδιαφέρον για την ενερ-
γειακή αποδοτικότητα των ψυκτικών 
κυκλωμάτων, ωστόσο ήταν περισσό-
τερο εστιασμένο στη μείωση του κό-
στους λειτουργίας της εγκατάστασης. 
Τα σύγχρονα γεγονότα και η εκτίνα-
ξη των τιμών ρεύματος έκανε ακόμα 
πιο επιτακτική την ανάγκη μετακίνη-
σης σε ενεργειακά αποδοτικότερα συ-
στήματα. Εκτός όμως από το όφελος 
της μείωσης του κόστους ενέργειας 

για τη λειτουργία των ψυκτικών εγκα-
ταστάσεων, έχουμε επιπλέον όφελος 
ότι με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε 
και τη μείωση και των εκπομπών αερί-
ων του θερμοκηπίου. Η χρήση του CO2 
(R744) ως ψυκτικό μέσο μας δίνει τη 
δυνατότητα να επιτύχουμε αποδοτικό-
τερη λειτουργία των ψυκτικών εγκατα-
στάσεων. Οι θερμοδυναμικές ιδιότη-
τες του CO2 είναι εξαιρετικές με κύρια 
μειονεκτήματα την υψηλή πίεση και το 
χαμηλό κρίσιμο σημείο. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα σε υψηλές θερμοκρασίες 
το σύστημα να λειτουργεί με το ψυκτι-
κό μέσο σε υπερκρίσιμη κατάσταση. Η 
αποδοτικότητα λοιπόν των ψυκτικών 
εγκαταστάσεων με ψυκτικό μέσο CO2 
σε θερμά κλίματα υπολείπεται των πα-
ραδοσιακών συστημάτων. Η εξέλιξη 
της τεχνολογίας και η πανευρωπαϊκή 
τάση χρήσης του CO

2
 έχει όμως οδη-

γήσει σε νέες τεχνολογίες και μεθό-
δους που επιτρέπουν στα συστήμα-
τα CO

2
 να έχουν σημαντικά καλύτερη 

αποδοτικότητα από αυτή των συστημά-
των με τα παραδοσιακά ψυκτικά ρευ-
στά. Τρόποι βελτίωσης της αποδοτικό-
τητάς τους είναι:
-Παράλληλη συμπίεση

-χρήση ejectors υψηλής πίεσης 
-χρήση ejectors χαμηλής πίεσης
-χρήση ejectors υγρού
-χρήση εναλλάκτη πίεσης
Και στις 5 αυτές λύσεις επιτυγχάνεται 
η μείωση του λόγου πίεσης των συμπι-
εστών της υψηλής βαθμίδας με συνέ-
πεια την βελτίωση του συντελεστή απο-
δοτικότητας (COP) του συστήματος.
Άλλες λύσεις εξοικονόμησης ενέργει-
ας περιλαμβάνουν την χρήση δευτε-
ρεύοντος συστήματος με το οποίο ψύ-
χουμε το CO

2
 μετά την έξοδό του από 

το gas cooler, την χρήση εσωτερικών 
εναλλακτών θερμότητας ώστε να μει-
ωθεί η θερμοκρασία του CO

2
 μετά την 

έξοδό του από το gas cooler και την 
επιλογή αδιαβατικού gas cooler που 
επιτρέπει την λειτουργία του συστή-
ματος σε χαμηλότερες πιέσεις και για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην 
subcritical λειτουργία του η οποία εί-
ναι αποδοτικότερη.
2) μείωση των άμεσων εκπομπών. Αν 
και συχνά δεν εστιάζουμε σε αυτές, οι 
άμεσες εκπομπές αερίων του θερμο-
κηπίου λόγω διαρροών του ψυκτικού 
μέσου στο περιβάλλον έχουν σημαντι-
κό μερίδιο εκπομπών, που μπορεί να 
ξεπερνάει και τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου λόγω της κατανάλω-
σης ενέργειας του ψυκτικού συστήμα-
τος. Τα ψυκτικά μέσα με υψηλές τιμές 
GWP καθιστούν τις διαρροές ακόμα 
και μικρών ποσοτήτων πολύ σημαντι-
κές για το αποτύπωμα άνθρακα μίας 
ψυκτικής εγκατάστασης. Για να κατα-
νοήσουμε πόσο σημαντικές είναι οι 
άμεσες εκπομπές μπορούμε να δούμε 
κάποια στοιχεία:

Απανθρακοποίηση 

ΤΈΧΝικα ΘΈμαΤα  

Το DECARBonIzATIon (αΠανθρακοΠοιηση) Του 
κλαδου Τησ Ψυξησ, και Πωσ μΠορει να βοηθησει  
Το Co

2
 Προσ Την εΠιΤευξη Του.
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-Σύμφωνα με τον οργανισμό προ-
στασίας του περιβάλλοντος των ΗΠΑ 
(EPA), οι απώλειες ψυκτικού μέσου 
από τα ψυκτικά κυκλώματα των super 
market, είναι κατά μέσο όρο 25% της 
συνολικής τους πλήρωσης ετησίως
- Στην Καλιφόρνια το 4-5% όλων των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
οφείλονται στις διαρροές των ψυκτι-
κών ρευστών HFC.
-Παγκοσμίως ο κλάδος της ψύξης συ-
νεισφέρει στις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 1%
-Στην Ευρώπη οι απώλειες ψυκτικών 
ρευστών HFC αποτελεί το 2,5% των συ-
νολικών εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου.
Αν αναλογιστούμε ότι το 40% όλων 
των τροφίμων απαιτούν ψύξη και κα-
θώς η μέση θερμοκρασία του πλανή-
τη αυξάνεται θα αυξηθεί και η ανάγκη 
για ψύξη καταλαβαίνουμε πόσο απα-
ραίτητη είναι η χρήση ψυκτικών μέ-
σων χαμηλού GWP. Επιπλέον η ανά-
γκη για ψύξη στις αναπτυσσόμενες 
χώρες αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία 
επιτείνοντας το πρόβλημα. Το CO

2
 έχει 

τιμή GWP=1. Tο R404A οποίο ήταν το 
πιο συχνά χρησιμοποιούμενο ψυκτι-
κό ρευστό σε αυτές τις εγκαταστάσεις 
έχει GWP=3922. Ο κανονισμός F-gas 
έθεσε περιορισμούς και για το λόγο 
αυτό οι περισσότερες εγκαταστάσεις 
μετακινήθηκαν στη χρήση του ψυκτι-
κού ρευστού R449A το οποίο όμως και 
αυτό έχει τιμή GWP=1397, που σημαί-
νει ότι η απώλεια 1 kg R449A επιβα-
ρύνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
όσο μία διαρροή 1397 kg CO

2
. Αν γι-

νόταν αύριο να καταργηθούν όλες οι 

ψυκτικές εγκαταστάσεις που χρησιμο-
ποιούν ψυκτικά ρευστά HFC, θα μπο-
ρούσαμε να αποτρέψουμε την παγκό-
σμια άνοδο θερμοκρασίας κατά 0,5oC 
μέχρι το 2100. Σε μία μελέτη του Ευρω-
παϊκού προγράμματος LIFE σύγκριναν 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
δύο ψυκτικών εγκαταστάσεων εκ των 
οποίων η μία λειτουργούσε με ψυκτι-
κό ρευστό R410A (GWP=2088) ενώ η 
δεύτερη λειτουργούσε με CO

2
. μάλι-

στα επιλέχθηκε απλή μονάδα booster 
CO

2
 χωρίς την ύπαρξη άλλων τεχνο-

λογιών βελτίωσης της αποδοτικότη-
τάς του. Στη μελέτη λοιπόν, το σύστημα 
CO

2
 κατανάλωσε κατά 4% περισσότε-

ρη ενέργεια για την λειτουργία του και 
χρησιμοποιήθηκε σαν δεδομένο ότι 
και οι δύο μονάδες είχαν απώλειες 1% 
της πλήρωσής του ετησίως. Το τελικό 
αποτέλεσμα έδειξε ότι τελικά οι συνο-
λικές εκπομπές (άμεσες και έμμεσες) 
του ψυκτικού συστήματος με ψυκτι-
κό ρευστό R410A ήταν κατά 37% υψη-
λότερες από το σύστημα που λειτουρ-
γούσε με ψυκτικό ρευστό το CO

2
. Αν οι 

απώλειες είναι μεγαλύτερες από 1% η 
διαφορά αυτή γίνεται ραγδαία χειρό-
τερη για το σύστημα με ψυκτικό ρευ-
στό R410A.
3) Έξηλεκτρισμός. Γενικά τα ψυκτικά 
συστήματα λειτουργούν με τη χρήση 
ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο συχνά 
ένα ψυκτικό κύκλωμα έχει τη δυνατό-
τητα μέσω ανάκτησης θερμότητας να 
προσφέρει θερμότητα είτε για κλιμα-
τισμό είτε για παραγωγή ζεστού νε-
ρού αποτρέποντας με αυτό τον τρόπο 
τη χρήση πετρελαίου ή φυσικού αε-
ρίου. Αν και το πετρέλαιο, το κάρβου-

νο και το φυσικό αέριο χρησιμοποιού-
νται ακόμα στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, το ηλεκτρικό δίκτυο εξελίσ-
σεται προς λιγότερο ρυπογόνες πηγές. 
Οι ανανεώσιμες πηγές αναλαμβάνουν 
ολοένα αυξανόμενο μερίδιο παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας ειδικά 
σε περιόδους μη αιχμής. Οι ψυκτικές 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν με 
ψυκτικό μέσο το CO

2
 έχουν συνήθως 

υψηλότερη θερμοκρασία κατάθλιψης, 
επομένως μπορούν να προσφέρουν 
νερό υψηλότερης θερμοκρασίας από 
τα παραδοσιακά συστήματα. Επιπλέον 
καθώς στο gas cooler το CO

2
 δεν συ-

μπυκνώνεται έχουμε τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουμε πολύ μεγαλύτερο 
ποσοστό της απορριπτόμενης στο πε-
ριβάλλον θερμότητας.
Συνοψίζοντας, βλέπουμε ότι η χρήση 
του CO

2
 ως ψυκτικό μέσο μπορεί να 

μας προσφέρει ψυκτικές εγκαταστά-
σεις καλύτερης ενεργειακής αποδοτι-
κότητας ενώ οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου από τις απώλειες των 
εγκαταστάσεων είναι χιλιάδες φορές 
χαμηλότερες από τα συμβατικά ψυκτι-
κά ρευστά. Αν η εγκατάσταση προβλέ-
πει την ανάκτηση θερμότητας, το πλε-
ονέκτημα των συστημάτων CO

2
 γίνεται 

ακόμα μεγαλύτερο, ελαχιστοποιώντας 
το αποτύπωμα άνθρακα της εγκατά-
στασης.

ή χρήσή τού Co
2
  

ωσ ψύκτικο μεσο μπορει 
να μασ προσφερει 
ψύκτικεσ εγκαταστασεισ 
καλύτερήσ ενεργειακήσ 
αποδοτικοτήτασ
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Έμπορικη Ψύξη42

συμπιεστές CO
2

Οι ιδιαιτερότητες που διέπουν τη λειτουργία των συμπιε-
στών CO

2
 είναι κατά βάση: (α) οι ψηλές πιέσεις λειτουργί-

ας (6 - 140 bar), (β) η μεγάλη διαφορά πιέσεων λειτουργίας, 
μεταξύ πιέσεων κατάθλιψης και αναρρόφησης (μέχρι 100 
bar) και (γ) η μεγαλύτερη πυκνότητα του ψυκτικού ρευστού 
σε σχέση με τα λοιπά ψυκτικά ρευστά που λειτουργούν σε 
παρόμοιες συνθήκες. Ο επόμενος πίνακας αφορά τη δι-
αφορά πιέσεων αναρρόφησης - κατάθλιψης για σύστημα 
-15/+30 για διάφορα ρευστά. Η διαφορά πιέσεων είναι από 
4 ως 8 φορές μεγαλύτερη στο CO

2
 σε σχέση με τα συμβα-

τικά ρευστά, ενώ ο λόγος συμπίεσης παραμένει ο χαμηλό-
τερος. Να σημειωθεί ότι στις ως άνω συνθήκες, ο κύκλος 
CO

2
 είναι οριακά υποκρίσιμος (κρίσιμη θερμοκρασία 31°C).

