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Editorial
Αγαπητοί συνάδελφοι γεια σας,

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά, εύχομαι το 2023 να χαρείτε όλα όσα επιθυμείτε.  
Η επικαιρότητα δεν θα μπορούσε να με αφήσει αδιάφορο, σε ό,τι φορά τα συνδικαλιστι-
κά δρώμενα του κλάδου. Στη Γ.Σ. που διεξήχθη, στις 7 & 8 Ιανουαρίου 2023 στην Αθήνα, 
οι αντιπρόσωποι των Σωματείων από όλη την Ελλάδα εξέλεξαν τα πρόσωπα που θεωρούν 
ότι θα τους αντιπροσωπεύσουν καλύτερα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Η δυ-
ναμική που παραλαμβάνουν από την προηγούμενη διοίκηση είναι αξιοσημείωτη, όμως και 
τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο νέο Δ.Σ. της Ο.Ψ.Ε. είναι δραστήρια μέλη της κοινότητας 
των ψυκτικών και επιβάλλεται να στηριχθούν από όλους για να έχουν τη δύναμη να πα-
ραγάγουν έργο και να καταστήσουν την Ομοσπονδία ακόμα πιο δυνατή, με κεντρικό ρόλο 
στα δρώμενα που αφορούν τον κλάδο.
Προσωπικά τούς συγχαίρω για την εκλογή τους ευχόμενος να υλοποιηθούν όλοι οι στόχοι 
τους, να παραμείνουν δυνατοί και με όραμα.
Επιστρέφοντας στην καθημερινότητα πρέπει να σημειώσω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινη-
τικότητα στους επαγγελματικούς κύκλους των ψυκτικών σε ότι αφορά την επόμενη μέρα 
των ψυκτικών ρευστών.
Αυτό διαφαίνεται από την παρουσία των επαγγελματιών ψύξης σε όποια εκδήλωση πραγ-
ματοποιείται και έχει σχέση με τα νέα ψυκτικά ρευστά.
Οι συνάδελφοι προσπαθούν να ενημερωθούν για τις εξελίξεις, προκειμένου να μπορέ-
σουν να ενημερωθούν για το ποια ρευστά θα χρησιμοποιήσουν αλλά και πώς θα τα χειρι-
στούν. Το περιοδικό έχει ιδία γνώση της συμμετοχής και της αναγκαιότητας για ενημέρω-
ση, επειδή διοργάνωσε και εκτέλεσε διαδικτυακή ημερίδα με κεντρικό θέμα τις Αλλαγές 
στα Ψυκτικά Ρευστά. Θεωρώ ότι αυτά που ελέχθησαν στην ημερίδα ήταν αρκετά σημα-
ντικά, αλλά το κυριότερο στοιχείο που πήραμε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της 
ήταν ο χρόνος που καταναλώθηκε για ερωτήσεις που έκαναν οι συμμετέχοντες προς το 
πάνελ των ομιλητών. Η ημερίδα διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, ο χρόνος των ερωτήσεων 
ήταν πενήντα-πενήντα πέντε λεπτά, ασυνήθιστα μεγάλος για webinar και δείχνει το ενδι-
αφέρον που υπάρχει για ενημέρωση.
Αυτό που αποκόμισα είναι ότι η ενημέρωση που παρέχεται δεν είναι αρκετή για να κατα-
νοηθούν επαρκώς τα νέα στοιχεία από το σύνολο των ενδιαφερομένων. Υπάρχουν πολλά 
κενά στις πληροφορίες ως προς τον τύπο της εγκατάστασης, το μέγεθος, την εφαρμογή 
τους, την ευφλεκτότητα ή εκρηκτικότητα  τους κτλ., τα οποία για να καλυφθούν πρέπει να 
δοθεί βαρύτητα στην πολλαπλή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση, την οποία έχουν υπο-
χρέωση να αναλάβουν τα κατά τόπους Σωματεία, σε συνεργασία με τους εισαγωγείς ψυ-
κτικών ρευστών.
Στόχος της πρότασης είναι αφ΄ενός να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι επαρκώς και 
αφ΄ετέρου οι εισαγωγείς να έχουν την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν τα προϊόντα που διαθέ-
τουν στην αγορά και παράλληλα να ενημερώσουν για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την 
χρήση ψυκτικών ρευστών που διατίθενται σε φιάλες μιας χρήσεως μέσω του παραεμπορίου.
Το περιοδικό στην προσπάθειά του να συμβάλει σε αυτήν την κατεύθυνση και σε συνερ-
γασία με τον κο Νίκο Χαριτωνίδη (Πολιτικός μηχανικός ΕμΠ, Master of Engineering Univ. 
Of Sheffield, Γενικός Διευθυντής ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ ΑΕΒΤΕ & CRYOLOGIC ΕΕ), μετά την 
παρουσίαση άρθρων για το Διοξείδιο του Άνθρακος θα συνεχίσει με σειρά άρθρων που 
θα αναφέρονται στην χρήση της Αμμωνίας.  
Ελπίζουμε οι ψυκτικοί να μην υποχρεωθούν να πάρουν την γνώση αυτή στην πράξη, πάνω 
δηλαδή στα μηχανήματα των πελατών τους.
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Η επαγγελματική ευθύνη είναι η αστική ευθύνη του ασφαλι-
ζόμενου έναντι τρίτων, για χρηματικά ποσά που θα υποχρε-
ωθεί ο ίδιος να καταβάλει, βάσει νόμου, ως αποζημίωση για 
αξιώσεις τρίτων που εγείρονται εις βάρος του, κατά τη διάρ-
κεια ασφαλιστικής περιόδου, εξαιτίας λαθών ή και παραλεί-
ψεων του ασφαλιζόμενου ή και των προσώπων που έχει στην 
υπηρεσία του και που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην 
εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.
Όπως προβλέπεται από τον νόμο 3844/2010 και τα σχετικά 
προεδρικά διατάγματα για τα τεχνικά επαγγέλματα, οι επαγ-
γελματίες τεχνίτες (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί και 
συντηρητές καυστήρων) είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν 
συμβόλαια ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης. 
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 112/2012 
που αφορά τους επαγγελματίες ψυκτικούς, αυτοί οφείλουν 
να ασφαλιστούν για την Αστική Ευθύνη προκειμένου να 
ασκούν νόμιμα την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