Εξάτμιση στους -15°C και συμπύκνωση τους 30°C

Ψυκτικό 
ρευστό

Απόλυτη πίεση 
στον εξατμιστή  

(bar)

Απόλυτη πίεση 
 στο συμπυκνωτή 

(bar)

Διαφορά πιέσεων 
κατάθλιψης - 

αναρρόφησης

Λόγος 
συμπίεσης

R-22 3,0 11,9 8,9 4,0

R-134a 1,6 7,7 6,1 4,8

R-404a 3,6 14,1 10,5 3,9

R-410a 4,8 18,7 13,9 3,9

R-507a 3,8 14,6 10,8 3,8

R-717 2,4 11,6 9,2 4,8

R-744 22,5 71,8 49,3 3,2

Πίνακας 1: Διαφορά πιέσεων κατάθλιψης - αναρρόφησης – εξάτμιση 
στους -150°C και συμπύκνωση στους 300°C για ποικίλα ρευστά.

Θαυμάσια εποπτική εικόνα και συγκριτική αξιολόγηση 
μεταξύ των συμπιεστών ποικίλων ρευστών προσφέρουν 
τα διαγράμματα με τις περιβάλλουσες (ακραίες) συνθή-
κες λειτουργίας σε όρους πιέσεων αναρρόφησης και κα-
τάθλιψης (application envelopes). Κάθε μηχάνημα έχει το 
δικό του διάγραμμα που προσφέρεται από τον κατασκευα-
στή του. Στο επόμενο σχήμα φαίνονται χαρακτηριστικά τέ-
τοια διαγράμματα για υποκρίσιμες συνθήκες για τα R-404a, 
R-410a, CO

2
 cascade και CO

2
 μονοβάθμιο υποκρίσιμο και 

transcritical. 

Σχήμα 1: Application envelopes συμπιεστών ποικίλων ρευστών.

Τα όρια πιέσεων που παρουσιάζονται στο προηγούμενο 
σχήμα είναι ενδεικτικά και εξαρτώνται από τον εκάστοτε 
κατασκευαστή. Η λογική του «application envelope», με 
βάση την οποία το προσφέρει ο κατασκευαστής, είναι η 
εξής: Για συγκεκριμένο συμπιεστή και ρευστό, σε διάγραμ-
μα με οριζόντιο άξονα την πίεση αναρρόφησης και κατα-

εμπορική  
ψύξη με Co2 
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κόρυφο την πίεση κατάθλιψης ορίζονται δυο κατακόρυφες 
που εκπροσωπούν το ελάχιστο και μέγιστο όριο πιέσεων 
αναρρόφησης. μεταξύ των δυο αυτών κατακορύφων σχε-
διάζονται μια άνω και μια κάτω καμπύλη που ορίζουν το 
ελάχιστο και μέγιστο όριο πιέσεων κατάθλιψης. Έτσι ορί-
ζεται μια κλειστή περιοχή (περιβάλλουσα), που καθορίζει 
το εύρος των επιτρεπόμενων πιέσεων αναρρόφησης, κα-
θώς και την ελάχιστη / μέγιστη πίεση κατάθλιψης που αντι-
στοιχεί σε κάθε (επιτρεπόμενο) επίπεδο πίεσης αναρρό-
φησης. Πρακτικά, σε κάθε επίπεδο πίεσης αναρρόφησης, 
χαράσσεται η κατακόρυφος. Εκεί που τέμνει την κάτω κα-
μπύλη, διαβάζουμε (στον κατακόρυφο άξονα) την ελάχιστη 
επιτρεπόμενη πίεση κατάθλιψης, ενώ εκεί που τέμνει την 
άνω καμπύλη τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση κατάθλιψης. 
Για παράδειγμα, στο διάγραμμα CO

2
 και σε πίεση αναρρό-

φησης 40 bar (5°C), αντλούμε τις εξής πληροφορίες για τον 
εν λόγω συμπιεστή:

• Η ελάχιστη πίεση κατάθλιψης είναι 58 bar, ο λόγος συμπί-
εσης 58/40 = 1,45 και η διαφορική πίεση 58-40 = 18 bar.  

• Η μέγιστη πίεση κατάθλιψης σε κύκλο subcritical είναι 74 
bar1, ο λόγος συμπίεσης 74/40 = 1,85 και η διαφορική πίε-
ση 74-40 = 34 bar.  

• Η μέγιστη πίεση κατάθλιψης σε κύκλο transcritical είναι 
130 bar, ο λόγος συμπίεσης 130/40 = 3,25 και η διαφορική 
πίεση 130-40 = 90 bar.  

μια άλλη σημαντική παρατήρηση είναι ότι το διάγραμμα 
του CO

2
 (transcritical) έχει σημαντικά μεγαλύτερο εύρος σε 

σχέση με τα άλλα ρευστά, τόσο στις πιέσεις αναρρόφησης, 
όσο και κατάθλιψης (μεγαλύτερος φάκελος) και είναι ση-
μαντικά μετατεθειμένο προς τα δεξιά και επάνω, πράγμα 
που υποδηλώνει τις σχετικά μεγάλες πιέσεις λειτουργίας.

Το CO
2
 είναι ένα ουδέτερο από χημική άποψη αέριο και σαν 

τέτοιο είναι συμβατό με όλα τα υλικά που χρησιμοποιού-
νται για τη κατασκευή συμπιεστών ψύξης. Όπως αναφέρ-
θηκε, αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως, είναι τα επιλεγέντα 
υλικά και ο τρόπος κατασκευής να αντεπεξέρχονται στις 
ψηλές πιέσεις. Οι περισσότεροι κώδικες ασφάλειας απαι-
τούν τα χρησιμοποιούμενα υλικά στους συμπιεστές CO

2
 να 

έχουν τη δυνατότητα αντοχής ικανού πολλαπλάσιου της πί-
εσης λειτουργίας. Τούτο σημαίνει ανθεκτικότερα και / ή πα-

χύτερα υλικά, σε σχέση με τα αέρια χαμηλότερων πιέσεων. 
Συχνά χρησιμοποιείται είτε ελατός σίδηρος είτε χυτοσίδη-
ρος προς ικανοποίηση αυτής της απαίτησης. Το πολύ μικρό 
σχετικά μέγεθος των συμπιεστών CO

2
 βολεύει σε εφαρμο-

γές περιορισμένου χώρου, όπως στα αυτοκίνητα. Πρόσθετα 
πλεονεκτήματα του «πυκνού» αερίου είναι ο μικρός λόγος 
συμπίεσης2 (βλέπε και πίνακα 1), οι μικρές επιπτώσεις κατά 
τις πτώσεις πίεσης κατά τη διέλευση από τις βαλβίδες3  και 
η μικρότερες παράπλευρες απώλειες κυλίνδρων του συ-
μπιεζόμενου αερίου. Σαν γενικό συμπέρασμα, μπορούμε 
να πούμε ότι οι συμπιεστές CO

2
 υπερτερούν σε ογκομετρι-

κή και ισεντροπική απόδοση έναντι των ανταγωνιστών τους 
με συμβατικά αέρια. Οι συμπιεστές CO

2
 μεταφέρουν ένα 

αέριο πολύ μεγάλης σχετικά πυκνότητας. με άλλα λόγια, 
για δεδομένη μετατόπιση συμπιεστή παράγεται μεγαλύτε-
ρη (σχετικά με τα άλλα ρευστά) εξατμιζόμενη μάζα αερίου 
(βελτιωμένη ογκομετρική απόδοση). Ισοδύναμα, για δεδο-
μένο ψυκτικό έργο απαιτείται στο CO

2
 πολύ μικρότερη σχε-

τικά μετατόπιση στο συμπιεστή. Να σημειωθεί, ότι η λαν-
θάνουσα θερμότητα εξάτμισης του CO

2
 είναι μεγαλύτερη 

από αυτή των αλογονανθράκων (πολύ μικρότερη όμως από 
της αμμωνίας). Στον επόμενο πίνακα καταδεικνύεται, ότι σε 
εξάτμιση -40°C, για δεδομένη ψυκτική ισχύ ο συμπιεστής 
CO

2
 έχει μέγεθος (σε όρους ογκομετρικής μετατόπισης) το 

1/10 του συμπιεστή αμμωνίας (υποθέτουμε ότι στην είσο-
δο του εξατμιστή έχουμε 100% υγρό όπως συμβαίνει στην 
υπερτροφοδότηση). 

NH
3

CO
2

Απαιτούμενη ψυκτική ισχύς (KJ/s=KW) (1) 100 100

Θερμοκρασία εξάτμισης (° C) (2) -40 -40

Λανθάνουσα εξάτμισης (KJ/kg) (3) 1389 322

Πυκνότητα αερίου (kg/m3) (4) 0,64 26,12

Παροχή μάζας εξατμιζόμενου αερίου (kg/s) (5)=(1)/(3) 0,072 0,311

Όγκος εξατμισθέντος αερίου (m3/s) (6)=(5)/(4) 0,112 0,012

Όγκος εξατμισθέντος αερίου (m3/h) (7)= 3600x(6) 405,0 42,8

Σύγκριση ογκων αερίου (αμμωνία=1) (8) 1,0 0,1

Πίνακας 2: Σύγκριση μεγέθους συμπιεστών αμμωνίας και CO2.

Έμπορικη Ψύξη44

1 Τα 74 bar (31°C) είναι ακριβώς το κρίσιμο σημείο. Πρακτικά, για να θεωρήσουμε ένα κύκλο CO
2
 subcritical, πρέπει να συμπυκνώνει το πολύ στους 28°C 

ήτοι 68,9 bar.
2 Παρόλο που οι πιέσεις λειτουργίας των συμπιεστών CO

2
 είναι πολύ μεγαλύτερες από των άλλων ρευστών, ο λόγος συμπίεσης είναι μικρότερος. Τούτο οφεί-

λεται στη σχετικά μεγάλη απόλυτη τιμή της πίεσης αναρρόφησης.
3 Για δεδομένη πτώση πίεσης, η θερμοκρασιακή πτώση για το CO

2
 είναι πολύ μικρότερη από τα συμβατικά ρευστά.

4 Στις ίδιες συνθήκες για αμμωνία ο λόγος συμπίεσης θα ήταν 4,95. 
5 Τα κινούμενα στοιχεία του συμπιεστή, που έχουν από τη μια τους πλευρά τη πίεση κατάθλιψης και από την άλλη τη πίεση αναρρόφησης, καταπονούνται 
με τη διαφορά αυτών των πιέσεων (διαφορική πίεση). 
6 Σύμφωνα με τον τύπο των Darcy - Weisbach, η πτώση πίεσης ενός ρευστού που ρέει σε αγωγό κυκλικής διατομής είναι ανάλογη με το συντελεστή τριβής, 
το μήκος, το τετράγωνο της ταχύτητας ροής και την πυκνότητα του ρευστού και αντιστρόφως ανάλογη με τη διάμετρο. 





Γράφει ο νικοσ Χάριτωνιδησ
ΠολιΤικοσ μηχανικοσ εμΠ,  
MASTER of EnGInEERInG unIV. of ShEffIELD 
γενικοσ διευθυνΤησ Ψυγεια αλασκα αεβΤε & CRyoLoGIC εε. 