πλεονεκτήματα ασφάλισης αστικής Έυθύνης ψυκτικού

Σαφώς, η νομοθεσία δεν είναι ο μοναδικός λόγος ασφάλι-
σης ενός επαγγελματία. Τα οφέλη που αποκομίζει ο ασφα-
λισμένος είναι πολύ περισσότερα και αφορούν την ίδια του 
την επιχείρηση και τη βιωσιμότητα αυτής. Παρά τον επαγ-
γελματισμό και τις ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρει ένας 
επαγγελματίας ψυκτικός, τα λάθη ή οι παραλείψεις μπορεί 
να συμβούν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, 
οι αξιώσεις των πελατών μπορεί να έχουν δυσάρεστες οικο-
νομικές συνέπειες σε εσάς και την επιχείρησή σας. Ωστόσο, 
μέσω ενός συμβολαίου Αστικής Ευθύνης, μπορείτε να εξα-
σφαλίσετε το μέλλον της επιχείρησής σας οικονομικά αλλά 
και την καλή σας φήμη. Επιπλέον, αποδεικνύετε τον επαγγελ-
ματισμό και την υπευθυνότητα που σας διακρίνουν, ενώ ταυ-
τόχρονα δε χρειάζεται να ανησυχείτε για τυχόν λάθη που μπο-
ρεί να συμβούν στον καθένα.

Τι καλύπτει ένα πρόγραμμα αστικής Έυθύνης ψυκτικού;

Το πρόγραμμα καλύπτει την εκ νόμου Αστική Ευθύνη του 
ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του, κατά τη διάρκεια των 
παρεχόμενων υπηρεσιών κατασκευής, ανακαίνισης, αντι-
κατάστασης, επιδιόρθωσης από τον ασφαλισμένο, για ζη-
μιές (σωματικές βλάβες-ακόμη και θάνατο, υλικές ζημιές) 
που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομέ-
νης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα 
του ασφαλισμένου και των προσώπων που έχει στην υπηρε-
σία του και οι οποίες μπορεί να συμβούν εντός της περιόδου 
ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης. Συγκεκριμένα, ένα συμ-

βόλαιο αστικής ευθύνης  καλύπτει έναν επαγγελματία ψυκτι-
κό και τον  ασφαλίζει από την ευθύνη του για την πρόκληση 
σωματικών βλαβών, θάνατο και υλικές ζημιές κατόπιν ατυχή-
ματος, σε τρίτους από υπαιτιότητά του. 
Η ευθύνη του περιλαμβάνει τις πράξεις και τις παραλείψεις 
από αμέλειά του, οι οποίες απορρέουν άμεσα και αποκλει-
στικά από τις εργασίες του, όπως εγκατάσταση, συντήρηση 
και επισκευή ψυκτικών έργων προς τους πελάτες του. Το 
ασφαλιστήριο καλύπτει τον ίδιο ως ελεύθερο επαγγελματία 
και έναν αριθμό υπαλλήλων, τεχνικών και βοηθούς τεχνίτες, 
ανάλογα το πακέτο και την εταιρία.
Η κάλυψη μπορεί να περιλαμβάνει ακόμα και περιπτώσεις 
χρήσης ελαττωματικών προϊόντων κατά την επισκευή ενός 
ψυκτικού μηχανήματος, ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, βρα-
χυκύκλωμα ψυκτικού μηχανήματος, ζημιές σε υπόγειες 
εγκαταστάσεις και εργοδοτική ευθύνη προς τεχνικούς και 
βοηθούς τεχνίτες.
Προϋποθέσεις ισχύος του συμβολαίου είναι ο ψυκτικός 
κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, να τηρεί τους κανό-
νες ασφαλείας, να κατέχει τα επαγγελματικά προσόντα, πτυ-
χία και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, να λαμβάνει μέτρα 
πρόληψης κατά των ατυχημάτων και ζημιών και να επιδει-
κνύει επιμέλεια.
Οι όροι ενός συμβολαίου Αστικής Ευθύνης Ψυκτικού είναι 
απλοί και κατανοητοί. Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με 
τις ετήσιες αμοιβές του επαγγελματία και το ύψος της ασφα-
λιστικής αποζημίωσης που θα επιλέξει. 