Ο συμπιεστής CO
2
 λειτουργεί σε μεγάλες απόλυτες πιέ-

σεις, τόσο στην αναρρόφηση, όσο και στη κατάθλιψη, πράγ-
μα που οδηγεί σε μικρούς λόγους συμπίεσης (παρόλη την 
πολύ μεγαλύτερη δοαφορά πιέσεων αναρρόφησης - κατά-
θλιψης σε απόλυτες τιμές όπως φαίνεται και στον πίνακα 
1). Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα cascade, ο συμπιεστής 
CO

2
 που λειτουργεί σε -40°C / -5°C έχει πιέσεις αναρρόφη-

σης - κατάθλιψης 14,3 bar / 30,5 bar αντίστοιχα.  Ο λόγος 
συμπίεσης είναι 30,5 / 14,3 = 2,13, πολύ μικρός4. Η ογκο-
μετρική και ισεντροπική απόδοση σε τόσο μικρούς λόγους 
συμπίεσης είναι βελτιωμένη και τούτο αποτελεί ένα ακό-
μα πλεονέκτημα των συμπιεστών CO

2
. Βεβαίως, σε απόλυ-

τες τιμές οι διαφορές πίεσης αναρρόφησης - κατάθλιψης, 
όπως είδαμε και στον 1, είναι σχετικά πολύ μεγάλες. Τούτο 
σημαίνει μεγάλες καταπονήσεις στα υλικά5. Για παράδειγ-
μα, σε ένα παλινδρομικό συμπιεστή CO

2
, η μεγάλη διαφο-

ρά πίεσης εκατέρωθεν της κεφαλής του εμβόλου, σημαίνει 
μεγάλες εφαρμοζόμενες δυνάμεις στα ωστήρια των εμβό-
λων και στο στρόφαλο, καθώς και μεγαλύτερη ισχύ ανά δε-
δομένο όγκο μετατόπισης. Τούτο αντιμετωπίζεται με επι-
λογή κυλίνδρων μικρότερης διαμέτρου, ώστε οι μεγάλες 
πιέσεις να «μεταφράζονται» σε μικρές σχετικά δυνάμεις 
(Δύναμη = Πίεση χ Επιφάνεια). Στους κοχλιωτούς συμπιε-
στές, η μεγάλη διαφορά πίεσης που αναπτύσσεται κατά μή-
κος του κοχλία μεταφράζεται επίσης σε μεγαλύτερα φορτία 
στα φέροντα στοιχεία και μεγαλύτερη ισχύ ανά δεδομένο 
όγκο μετατόπισης. Έτσι, ο σχεδιασμός των κοχλιωτών συ-
μπιεστών για CO

2
 βασίζεται στην επιλογή κοχλία με μικρό 

λόγο «μήκος / διάμετρος». Τούτο μειώνει τα φέροντα φορ-
τία και τις παραμορφώσεις σε αποδεκτά επίπεδα. Οι με-
γάλες διαφορές πίεσης αρχής – τέλους του κοχλία γενικά 
προκαλούν απώλειες πίεσης από σπείρα σε σπείρα (διαρ-
ρέει αέριο από τα κενά μεταξύ κοχλιών και κοχλιών - πε-
ριβλήματος), με αποτέλεσμα της πτώση της ογκομετρι-
κής απόδοσης. Τούτο όμως δεν αποτελεί έντονο πρόβλημα 
στους κοχλιωτούς συμπιεστές CO

2
, λόγω της μεγάλης πυ-

κνότητας αυτού του αερίου (το πιο πυκνό αέριο «δραπετεύ-
ει» δυσκολότερα από τα κενά). 

Η μεγάλη πυκνότητα του CO
2
 σε σχέση με τα λοιπά ψυκτικά 

αέρια έχει σαν αποτέλεσμα τις μεγαλύτερες απώλειες πίε-
σης, κατά μήκος των ποικίλων «δύσκολων» διόδων του αε-
ρίου μέσα στο συμπιεστή, όπως από βαλβίδες, οπές κλπ6. 
Παρόλο που στο CO

2
 οι πτώσεις πίεσης δεν επηρεάζουν 

πολύ τις θερμοκρασίες κορεσμού (δηλαδή οι πτώσεις πίε-
σης σε όρους θερμοκρασίας είναι σχετικά μικρές), γίνεται 
προσπάθεια περιορισμού της πτώσης πίεσης στις βαλβίδες 
των παλινδρομικών συμπιεστών, με μεγαλύτερες επιφάνει-
ες ροής στις βαλβίδες και μεγαλύτερες ανυψώσεις βαλβί-
δων. Στους κοχλιωτούς, οι δίοδοι κατάθλιψης πρέπει να εί-
ναι ευρύτερες. Οι ιδιαιτερότητες της αυξημένης πτώσης 
πίεσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στo σχεδιασμό των 
συμπιεστών, για βέλτιστη απόδοση και μακροζωία στους 
συμπιεστές CO

2
. 

Όσον αφορά το είδος του συμπιεστή, όπως π.χ. στον προ-
βληματισμό παλινδρομικός ή κοχλιωτός, είναι γνωστό, ότι 
οι παλινδρομικοί συμπιεστές, συμπεριφέρονται μάλλον κα-

λύτερα (δηλαδή έχουν καλύτερη απόδοση) σε συστήματα 
που έχουν μεγάλες πιέσεις αναρρόφησης και μικρούς λό-
γους συμπίεσης. Τα συστήματα CO

2
 έχουν και τα δυο αυτά 

χαρακτηριστικά, άρα «ταιριάζουν» με τους παλινδρομικούς 
συμπιεστές. Όμως, η μεγάλη διαφορά πιέσεων (σε απόλυ-
τη τιμή) κατάθλιψης – αναρρόφησης θέτει σοβαρά προβλή-
ματα αντοχής στα υλικά των συμπιεστών και ο σχεδιασμός 
τους συνεχώς βελτιώνεται. Από την άλλη πλευρά, σημα-
ντική πρόοδος έχει γίνει και στο σχεδιασμό των κοχλιω-
τών συμπιεστών, οι οποίοι σχεδιάζονται  κατάλληλα, για 
την αντιμετώπιση του μεγάλου φορτίου που προκύπτει από 
τη μεγάλη διαφορά πιέσεων: Όπως αναφέρθηκε, η γενική 
αρχή είναι «βραχύτεροι» κοχλίες (δηλαδή με μεγάλο λόγο 
«διάμετρος / μήκος»). Σαν γενική κατεύθυνση, μπορούμε 
να πούμε, ότι για συστήματα κάτω των 350 ψυκτικών KW 
(KWR), οι παλινδρομικοί συμπιεστές έχουν ελαφρώς καλύ-
τερη απόδοση σε σχέση με τους κοχλιωτούς.  

Όσον αφορά τη λίπανση των συμπιεστών CO
2
, στα πλαί-

σια των φυσικών ιδιοτήτων του CO
2
 κρίνεται απαραίτητο να 

εξεταστεί η συμπεριφορά του σε σχέση με τα λιπαντικά που 
κυκλοφορούν στην αγορά. Το χρησιμοποιούμενο λιπαντικό 
μπορεί να είναι διαλυτό (miscible) ή αδιάλυτο (immiscible) 
στο CO

2
. Σε κάθε περίπτωση, η αλληλεπίδραση του λιπα-

ντικού με το CO
2
 επηρεάζει την απόδοση του συγκροτήμα-

τος και πρέπει να λαμβάνονται κάποια μέτρα. Τα λιπαντικά 
συμπιεστών CO

2
 μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις βασι-

κές κατηγορίες: 

• Κατηγορία Polyol Ester (POE), τα οποία είναι διαλυτά στο 
CO

2
 και υγροσκοπικά.

• Κατηγορία Polyalkyl Glycol (PAG), τα οποία επίσης είναι 
διαλυτά στο CO

2
 και υγροσκοπικά.

• Κατηγορία polyalfaolefin (PAO), τα οποία είναι μη διαλυτά 
στο CO

2
 και πρακτικά μη υγροσκοπικά. 

Η κατηγορία PAO προτιμάται στα μεγάλα συστήματα 
cascade με αμμωνία, λόγω της μη σοβαρής επίπτωσης αν 
χρησιμοποιηθεί κατά λάθος στην αμμωνία. Το λάθος αυτό 
είναι μοιραίο, αν η κατηγορία που χρησιμοποιείται στο CO

2
 

είναι της κατηγορίας POE, λόγω της αντίδρασης με την αμ-
μωνία και του σχηματισμού ενός στερεού αφρού. Επίσης, 
ενώ η κατηγορία PAO είναι κατάλληλη για κοχλιωτούς συ-
μπιεστές, δεν συνιστάται για παλινδρομικούς συμπιεστές, 
διότι κατά την παύση τείνει να «στεγνώνει» από τις επιφά-
νειες που βρίσκονται σε επαφή και κατά το (στεγνό) ξεκί-
νημα υφίστανται επιταχυνόμενες φθορές μέχρι να αποκα-
τασταθεί η κανονική ροή.
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Τα σπαράγγια αποτελούν σήμερα ένα πολλά υποσχόμενο 
εξαγώγιμο προϊόν ιδιαίτερα αγαπητό στην Γερμανία, Γαλ-
λία και στην κεντρική Ευρώπη. Η συγκομιδή τους αρχίζει 
στο τέλος του Φλεβάρη με αρχές μάρτη ανάλογα με την 
ηλιοφάνεια και τις καιρικές συνθήκες εφόσον αυτές ευ-
νοούν την ανάπτυξή τους. 
Οι βλαστοί των σπαραγγιών μετά την συγκομιδή αναπνέ-
ουν έντονα με αποτέλεσμα τη γρήγορη γήρανσή, η οποία 
εντείνεται ιδιαίτερα με την παραμονή τους σε υψηλές 
θερμοκρασίες, οι οποίες  προκαλούν υποβάθμιση της 
ποιότητας που σχετίζεται με την εμφάνιση, την υφή και 
τη σύσταση της μάζας τους. Οι σημαντικότερες των οποί-
ων είναι:

1. Η απώλεια υγρασίας που προέρχεται λόγω της υψηλής 
αναπνοής των σπαραγγιών και αποτέλεσμα αυτής είναι η 
αφυδάτωση των βλαστών, που οδηγεί σε απώλεια βάρους 
και αύξηση της σκληρότητας.
2. Η σύνθεση ανθοκυανών με αποτέλεσμα την εμφάνιση 
βιολετί  χρωματισμού στην κορυφή των βλαστών με συ-
νέπεια την απώλεια του λευκού χρώματος (Για τα λευκά 
σπαράγγια).
3. Την αλλαγή στην υφή, που προκαλούνται από τη σύν-
θεση λιγνίνης και απόθεσης αυτής στις αγγειώδεις δεσμί-
δες που έχει σαν αποτέλεσμα την σκλήρυνση των βλαστών.

Επειδή οι διαδικασίες αυτές εξελίσσονται αργά στις χαμη-
λές θερμοκρασίες, προκύπτει η ανάγκη για άμεση πρόψυ-
ξη των βλαστών αμέσως μετά τη συγκομιδή τους και απο-
θήκευση σε ψυκτικούς θαλάμους.

Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στις λύσεις που μπορεί 
να έχει ένας παραγωγός ή ένας  διακινητής που ασχολείται 
με τα εξαγώγιμα σπαράγγια και έχει “μπροστά” του το πρό-
βλημα της πρόψυξης. Ειδικότερα αναφερόμαστε στην πε-
ρίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αφενός δεν διαθέτει προ-
ψυκτήρια κατάλληλα να προψύξουν σπαράγγια που θέλει 
να προωθήσει, ενώ  αφετέρου διαθέτει ψυκτικούς θαλά-
μους κατάλληλους για τη συντήρησή τους.

Στην περίπτωση αυτή η ISOFRUIT προτείνει τη λύση που 
παρέχεται από τις μΕΤΑΦΕΡΟμΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΥΝΑμΙ-
ΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ, οι οποίες είναι σχετικά μικρές, ελαφριές, 
μεταφέρονται εύκολα με “Κλαρκ” και δεν απαιτούν για τον 
χειρισμό τους εξειδικευμένο προσωπικό. 

Τοποθετούνται μέσα στους υπάρχοντες ψυκτικούς θαλά-
μους και υλοποιούν την επιθυμητή πρόψυξη των προϊό-
ντων χρησιμοποιώντας τον ψυχρό αέρα του χώρου μέσα 
στον οποίο βρίσκονται.

η πρόψυξη  
στα σπαράγγια 
και οι μεΤαφερομενεσ  
συσκευεσ δυναμικησ ΠροΨυξησ
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μεταφερόμενη συσκευή δυναμικής πρόψυξης τοποθετημένη  
σε υπάρχοντα ψυκτικό θάλαμο.  Τα προϊόντα είναι συσκευασμένα  
σε χάρτινα κιβώτια, τοποθετημένα σε παλέτες και σκεπασμένα,  
για τη διαδικασία της πρόψυξης με το απαραίτητο σκέπαστρο.

Photo by freepik.com



Σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτει η ISOFRUIT από 
την κατασκευάστρια εταιρεία ALFA COOL HELLAS οι μΕ-
ΤΑΦΕΡΟμΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΥΝΑμΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ δια-
θέτουν μηχανισμό διαχείρισης των αερίων διοξειδίου του 
άνθρακα CO

2
 και αιθυλενίου C

2
H

4
 (*), ανεμιστήρα υψηλής 

αναρροφητικής ικανότητας, ρυθμιστή στροφών (inverter) 
και τρία προεγκατεστημένα προγράμματα λειτουργίας δυ-
ναμικής πρόψυξης  ως ακολούθως:

πρόγραμμα 1 χαμηλής ταχύτητας, που βρίσκει εφαρμογή 
στα προϊόντα που έχουν συγκομισθεί από το χωράφι και 
έχουν τοποθετηθεί μέσα σε διάτρητες "κλούβες".

πρόγραμμα 2 μέσης ταχύτητας, που βρίσκει εφαρμογή 
στα προϊόντα που είναι προς εμπορική αποστολή και είναι 
συσκευασμένα σε μονόσειρα ή δίσειρα χάρτινα κιβώτια ή 
σε απλές συσκευασίες. 

πρόγραμμα 3 υψηλής ταχύτητας, που βρίσκει εφαρμογή 
στα προϊόντα που είναι προς εμπορική αποστολή και είναι 
συσκευασμένα σε μικροσυσκευασίες ή σε συσκευασίες με 
επικάλυψη μεμβράνης (flow pack).

Συμπερασματικά οι μΕΤΑΦΕΡΟμΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΥΝΑ-
μΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν 
στους υπάρχοντες ψυκτικούς θαλάμους, να προψύχουν τα 
προϊόντα και κατόπιν να μεταφέρονται και να αποθηκεύο-
νται σε άλλο σημείο αποδεσμεύοντας τους χώρους μέσα 
στους οποίους ήταν τοποθετημένες.

Οι μΕΤΑΦΕΡΟμΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΥΝΑμΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥ-

ΞΗΣ έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται  για όλα 
τα γεωργικά προϊόντα που απαιτούν πρόψυξη πριν απο-
θηκευθούν μακροχρόνια ή  συσκευασθούν για αποστολή 
προς εμπορική διάθεση.

(*) Τα δύο αυτά αέρια επηρεάζουν τα προϊόντα εφόσον  βρί-
σκονται πάνω από στις μέγιστες ασφαλείς συγκεντρώσεις.

Ψυκτικοί Θάλαμοι και ψυχόμενος διάδρομος.
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ο Π. φωτιάδησ
ειδικοσ συμβουλοσ  
για Την ISofRuIT



Παναγιώτης Πουλιάνος
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος, μιλά  
σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό Ψυκτικός.  
μεταξύ άλλων, κάνει μια σύντομη αναδρομή στην πορεία του  
στο συνδικαλιστικό κίνημα, μιλά για τις αξίες που πρέπει  
να διέπουν κάποιον που θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμα,  
για τις προκλήσεις αλλά και του στόχους της Ο.Ψ.Ε. κ.ά.

κε πουλιάνε σήμερα υπηρετείτε τον 
κλάδο από την θέση του προέδρου της 
ο.Ψ.Έ., θα θέλαμε, προκειμένου να σας 
συστήσουμε στους νεότερους συνα-
δέλφους, μια σύντομη αναδρομή στο 
παρελθόν, που να σχετίζεται με την πο-
ρεία σας στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Αγαπητέ Διονύση, πρώτα απ’ όλα θέλω 
να ευχαριστήσω το περιοδικό για τη δυ-
νατότητα που μου  δίνεται  να αναφερθώ 
στη μέχρι σήμερα συνδικαλιστική μου 
πορεία και να παρουσιάσω σκέψεις και 
ιδέες που αφορούν τον κλάδο των Επαγ-
γελματιών Ψυκτικών.
Η συμμετοχή μου, κατά τη διάρκεια των 
γυμνασιακών μου χρόνων, στα μαθητικά 

συμβούλια στην πόλη της Πρέβεζας, απ΄ 
όπου και κατάγομαι, μου έμαθε ότι όσο 
δίκαια αιτήματα κι εάν υποβάλεις δεν 
λύνονται χωρίς μαζικό αγώνα. Το πτυ-
χίο του εργοδηγού ψυκτικού το απέκτη-
σα σπουδάζοντας στη Σιβιτανίδειο όπου 
συμμετείχα στις επιτροπές αγώνα της 
σχολής. Στη συνέχεια μαθήτευσα δίπλα 
σε τεχνικούς που ασκούσαν χρόνια το 
επάγγελμα, προκειμένου να αποκτήσω 
την απαιτούμενη εμπειρία για να ξεκινή-
σω την αυτόνομη πορεία μου στον επαγ-
γελματικό χώρο που είχα επιλέξει.
Ξεκινώντας την επαγγελματική μου πο-
ρεία αντιμετώπισα τα πολλά προβλήμα-
τα που έχει ο κλάδος μας. Η αναγκαιότη-

τα για την ίδρυση Σωματείου Ψυκτικών 
στην Αχαΐα ήταν επιτακτική και έγιναν 
προσπάθειες μαζί με άλλους συναδέλ-
φους, οι οποίες όμως δεν τελεσφόρησαν. 
Το 1996 έγινα μέλος του Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε., 
αλλά πάντα προσπαθούσα να συστα-
θεί Σωματείο στην περιοχή που είχα την 
επαγγελματική μου δραστηριότητα, και 
το 2002 καταφέραμε τελικά να ιδρύ-
σουμε το Σωματείο Επαγγελματιών Ψυ-
κτικών  Αχαΐας – Ζακύνθου και Κεφα-
λονιάς, με την αμέριστη συμπαράσταση 
και βοήθεια των αείμνηστων: δασκάλου 
Βαγγέλη Αναγνώστου και του εκδότη της 
εφημερίδας "Ο Ψυκτικός" Νίκου Ευστα-
θίου. Είχα την τιμή να διατελέσω Πρόε-
δρος από την ίδρυσή του μέχρι τις αρχές 
του 2022. Το 2003 εκλέχτηκα δεύτερος 
Αντιπρόεδρος και μετέπειτα πρώτος στην 
Ο.Ψ.Ε., την οποία έχω την τιμή να υπηρε-
τώ από την θέση του Προέδρου, από το 
2013 μέχρι και σήμερα. 

η πολυετής παρουσία σας στα συνδι-
καλιστικά του κλάδου είναι δεδομένη, 
θέλουμε λοιπόν να σας ρωτήσουμε τι 
σας ώθησε να ασχοληθείτε ενεργά με 
τα κοινά; 

Η συμμετοχή μου στα κοινά εκπορεύ-
τηκε από την ανάγκη να υπερασπιστούν 
και να διεκδικηθούν όλα τα έννομα συμ-
φέροντα του κλάδου. Η δημιουργία νέων 
τεχνολογιών και νέων δεδομένων στην 
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Συνέντευξη στον Διονύση Βρυώνη

Αριστερά ο κος Βελίδης, εκ μέρους του Υ.Π.ΕΝ., στην πρώτη παρουσίαση του Η.Δ.Ε.



ψύξη αναβάθμισε τις γνωστικές απαιτή-
σεις που πρέπει να έχουν οι επαγγελμα-
τίες. Η αγάπη και ο θαυμασμός μου για 
την τεχνολογία της ψύξης και του κλιμα-
τισμού με υποχρεώνουν να ασχολούμαι 
με τα κοινά προκειμένου να αναβαθμί-
ζεται συνεχώς ο κλάδος. 

ποιες είναι οι αξίες που θεωρείτε ότι 
πρέπει να διέπουν αυτόν που θα θελή-
σει να ακολουθήσει την ίδια πορεία με 
εσάς και ποιες κρατάτε εσείς προκει-
μένου να ασκείτε τα καθήκοντά σας; 

Η αγάπη γι’ αυτό που κάνεις είναι η προ-
εξάρχουσα αξία, για εμένα προσωπικά. 
Ενότητα, ιδέες, οράματα και η αλήθεια, 
είναι αξίες που απαιτούνται όταν θελή-
σει κάποιος να συνδικαλιστεί, ξεχνώντας 
προσωπικά, οικονομικά και πολιτικά 
συμφέροντα. Ο συνδικαλιστής, ιδιαίτερα 
σε διοικητικό επίπεδο, πρέπει οπωσδή-
ποτε να διακατέχεται από τις αξίες που 
προανέφερα και να διαθέτει χρόνο από 
τον προσωπικό του για να υπηρετήσει τα 
συμφέροντα των συναδέλφων του.

ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει κάποιος σε 
αυτή τη θέση;

Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να 
αντιμετωπίσει κάποιος είναι ο ίδιος του 
ο εαυτός. Η θέση του Προέδρου αναγκα-
στικά σε φέρνει πιο κοντά στους μηχανι-

σμούς εξουσίας και με τα πρόσωπα που 
τους εκπροσωπούν. Πρέπει να καταφέρ-
νεις να αντιμετωπίζεις πολιτικές μεθο-
δεύσεις, εκβιασμούς και προτάσεις από 
όπου και εάν προέρχονται, προκειμένου 
να μπορείς να αγωνίζεσαι για την ενότη-
τα και την ευημερία του κλάδου απέναντι 
σε έναν αδιάφορο κρατικό μηχανισμό.  

ποιοι είναι οι τρέχοντες στόχοι στους 
οποίους επικεντρώνεται η ο.Ψ.Έ. και 
πώς λειτουργεί η ομάδα των συνεργα-
τών σας για την επίτευξη των στόχων 
αυτών; 

Η εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγ-
ματος, οι Επαγγελματικές Άδειες, οι Πι-
στοποιήσεις και η συμμόρφωση στον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό ήταν οι τέσσε-

ρεις βασικοί στόχοι που επετεύχθησαν 
με επίμονους και συνεχείς αγώνες της 
Ο.Ψ.Ε.
Η Ομοσπονδία, για να διαφυλάξει την 
περιφρούρηση και την αναβάθμιση του 
επαγγέλματος, πρέπει να οργανωθεί κα-
λύτερα και σε συνεργασία με τα τοπικά 
Σωματεία να έχει πλήρως ενημερωμέ-
να μέλη.
Πίεση στους ελεγκτικούς μηχανισμούς 
των Περιφερειών για εφαρμογή των  νό-
μων και των Ευρωπαϊκών  Κανονισμών 
και ίδρυση Σωματείων στις υπόλοιπες 
περιοχές της χώρας μας, θα συμβάλουν 
τα μέγιστα σε αυτόν τον στόχο.
Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης  
όσον αφορά στις νέες τεχνολογίες και τα 
νέα ψυκτικά ρευστά.

μεγιστοσ στοχοσ ειναι ή αναβαθμισή 
των γενικων σύνελεύσεων και 
ή ιστοσελιδα μασ να αποκτήσει 
το κύροσ πού τήσ αναλογει, 
προκειμενού να καταστει σήμειο 
αναφορασ και ενήμερωσήσ.
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Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. κος Γιώργος Καββαθάς σε συνομιλίες με τους κ.κ. Πουλιάνο και Σωτηρίου.



Συνέχιση των επαφών και συνεργασιών 
με άλλες κλαδικές Ομοσπονδίες για την 
επίλυση κοινών προβλημάτων.
Ένταξη του κλάδου μας σε χρηματοδοτι-
κά προγράμματα ανάπτυξης και εκσυγ-
χρονισμού των επιχειρήσεων μας, με την 
συνεργασία της  Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

ποια είναι, κατά την άποψή σας, η επό-
μενη μέρα της Ψύξης και του κλιματι-
σμού στην Έυρωπαϊκή Ένωση;

Η κλιματική αλλαγή θα μας οδηγήσει σε 
νέες τεχνολογίες. Η  Ο.Ψ.Ε. παρακολου-
θεί όλες τις καινούργιες διατάξεις και 
τεχνολογικές εξελίξεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τις οποίες  είμαστε υποχρεωμέ-
νοι να εφαρμόσουμε, και θα τις εφαρμό-
σουμε, γιατί οι αλλαγές αυτές είναι επέν-
δυση στο άμεσο μέλλον και μας αφορούν 
όλους και ιδιαιτέρα τα παιδιά μας. 

Θεωρείτε ότι χρειάζονται αλλαγές στην 
κουλτούρα λειτουργίας  της ομοσπον-
δίας προκειμένου να επιτυγχάνει τους 
στόχους της;

Η ατζέντα της Ο.Ψ.Ε. έχει σαν πρώτο 
θέμα τους καλύτερους και συντομότε-
ρους διαύλους επικοινωνίας με τα Σω-
ματεία, των οποίων τα μέλη είναι άνθρω-
ποι που έχουν ανάγκη πληροφόρησης 
και ενημέρωσης.
Η άμεση επικοινωνία της Ομοσπονδίας 
με τα Σωματεία μέλη της, μέσω τηλεδια-
σκέψεων, μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα 
στην αμεσότερη λύση των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν, να συνεισφέρει στη 
διοργάνωση σεμιναρίων, που εκτός από 
την επιμόρφωση συσπειρώνει τα μέλη 
και ενδυναμώνει την συνδικαλιστική λει-
τουργία τους.
μέγιστος στόχος είναι η αναβάθμιση των 
Γενικών Συνελεύσεων και η ιστοσελίδα 
μας να αποκτήσει το κύρος που της ανα-
λογεί, προκειμένου να καταστεί σημείο 
αναφοράς και ενημέρωσης.
Δεν θα παραλείψω να υπογραμμίσω ότι 
υπάρχουν κι άλλα πράγματα που πρέπει 
να αλλάξουν, που θα μας απασχολήσουν 
το προσεχές διάστημα.         

Τι μπορείτε να πείτε στους νεότερους 
συναδέλφους σας προκειμένου να τους 
πείσετε ότι πρέπει να συμμετέχουν στα 
κοινά;   

Η Ομοσπονδία το 2010 απαρτιζόταν από 
δώδεκα Σωματεία και αυτό δεν βοηθού-
σε στη διεκδίκηση των δίκαιων αιτη-
μάτων μας. Η ίδρυση νέων Σωματείων 

σήμερα είκοσι έξι τον αριθμό, εκπρο-
σωπώντας σαράντα Περιφερειακές Ενό-
τητες, μας έχει δώσει μεγάλη και υπο-
λογίσιμη συνδικαλιστική δύναμη και 
απολαμβάνουμε μεγαλύτερα επαγγελ-
ματικά κέρδη. Καλώ όλους τους επαγ-
γελματίες αδειούχους ψυκτικούς να 
πλαισιώσουν τα τοπικά τους Σωματεία, 
γιατί έτσι θα παραμείνουμε δυνατοί και 
ο κλάδος θα κερδίσει τη θέση που του 
αναλογεί επαγγελματικά.  

πώς βλέπετε να εξελίσσεται η ο.Ψ.Έ. 
μέσα στα επόμενα χρόνια;

Τα είκοσι δύο χρόνια διαδρομής, από την 
ίδρυση της Ομοσπονδίας, μας έχουν δώ-
σει εμπειρία, βασιζόμενη στην ικανότη-
τα των ανθρώπων που έχουν περάσει 
όλα αυτά τα χρόνια από τις διοικητικές 
θέσεις. Η εμπειρία μαζί με την θέληση, 
την αγωνιστικότητα και την αγάπη για να 
κερδίσουμε όλα όσα μας χρειάζονται, 
για να διασφαλιστεί και να αναβαθμιστεί  
περισσότερο ο ρόλος του Τεχνικού  Ψυ-
κτικού στη χώρα μας, είναι αυτά που θα 
την εξελίξουν αναπόφευκτα.

Τι θα θέλατε να αναφέρετε κλείνοντας 
αυτήν την συνέντευξη, για την οποία 
σας ευχαριστώ πολύ που μας παραχω-
ρήσατε.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συ-
ναδέλφους που συμμετείχαν στα Διοι-
κητικά Συμβούλια, γιατί λειτουργούσαν 
και λειτουργούν σαν οικογένεια. Η τερά-
στια συνδρομή τους με προτάσεις αλλά 
και αγώνα, προκειμένου να υλοποιη-
θούν οι αποφάσεις των Γενικών Συνε-
λεύσεων και των Διοικητικών Συμβου-
λίων, βοηθούν την Ο.Ψ.Ε. να αγωνίζεται 
αταλάντευτα και χωρίς παρεκκλίσεις, για 
την ενότητα, την πρόοδο και την ευημε-
ρία του κλάδου. 
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Κινητοποίηση της Ο.Ψ.Ε. στο Υπ. Παιδείας για την πιστοποίηση των Ψυκτικών.
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Αρφάνης, εκπροσωπώντας την Ο.Ψ.Ε.,  
σε εκλογοαπολογιστική συνέλευση της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 





ρωτάτε
άπαντάμε
Έρώτηση:
Σε ψυγείο που λειτουργεί με ψυκτικό μέσο R134a με υδρό-
ψυκτο συμπυκνωτή και setpoint 2°C οι μετρήσεις είναι:

• Θερμοκρασία ψυχόμενου χώρου: 9,5°C
• Θερμοκρασία στο πουράκι της βαλβίδας: 6,1°C
• Πίεση αναρρόφησης: 34psi
• Πίεση συμπύκνωσης: 220psi
• Θερμοκρασία υγράς: 58,2°C
• Θερμοκρασία κατάθλιψης: 118°C
• Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού στον συμπυκνωτή:  
 20°C/ 21,1°C

Η τιμή της έντασης του συμπιεστή ήταν υψηλή με βάση τον 
κατασκευαστή.

Τι πρόβλημα υπάρχει?

απάντηση:
Η πίεση αναρρόφησης είναι 34 psi που για το R134a αντι-
στοιχεί σε θερμοκρασία κορεσμού 3,8°C. Αφού η θερμο-
κρασία στο πουράκι της βαλβίδας είναι 6,1°C σημαίνει ότι 
το σύστημα δουλεύει με υπερθέρμανση 2,3°C, τιμή χαμη-
λή. Επιπλέον η πίεση συμπύκνωσης είναι 220 psi που αντι-
στοιχεί σε θερμοκρασία κορεσμού  58,4°C. Η θερμοκρα-
σία υγράς είναι 58,2°C, άρα παρατηρούμε ότι το σύστημα 
δεν έχει υπόψυξη. Από τις μετρήσεις φαίνεται ότι η πί-
εση αναρρόφησης και η πίεση συμπύκνωσης είναι υψη-
λές. Επίσης η θερμοκρασία κατάθλιψης είναι πολύ υψηλή.

Το πρόβλημα που προκαλεί όλα αυτά ταυτόχρονα είναι 
«βρώμικος» συμπυκνωτής. Το πρώτο σημείο που το υπο-
δηλώνει είναι η υψηλή πίεση κατάθλιψης. Στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις όταν έχουμε αερόψυκτο συμπυκνωτή είναι 
εύκολο και με έναν απλό οπτικό έλεγχο να καταλάβουμε ότι 
είναι «βρώμικος», ωστόσο στους υδρόψυκτους συμπυκνω-
τές δεν έχουμε δυνατότητα να δούμε τι γίνεται εσωτερικά 
οπότε θα πρέπει να το καταλάβουμε έμμεσα. Καθώς η κατά-
σταση του συμπυκνωτή χειροτερεύει θα ανοίγει περισσότε-
ρο η βαλβίδα του νερού στην προσπάθεια να ρίξει την υψη-
λή πίεση  όμως από ένα σημείο και μετά δεν τα καταφέρνει 
καθώς περιορίζεται πολύ η μεταφορά θερμότητας. Αυτός 
είναι και ο λόγος που βλέπουμε μικρή διαφορά θερμοκρα-
σίας εισόδου/ εξόδου του νερού. Η υψηλή πίεσης συμπύ-
κνωσης προκαλεί αυξημένη ροή ψυκτικού μέσου με απο-
τέλεσμα να είναι υψηλότερη και η πίεση και η θερμοκρασία 
αναρρόφησης. Για το λόγο αυτό το ψυγείο δεν έχει την δυ-
νατότητα να επιτύχει την επιθυμητή θερμοκρασία. Επίσης 
λόγω της μειωμένης δυνατότητας απόρριψης θερμότητας 
από τον συμπυκνωτή έχουμε υψηλή θερμοκρασία κατά-
θλιψης, το οποίο είναι και συχνός λόγος βλάβης των συ-
μπιεστών. Η αμπερομέτρηση δίνει υψηλότερη τιμή καθώς 
ο συμπιεστής αναγκάζεται να δουλέψει περισσότερο για να 
ικανοποιήσει την υψηλή πίεση κατάθλιψης. Τέλος η χαμη-
λή ικανότητα συναλλαγής θερμότητας του συμπυκνωτή δεν 
επιτρέπει την υπόψυξη του ψυκτικού ρευστού και αυτός εί-
ναι ο λόγος που η θερμοκρασία υγρού είναι τόσο υψηλή.
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Την απάντηση επιμελήθηκε
ο κύριος ΔΗμΗΤΡΗΣ ΔΑΛΑΒΟΥΡΑΣ

 

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.

www.opsiktikos.gr/forum

Έπίσημο Forum
Ψυκτικών ελλάδος





Ο συνεταιρισμός Έπαγγελματιών 
Ψυκτικών Έλλάδος (σ.Έ.Ψ.Έ.) πραγ-
ματοποίησε στις 10/04/2022 την ετή-
σια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μελών του.
Οι Εργασίες της Γ.Σ. διεξήχθησαν σε 
αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου των 
Αθηνών, καθώς και με χρήση ψηφι-
ακών μέσων (τηλεδιάσκεψη) και ολο-
κληρώθηκαν με επιτυχία, προκαλώ-
ντας μεγάλη ικανοποίηση στα μέλη 
που συμμετείχαν.

Το Διοικητικό συμβούλιο, συνεπι-
κουρούμενο από τη λογίστρια του 
ΣΕΨΕ κα μαίρη Τζαμανή, τους Νο-
μικούς Συμβούλους μαρία και Από-
στολο Παπαχαράλαμπο και τον Ορ-
κωτό Ελεγκτή κ. Σπυρίδων Γκρούϊτς, 
παρουσίασε στα μέλη του Συνεταιρι-
σμού τα θετικά οικονομικά αποτελέ-
σματα της 31ης οικονομικής χρήσης 
(01-01-2021 έως 31-12-2021) και 
ανέπτυξε όλα τα θέματα που απασχό-
λησαν τη Διοίκηση κατά το έτος 2021.
Οι Συνεταιριστές εξέφρασαν την ικα-

νοποίησή τους για τους χειρισμούς 
της Διοίκησης παρέχοντας έγκριση 
με πολύ μεγάλη πλειοψηφία για τους 
Ισολογισμούς και τις λοιπές Οικονο-
μικές Καταστάσεις της χρήσης του 
2021.
Τα μέλη του ΣΕΨΕ έδωσαν την έγκρι-
σή τους, επίσης με πολύ μεγάλη πλει-
οψηφία, για τα πεπραγμένα και τη 
διαχείριση  που ασκήθηκε από  το 
Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και το 
Εποπτικό Συμβούλιο.
Σημαντικά θέματα της Γ.Σ. ήταν το γε-
γονός της πρόσθετης έκπτωσης επί 
του ετήσιου τζίρου των συνεται-
ριστών η οποία δόθηκε με την έκ-
δοση πιστωτικών τιμολογίων στις 
31/12/2021, καθώς και το μεγάλο εν-
διαφέρον προσέλευσης και ένταξης 
στο σΈΨΈ νέων συνεταιριστών όπως 
επίσης και αγοράς πρόσθετων μερι-
δίων από τα μέλη του σΈΨΈ.
Όπως ανακοινώθηκε από το Δ.Σ. την 
πίστωση της πρόσθετης έκπτωσης 
λαμβάνουν όλα τα μέλη του ΣΕΨΕ 
που έχουν κίνηση έστω και ένα ευρώ 
και βέβαια το συνολικό ποσό της πί-
στωσης για το κάθε μέλος είναι ανά-
λογο του ετήσιου τζίρου που πραγμα-
τοποιεί στο ΣΕΨΕ.
Το γεγονός επίσης ότι το ποσοστό της 
πρόσθετης έκπτωσης που παίρνει το 
κάθε μέλος κλιμακώνεται σύμφωνα 
με τον αριθμό μεριδίων που κατέχει, 
προκάλεσε το ενδιαφέρον αγοράς 
πρόσθετων Συνεταιριστικών μεριδί-
ων από Συνεταιριστές.
οι συνεταιριστές ενέκριναν σχεδόν 
με απόλυτη πλειοψηφία τις ενέρ-

γειες αυτές του δ.σ. και έδωσαν τη 
συγκατάθεσή τους για επανάληψη 
εφόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι 
που θέτει το δ.σ. και υπάρχουν θετι-
κά οικονομικά αποτελέσματα.
Από τα μέλη του Δ.Σ. τονίστηκαν τα 
εξής:
•  Ο ΣΕΨΕ τα τελευταία χρόνια έκα-
νε μία μεγάλη προσπάθεια οικονο-
μικής εκκαθάρισης και τακτοποίη-
σης του μητρώου του. η προσπάθεια 
αυτή συνεχίζεται και εφόσον βασί-
ζεται στις αρχές της υπευθυνότη-
τας, της εντιμότητας και της συνε-
ταιριστικής συνείδησης, αρχίζει να 
αποδίδει καρπούς και αυτό φαίνεται 
πλέον έμπρακτα.
•  Συνεχές μέλημα της Διοίκησης 
του συνεταιρισμού είναι η εξασφά-
λιση και προσφορά ποιοτικών προ-
ϊόντων με τις πλέον ανταγωνιστικές 
τιμές.
•  Η διαχείριση των οικονομικών του 
σΈΨΈ γίνεται με σύνεση, διαφάνεια 
και ειλικρινή αισθήματα συναδελ-
φικότητας και εκτίμησης προς τους 
συνεταίρους αλλά και όλους τους 
Έπαγγελματίες Ψυκτικούς.
•  Ενισχύοντας και στηρίζοντας 
το σΈΨΈ μόνο κέρδη μπορούν να 
υπάρχουν και οφέλη για όλους τους 
ψυκτικούς και είναι τιμή για τον 
κλάδο των ψυκτικών να υπάρχει 
ένας ισχυρός συνεταιρισμός που να 
εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και 
όχι απαραίτητα με τη στενή συντε-
χνιακή έννοια.
•  Στις διαπιστώσεις αυτές οφείλε-
ται και το ενδιαφέρον που έδειξαν 
οι νέοι συνάδελφοι που εμπιστεύ-
τηκαν τη διοίκηση και έγιναν μέλη 
του συνεταιρισμού. Το γεγονός αυτό 
αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη 
αναγνώρισης και επιβράβευσης της 
προσπάθειας που γίνεται.
•  Όσο καλύτερα πηγαίνει ο Συνε-
ταιρισμός τόσο περισσότερα θα εί-
ναι τα οφέλη που θα απολαμβάνουν 
οι συνεταιριστές και οι Ψυκτικοί.
Οι εργασίες της Γ.Σ. έκλεισαν με την 
διεξαγωγή των τηλεψηφοφοριών επί 
όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Δι-
άταξης.
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Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών συμμετείχε δυνα-
μικά και στην φετινή, 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 
με δικό του, σύγχρονο, Περίπτερο,  στο οποίο φιλοξενήθη-
καν επίσης, δωρεάν, επιχειρήσεις-μέλη του και σωματεία.

Τα επίσημα εγκαίνια των Περιπτέρων των Επιμελητηρί-
ων τελέστηκαν την Κυριακή 11/9 παρουσία του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιώργου Γεωργαντά, ο οποίος επι-
σκέφθηκε το Περίπτερο του Ε.Ε.Α. και συνομίλησε με τον 
Πρόεδρο και μέλη της Διοίκησης, ενώ επίσκεψη πραγματο-
ποίησαν και άλλα μέλη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων 
ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργι-
άδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Τους επισήμους και τους επισκέπτες της ΔΕΘ υποδέχθηκαν 
το Σαββατοκύριακο 10-11/9/2022 στο Περίπτερο του Ε.Ε.Α. 
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιάννης χατζηθεοδοσί-
ου και μέλη της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ε.Ε.Α..

Συγκεκριμένα, το «παρών» έδωσαν από τη Διοικητική Επι-
τροπή του Ε.Ε.Α. οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Νίκος Γρέντζελος, 
Νίκος Κογιουμτσής και Ηλίας μάνδρος, ο Γενικός Γραμ-
ματέας κ. Δημήτρης Γαβαλάκης, ο Οικονομικός Επόπτης 
κ. Παναγιώτης Παντελής, ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Επιχειρήσεων κ. Γιάννης Βαφειαδάκης και ο 
Υπεύθυνος Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων και Σχέσεων με 
Κοινωνικούς Φορείς κ. Γιώργος Καββαθάς (ο οποίος είναι 
και Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ), ο Πρόεδρος της “Αρωγός Συμ-
βουλευτική Αναπτυξιακή Αστική Εταιρία μη Κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα ΕΕΑ” και μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ε.Α. κ. Δη-
μήτρης Βαρδακώστας και από το Δ.Σ. οι κ.κ. Παναγιώτης 
Γιαννόπουλος,  Γεώργιος Γκόντζος, Δημήτρης Θεοδωρό-
πουλος, Ανδρέας Κούρτης, Παναγιώτης Κουτσογιάννης, 
Νίκος Λεβετσοβίτης, Αθανάσιος Λιάγκας, Γιάννης Λώλος, 
Νίκος Παναγιωτάκης, Ανάργυρος Παξινός, Δημήτρης Ρα-
μαντζάς, Γεώργιος Φουφόπουλος.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη ΔΕΘ, ο Πρόεδρος 
του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης χατζηθεοδοσίου και μέλη της Δι-
οίκησης επισκέφθηκαν τα περίπτερα όλων των Επι-
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μελητηρίων και συνομίλησαν με τους Προέδρους και 
μέλη των διοικήσεών τους. Το μήνυμα όλων των επαφών 
που είχαν τα μέλη της Διοίκησης του Ε.Ε.Α. με εκπροσώ-
πους του πολιτικού, επιμελητηριακού και επιχειρηματικού 
κόσμου ήταν ότι απαιτείται η άμεση στήριξη των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών με ουσιαστι-
κά μέτρα ενίσχυσής τους έναντι της σφοδρής ενεργειακής 
κρίσης και της ακρίβειας. μέτρα ελάφρυνσης – μεταξύ των 

οποίων η ενεργειακή στήριξη, η κατάργηση του τέλους επι-
τηδεύματος, η μείωση της φορολογίας αλλά και μία συνο-
λική ρύθμιση οφειλών 120 δόσεων- καθώς και μέτρα ενί-
σχυσης της ρευστότητας και  διευκόλυνσης της πρόσβασης 
σε χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο 
Ανάκαμψης.

ΠΗΓΗ: ΕΕΑ

59



Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με επιτυχία η 52 εκλογοα-

πολογιστική Γενική Συνέλευση της Γενικής Συνομοσπονδί-

ας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος στις 24 και 

25 Σεπτεμβρίου 2022.

Τις εργασίες της παρακολούθησαν εκπρόσωποι υπουργεί-

ων και πολιτικών κομμάτων, συνδικαλιστικών και κοινωνι-

κών οργανώσεων οι οποίοι άκουσαν  τα προβλήματα των 

ΕΒΕ, όπως τα έθεσε στον απολογισμό δράσης η απελθούσα 

Διοίκηση και εν όψει της επιδείνωσης της οικονομικής κα-

τάστασης στη χώρα και στον κόσμο.

οι εκλογές

Οι εκλογές που ακολούθησαν έδειξαν την πλήρης αποδο-

χής του ψηφοδελτίου του οποίου ηγείται ο Γιώργος Καβ-

βαθάς με το συντριπτικό ποσοστό του 61% καλύπτοντας 30 

από τις 51 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο.  Ήταν μια έκ-

φραση εμπιστοσύνης του σώματος των αντιπροσώπων και 

των μικρομεσαίων επιχειρηματιών προς την ακολουθούμε-

νη διεκδικητική πολιτική για την επίλυση των προβλημά-

των  που αντιμετωπίζουν από τον καιρό της οικονομικής 

κρίσης οι μικρές επιχειρήσεις καθώς και της αναβάθμισης 

της δράσης και του ρόλου που αναγνωρίζεται στην Συνο-

μοσπονδία. Από τις άλλες δυνάμεις,  η παράταξη που πρό-

σκειται στη ΝΔ, η οποία είχε επικεφαλής το μέλος του ΔΣ 

του Ε.Ε.Α., Γιώργο Κουράση, έλαβε 10 έδρες, η παράταξη 

που πρόσκειται στο ΚΚΕ έλαβε 6 έδρες και η παράταξη που 

πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 5 έδρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ είναι και δύο 

μέλη της Δ.Ε. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 

Οι κύριοι Γιάννης Βαφειαδάκης και Ηλίας μάνδρος.

Το αποτύπωμά της μικρής επιχείρησης στην ανάπτυξη 

της οικονομίας

Στο ενδιάμεσο της ΓΣ Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του 

ΙμΕ ΓΣΕΒΕΕ “μικρή επιχείρηση: το αποτύπωμά της στην 

ανάπτυξη της οικονομίας”. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο 

ρολό που διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρή-

σεις στην Ελληνική Οικονομία αλλά και στις πολιτικές που 
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πρέπει να ακολουθηθούν στην κατεύθυνση της αντιμετώ-

πισης καίριων προβλημάτων που δυσκολεύουν την ανά-

πτυξη τους.

Τιμητικές διακρίσεις στη γσ

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικών δια-

κρίσεων σε συνδικαλιστικά στελέχη για την προσφορά τους 

στο συνδικαλιστικό κίνημα καθώς και σε εκπροσώπους των 

έντυπων και ηλεκτρονικών μμΕ για την ανάδειξη των θε-

μάτων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του έργου 

της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και 

Εμπόρων Ελλάδας  (ΓΣΕΒΕΕ) και του ΙμΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στα συνδικαλιστικά 

στελέχη : Α.Βασιλόπουλο, Ν.Αντζινά, Β.Ιωάννου, Ι. Παπαρ-

γύρη, Π. Σκέντζο, Γ. μαρκογιαννάκη, Κ. Τοπτσίδη, χ.Τσα-

νασίδη, Π. μαλτσάκη, Ι.Τσάκο, Ν. Ρουσανίδη, Ν. Τσίρο, Γ. 

Τρακαλάκη, Κ.Δανέζη, Ν. μάζη, Ε. Ανδρεαδάκη.

Υπενθυμίζεται ότι η ΓΣΕΒΕΕ έχει στην δύναμή της 70 το-

πικές και 30 κλαδικές Ομοσπονδίες Επαγγελματιών Βιο-

τεχνιών και Εμπόρων με 140.000 εγγεγραμμένα μέλη (φυ-

σικά πρόσωπα).

ΠΗΓΗ: ΕΕΑ
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Τα πλοία των φαιάκων  
στην οδύσσεια

Στην Οδύσσεια του Ομήρου (θ’ 555-
559), ο βασιλιάς των Φαιάκων, Αλ-
κίνοος, ζητώντας από τον Οδυσσέα 
πληροφορίες για τον τόπο του, του 
περιγράφει τα καράβια τους (φωτό) :
«Κι ακόμα πες μου, ποια είν″ η χώρα 
σου κι η πόλη κι ο λαός σου για να σε 
πάνε τα καράβια μας με τους διαλο-
γισμούς τους τι εμείς οι Φαίακες στα 
καράβια μας δε θέμε καπετάνιους κι 
ουδέ τιμόνια, σαν που βρίσκουνται 
στων άλλων τα καράβια ό,τι λογιά-
ζουμε, ό,τι θέλουμε μονάχα τους το 
βρίσκουν»
Τι εννοεί όταν λέει ότι δεν χρειάζο-
νται καπετάνιους και τιμόνια και ότι 
πάνε στο προορισμό με τους διαλο-

γισμούς τους; Προφανώς αναφέρεται 
σε κάποια μορφή τεχνητής νοημοσύ-
νης. Είναι πραγματικά εντυπωσια-
κή αυτή η περιγραφή και δεν αφήνει 
περιθώρια για παρερμηνείες όσον 
αφορά την τεχνολογία τους.
Το περίεργο είναι ότι αν οι Φαίακες 
είναι οι Κερκυραίοι όπως όλοι μας 
γνωρίζουμε, είναι δυνατόν να μην 
γνωρίζουν πώς να πάνε στην πατρί-
δα του Οδυσσέα, την Ιθάκη; Δεν είναι 
τόσο μεγάλη η απόσταση.  Στη ραψω-
δία η, 34-36 (μετάφραση Εφταλιώτη) 
διαβάζουμε:
«ἔχοντας θάρρος στὰ γοργὰ κα-
ράβια τους, ποὺ σκίζουν τὰ πέ-
λαα μὲ τὴ συνεργιὰ τοῦ θεοῦ τοῦ 
κοσμοσείστη, ποὺ σὰν πουλιὰ 
γοργοπετοῦν ἢ σὰν τοῦ νοῦ τὴ 
σκέψη»

Φανταστείτε τι ταχύτητα έπιαναν τα 
πλοία που συναγωνίζονταν τα πουλιά 
και την σκέψη του νου (!),για να την 
οφείλουν στο Ποσειδώνα; Είναι εμ-
φανές ότι μιλάμε για μια τεχνολογία 
ασύλληπτη για την εποχή, ώστε να 
μας την μεταφέρει με τέτοιο θαυμα-
σμό ο Όμηρος.

ο ήρωας Έχετλαίος στην μάχη 
του μαραθώνα 

Στην μάχη του μαραθώνα (490 π.χ), 
ο Παυσανίας («Αττικά», Ι, 32, 5) ανα-
φέρει ότι ένας άγνωστος με εμφά-
νιση αγρότη ονόματι Εχετλαίος (ή 
Έχετλος) σκότωσε πολλούς Πέρσες 
με την λαβή του αρότρου (εχέτλη) 
του και μετά εξαφανιστηκε.
Όταν ρώτησαν το μαντείο, ο θεός 
τους είπε να τιμήσουν τον Εχετλαίο 
(φωτό) ως ήρωα. Ανήγειραν μάλιστα 
και μνημείο με λευκό μάρμαρο προς 
τιμήν του.
Ο Ηρόδοτος (ΣΤ, 117) περιγράφει ότι ο 
Επίζηλος, γιος του Κουφαγόρα, ενώ 
πολεμούσε γενναία στήθος με στή-
θος ξαφνικά έχασε την όρασή του 
και στα δύο του μάτια, χωρίς να τον 
έχει ακουμπήσει τίποτα, ούτε δόρυ 
ούτε ξίφος ούτε βέλος τόξου.
Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο Επίζη-
λος, είδε έναν μεγαλόσωμο οπλίτη 
του οποίου η γενειάδα κάλυπτε ολό-
κληρη την ασπίδα του, και ότι αυτό το 
φάντασμα κρατούσε στα χέρια του 
ένα πολύ φωτεινό όπλο!

ανεξήγητα φαινόμενα  
στην αρχαία ελλάδα
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Σκότωνε Πέρσες ακριβώς δίπλα του 
με τ’όπλο του και αυτό ήταν το τε-
λευταίο πράγμα που είδε ο Επίζηλος, 
πριν τυφλωθεί από κάποια υπερβολι-
κή λάμψη! Ο Επίζηλος έμεινε τυφλός 
για το υπόλοιπο της ζωής του.
Οι Αθηναίοι ρώτησαν το μαντείο 
των Δελφών να μάθουν ποιος ήταν ο 
άγνωστος ήρωας που πολέμησε μαζί 
τους και τους απάντησε πως έπρεπε 
να τιμούν τον ήρωα Εχετλαίο. Τι ήταν 

αυτό το τόσο φωτεινό όπλο, που με τη 
λάμψη του τύφλωσε τον Επίζηλο και 
δεν ήταν ούτε δόρυ ούτε ξίφος ούτε 
βέλος;
Η λογική λέει ότι ήταν όπλο ακτίνων. 
Βέβαια, η λαβή του αρότρου, η εχέτ-
λη, μοιάζει με λαβή σύγχρονου όπλου 
(φωτό). Αν το όπλο εκτόξευε κεραυ-
νούς, θα αναφερόταν αυτό. Ήταν κάτι 
που δεν είχε ξαναδεί κανένας, ούτε 
είχε και τρόπο να το εξηγήσει.

μήπως σ’αυτό το άγνωστο υπερόπλο, 
οφείλεται η νίκη των Αθηναίων απέ-
ναντι στον στρατό των Περσών που 
ήταν τουλάχιστον 20 φορές μεγαλύτε-
ρος -σύμφωνα με μαρτυρίες της επο-
χής- και ότι οι απώλειες ήταν 192 νε-
κροί για τους Αθηναίους και 6.400 για 
τους Πέρσες;
Πρέπει να ήρθαν αντιμέτωποι οι Πέρ-
σες με κάτι συνταρακτικό για να τους 
προκληθεί τέτοιος πανικός. Η λέξη 
πανικός προέρχεται από τον θεό Παν. 
Ενώ ο Φειδιππίδης κατευθυνόταν 
προς την Σπάρτη, περνώντας από το 
Παρθένιο όρος, έξω από την Τεγέα, ο 
Παν του φώναξε και του είπε ότι αν και 
αυτός είναι με το μέρος τους, οι Αθη-
ναίοι δεν τον τιμούσαν.
μετά την νικηφόρα μάχη στον μαρα-
θώνα, οι Αθηναίοι πίστεψαν την μαρ-
τυρία του Φειδιππίδη και έφτιαξαν 
ιερό του Πανός στα βόρεια της Ακρό-
πολης (Ηρόδοτος, «Ιστορίαι», Ερατώ, 
105).

Πηγή: https://www.thetruth.gr/2019/02/24/
anexigita-fainomena-stin-archaia-ellada/
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• Σοφέ! Αναγκασμένος να ζεις μες 
στον απλό κόσμο, πρέπει να είσαι μια 
σταγόνα λάδι που επιπλέει στο νερό, 
αλλά δεν αναμειγνύεται μαζί του.

• Άσε τους μεγάλους δρόμους και 
πάρε τα στενά.

• Πριν από κάθε ωραίο απόκτημα 
προηγείται κοπιαστική άσκηση που 
την συνοδεύει η εγκράτεια.

• Ο βίος ορίζεται από το νόμο της Δύ-
ναμης και το νόμο της Ανάγκης (όσο 
νικάς την ανάγκη σου άλλο τόσο δυ-
ναμώνεις).

• Η μεγάλη επιστήμη να ζεις ευτυχι-
σμένα, είναι να ζεις στο παρόν.

• Είναι αδύνατο να θεωρείται ελεύ-
θερος αυτός που είναι δούλος στα 
πάθη του και κυριαρχείται από αυτά.

• Η Αρχή είναι το ήμισυ του παντός.

• Ή πρέπει να σιωπήσεις, ή να πεις 
κάτι καλύτερο από τη σιωπή.

• Να κάνεις αυτά που νομίζεις πως 
είναι σωστά, έστω κι αν κάνοντας 
αυτά πρόκειται να σε κακολογήσουν. 
Γιατί ο όχλος είναι κακός κριτής κάθε 
καλού πράγματος

• μη γίνεις μέλος του επιστημονικού 
συλλόγου: οι πιο σοφοί όταν μαζεύ-
ονται σε συλλόγους γίνονται χυδαίοι 
μικροαστοί.

• Το κύπελλο της ζωής θα ήταν πολύ 
γλυκανάλατο, αν δεν έπεφταν μέσα 
μερικά πικρά δάκρυα.

• Όσο ο Άνθρωπος συνεχίζει να είναι 
ο άσπλαχνος καταστροφέας των κα-
τώτερων ζώντων όντων δεν θα γνω-
ρίσει ποτέ υγεία και ειρήνη. Γιατί όσο 
οι άνθρωποι κατασφάζουν τα ζώα, θα 
σκοτώνουν ο ένας τον άλλο. Πράγμα-
τι, αυτός που σπείρει τον καρπό του 
φόνου και του πόνου δεν μπορεί να 
δρέψει χαρά και αγάπη.

• Ποτέ να μην κάνεις τίποτα αισχρό, 
ούτε μαζί με άλλον, ούτε μόνος σου. 

Περισσότερο απ’ όλους να ντρέπεσαι 
τον εαυτό σου.

• Όταν είσαι οργισμένος ούτε να λες, 
ούτε να ενεργείς.

• Ο άνθρωπος είναι θνητός με τους 
φόβους του, και αθάνατος με τις επι-
θυμίες του.

15 σοφά λόγια του Πυθαγόρα
Που δεν ΠρεΠει να ξεχασεισ
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Είναι αλήθεια ότι η σύγχρονη μαζική 
κουλτούρα υπαγορεύει το μοντέλο 
του πολίτη που επαναπαύεται κα-
θισμένος στον καναπέ. Του πολίτη 
που απολαμβάνει την ασφάλεια του 
ιδιωτικού του χώρου, ενοχοποιώντας 
απλά το οικονομικό σύστημα για τους 
άκρατους φόρους και την αφαίμαξη 
του εισοδήματος του.
Ο όρος ιδιώτης σήμερα χρησιμοποι-
είται για να δηλώσει τη διαφοροποίη-
ση από οτιδήποτε δημόσιο. Ο ιδιώτης, 
όμως, στην Αρχαία Ελλάδα εμπεριείχε 
την έννοια της απαξίωσης, της ύβρε-
ως, της υποτίμησης. Ήταν αυτός που 
ιδιώτευε, που δεν αναμιγνυόταν στα 
δημόσια πράγματα, που δεν είχε πολι-
τική υπόσταση δηλαδή.
Ο Θουκυδίδης στον Επιτάφιο επιση-
μαίνει την υποχρεωτική συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά. «μόνοι γάρ τον 
τε μηδέν των δε (πολιτικών) μετέ-
χοντα, ούκ απράγμονα, αλλ’ αχρεί-
ον νομίζομεν». Η πρόκριση δηλαδή 
της ατομικής «ησυχίας» αντί των κοι-
νών ανησυχιών ήταν ανεπίτρεπτη και 
επέσυρε το χαρακτηρισμό του άχρη-

στου. Ο Σόλων μάλιστα είχε εκδώσει 
νόμο που έλεγε: «Άτιμον είναι τον 
εν στάσει μηδετέρας μερίδας γε-
νόμενον». Δηλαδή έχανε τα πολιτικά 
του δικαιώματα όποιος έμενε ουδέ-
τερος σε περίπτωση που θα ξεσπού-
σε εμφύλια διαμάχη στην πόλη.
Στην Αρχαία Ελλάδα «ιδιώτης» κα-
λούνταν ο πολίτης που έμενε αδι-
άφορος για τα δημόσια πράγματα, 
μεριμνώντας μόνο για την εξασφάλι-
ση των δικών του συμφερόντων. Τον 
όρο «ιδιώτης» τον συναντάμε σε διά-
φορες γλώσσες. Στα Αγγλικά η λέξη 
Idiot σημαίνει ηλίθιος, βλάκας, ανό-
ητος. Στην κλινική Ψυχολογία, μά-
λιστα, ο όρος χρησιμοποιείται για να 
χαρακτηρίσει αυτόν που πάσχει από 
ιδιωτεία, δηλαδή βαριάς μορφής νο-
ητική υστέρηση.
Στην αρχαία αθήνα λοιπόν ήταν ση-
μαντική η μετατροπή των ιδιωτών - 
των ατόμων δηλαδή που ασχολού-
νταν μόνο με τις προσωπικές τους 
υποθέσεις- σε πολίτες. Σε άτομα που 
ασχολούνται και συμμετέχουν στα 
κοινά. Η ιδιότητα του ιδιώτη άλλωστε 

είναι μια ιδιότητα την οποία διαθέ-
τουν όλοι οι άνθρωποι από τη φύση 
τους, ενώ η ιδιότητα του πολίτη εί-
ναι επίκτητο χαρακτηριστικό που δι-
αμορφώνεται μέσω της παιδείας που 
παρέχει η πολιτεία. συνεπώς το άτο-
μο που παρέμενε ιδιώτης” ήταν άτο-
μο απαίδευτο και αμόρφωτο, αφού 
δεν εμπλέκεται επαρκώς στην ενα-
σχόληση με τα κοινά.
Ο ιδιώτης προασπίζει τα ατομικά δι-
καιώματα του και κυρίως εκείνο της 
ιδιοκτησίας. Τρέμει στην ιδέα της κα-
ταστροφής της περιουσίας του, ενώ 
δηλώνει αμέτοχος στην ποιότητα 
ζωής και την υποβάθμιση της ποιό-
τητας της.
Συμμετέχει στον κοινό βίο μόνο διά 
της ψήφου του. για τον ιδιώτη, ιδι-
αίτερη σημασία έχει η διατήρη-
ση και αύξηση των περιουσιακών 
του στοιχείων. Ένα πολιτικό σύ-
στημα που στηρίζεται σε ένα άθροι-
σμα ιδιωτών, δεν μπορεί παρά να εί-
ναι η διαίρεση των υψηλών αξιών και 
φρονημάτων που διέπουν μία πραγ-
ματικά ευημερούσα κοινωνία.

ιδιώτης θα πει  
ηλίθιος κατά την 
αρχαιοελληνική έννοια

Έτυμολογία των λέξεων 
απολαύω (Τησ ΈμπισΤοσύΝησ): Το ακούς και σχηματίζεις την άποψη πως κάποιος στραμπούλισε τη γλώσσα του- δε-
κτό. Το σωστό, άλλωστε, είναι «Απολαμβάνω της εμπιστοσύνης», έτσι;
χμ, λάθος. Κι εξηγούμαστε: Το ρήμα απολαμβάνω είναι μεταβατικό, συντάσσεται με αιτιατική και σημαίνει «ευχαριστιέ-
μαι κάτι», «νιώθω χαρά για κάτι» («Απολαμβάνω να τρώω σουβλάκια», ας πούμε- γιατί ποιος δεν απολαμβάνει να τρώ-
ει σουβλάκια;).
Το ρήμα απολαύω είναι μεταβατικό, συντάσσεται με γενική και σημαίνει «είμαι αποδέκτης, δέχομαι» και σπανίως «χαί-
ρομαι, ευχαριστιέμαι».
με τα χρόνια, που λέτε, υπήρξε σύγχυση μεταξύ των δύο ρημάτων και έτσι άρχισε να χρησιμοποιείται καταχρηστικά και 
εσφαλμένα το απολαμβάνω αντί του απολαύω. 
Το σωστό, επομένως, είναι «Απολαύω της εμπιστοσύνης, της εκτίμησης, της φιλίας» κτλ και όχι «Απολαμβάνω».
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Εδώ γελάμε
Ξέρετε ότι...

Ποιος είπε τι...

 

Ξέρετε ότιΑπό πού προσήλθε η φράση
Τα νομίσματα συνήθως φέρουν πάνω τους τη 
φιγούρα κάποιου δημοφιλή ηγέτη και η παράδοση 
αυτή ξεκίνησε με τον μέγα Αλέξανδρο που έβαζε 
το πρόσωπό του στα ελληνικά νομίσματα.
Η Ελλάδα έχει πάνω από 100 αρχαιολογικά μουσεία, 
περισσότερα από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο. 
Το μουσείο της Ακρόπολης δέχθηκε 523.540 

επισκέπτες από 180 χώρες κατά τους πρώτους δύο μήνες λειτουργίας του, 
το 2009. 
Τα σύγχρονα καπέλα των σεφ προέρχονται από τα λευκά καπέλα που 
φορούσαν οι μοναχοί που ετοίμαζαν φαγητό στα ελληνικά μοναστήρια Ένα 
από τα πρώτα βιβλία μαγειρικής γράφτηκε από έναν Έλληνα που λεγόταν 
Αρχέστρατος το 330 π.χ.

Αρχαία ελληνικά ανέκδοτα
Πώς να φτάσετε στον Όλυμπο... 

– Θέλω ν’ ανέβω στον Όλυμπο, μα σαν αναλογίζομαι την από-
σταση δειλιάζω, είπε ένας Αθηναίος στο Σωκράτη.
Κι εκείνος τον ρώτησε: Πόσα μίλια την ημέρα περπατάς χαζεύο-
ντας εδώ κι εκεί;
– Καμιά δεκαριά, του απάντησε.
– Ε, τότε αυτά τα μίλια, αντί να τα σπαταλάς άσκοπα, βάδιζέ τα 
καθημερινά, με σύστημα και πρόγραμμα προς συγκεκριμένο 
στόχο και προς ορισμένη κατεύθυνση. Προς τον Όλυμπο. Και θα 
φτάσεις. Σίγουρα και άκοπα.
Πηγή: https://www.sansimera.gr/anekdota/85

Εδώ γελάμε

«περί όνου σκιάς»
πώς ένα περιστατικό που οδήγησε στα δικαστή-
ρια έδωσε την έκφραση

Την έκφραση «περί όνου σκιάς», που τη λέμε, όταν 
θέλουμε να πούμε πως τσακωθήκαμε για το τίπο-
τα, ξεκινάει από τα παλιά τα χρόνια, σύμφωνα με τον 
Τάκη Νατσούλη.
Είναι ένας υπαινιγμός στον καυγά που είχαν ένας 
Αγωγιάτης και ένας Αθηναίος, που νοίκιασε από τον 
πρώτο το γαϊδούρι του, για να τον πάει με τα πράγματά 
του στα μέγαρα. Ύστερα από αρκετή ώρα δρόμο, και 
μέσα στον ήλιο, θέλησαν να ξεκουραστούν λιγάκι. Ο 
Αθηναίος τότε πλάγιασε στον ίσκιο που δημιουργούσε 
το σώμα του γαϊδουριού.
Ο αγωγιάτης, όμως, διεκδικούσε αυτό τον ίσκιο για 
δικό του, λέγοντας πως του είχε νοικιάσει μόνο το γαϊ-
δούρι, όχι, όμως, και τον ίσκιο του. Για το ασήμαντο 
αυτό ζήτημα πήγαν στα δικαστήρια.

Έστειλα τον άντρα μου  να πάρει μακαρόνια  και τον χτύπησε αμάξι

Πω πω....
Και τώρα

τι θα κάνεις;

Δεν ξέρω...  
Μάλλον ρύζι

Πηγή: www.sapsalis.gr

Πηγή: www.sapsalis.gr

Πηγή: www.sapsalis.gr

Ποιος καλέ;Ο Νίκος ή ο Μιχάλης;
Ο Βασίλης!

Ο δικός μου  
με απατά!!!



Ξέρετε ότι



Κορυφαίες
Επιδόσεις

Υψηλή
Απόδοση

Φιλική προς
το Περιβάλλον

Εύκολη
Λειτουργία

Μακροχρόνια
Αξιοπιστία 
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Απόδοση

Φιλική προς
το Περιβάλλον

Εύκολη
Λειτουργία

Μακροχρόνια
Αξιοπιστία 

CO2

*Σε παραγωγή νερού 65°C

Η               είναι μία καινοτόμα αντλία θερμότητας 
αέρα-νερού 30kW που αξιοποιεί CO2 ως φυσικό 
ψυκτικό μέσο. Ο κορυφαίος συντελεστής απόδοσης 
4.3* ελαχιστοποιεί το αποτύπωμα άνθρακα 
κάνοντας τη Q-ton την πιο φιλική προς το περιβάλλον 
αντλία θερμότητας. 

Η Q-ton αποτελεί ιδανική επιλογή για παραγωγή ζεστού 
νερού θερμοκρασίας έως 90°C, με 100% απόδοση έως 
και τους -7°C θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κατάλληλη 
για χρήση σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, καλύπτει 
ανάγκες παραγωγής ζεστού νερού έως και 15.000 
λίτρων ημερησίως. Με εξαιρετικά χαμηλό  Δυναμικό 
Υπερθέρμανσης του Πλανήτη (GWP) ίσο με 1 & 
Μηδενικό Ενεργειακό Αποτύπωμα (ODP) ίσο με 0, η 
Q-Ton είναι σήμερα η επιλογή για το μέλλον.

Μοναδική Απόδοση

Aποκλειστικός Εισαγωγέας ΜΗΙ    www.mitsubishiheavyindustries.gr     mh@tlg.gr     +30 210 52 88 888 