κόστος ασφάλισης αστικής Έυθύνης ψυκτικού

Το κόστος της ασφάλισης είναι ανάλογο του ετήσιου τζί-
ρου της επιχείρησης και των ορίων κάλυψης ανά ζημιογό-
νο γεγονός και ανά έτος. Οι ασφαλιστικές εταιρίες παρέ-
χουν πληθώρα ασφαλιστικών πακέτων, τα οποία καλύπτουν 
τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και τα οποία, σε γενι-
κές γραμμές, είναι αρκετά οικονομικά και απευθύνονται σε 
όλους τους επαγγελματίες. Τα συμβόλαια αστικής ευθύνης 
κοστίζουν από περίπου 70-100 ευρώ και άνω το χρόνο και 
τα ασφαλιστικά οφέλη είναι σημαντικά για τους επαγγελμα-
τίες. Επιπλέον με ορισμένες προϋποθέσεις δύναται να δο-
θούν εκπτώσεις στο τελικό ασφάλιστρο.

Ασφάλιση 
Επαγγελματικής 
Αστικής Ευθύνης  

Photo by freepik.com

Γράφει ο ΚουΚουΓιάννησ ιωάννησ
ΣυντονιΣτήΣ ΑΣφΑλιΣτικών ΠρΑκτορών 
ΑΣφΑλιΣτικοΣ ΠρΑκτορΑΣ    

ισόβιο Μέλος "LIMRA INTERNATIONAL"
Πιερίας 23Α, λόφος Αξιωματικών, Περιστέρι 
τηλ. 2110126428 / 6944840904, e-mail gianis@koukougianis.gr
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Σε αυτή την έκθεση επιβεβαιώθηκε 
ότι χάρη στην υπογραφή του Πρωτό-
κολλου πλέον έχουμε οδηγηθεί στην 
κατάργηση σχεδόν του 99% των απα-
γορευμένων ουσιών που καταστρέ-
φουν το όζον. Το Πρωτόκολλο του 
μόντρεαλ υπογράφηκε τον Σεπτέμ-
βριο του 1987 και είναι μια πολυμε-
ρής περιβαλλοντική συμφωνία ορό-
σημο που ρυθμίζει την κατανάλωση 
και την παραγωγή σχεδόν 100 ανθρω-
πογενών χημικών ουσιών που κατα-
στρέφουν το όζον(ODS). 
Η επιτυχία του στόχου που τέθηκε 
οδήγησε στην αξιοσημείωτη ανάκτη-
ση του προστατευτικού στρώματος 
του όζοντος στην ανώτερη στρατό-
σφαιρα κάτι που οδηγεί αντίστοιχα σε 
μειωμένη έκθεση του ανθρώπου στις 
επιβλαβείς υπεριώδεις ακτίνες (UV) 
από τον ήλιο. Τα τελευταία 35 χρόνια, 
το Πρωτόκολλο έχει γίνει πραγματι-
κός πρωταθλητής για το περιβάλλον. 
“Οι αξιολογήσεις και οι ανασκοπή-
σεις που πραγματοποιούνται από 
την Επιστημονική Ομάδα Αξιολόγη-
σης παραμένουν ζωτικής σημασίας 
συνιστώσα των εργασιών του Πρω-
τοκόλλου που συμβάλλει στην ενη-
μέρωση των πολιτικών και των υπευ-
θύνων λήψης αποφάσεων”. 
Όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέ-
ας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες η απο-
κατάσταση της στιβάδας του όζοντος 
ήταν «ένα ενθαρρυντικό παράδειγ-
μα του τι μπορεί να πετύχει ο κόσμος 
όταν εργαζόμαστε μαζί».  Η ανακάλυ-
ψη της τρύπας της στιβάδας του όζο-
ντος ανακοινώθηκε πρώτη φορά τον 
μάιο του 1985 από τρεις επιστήμονες 

του British AntarcticSurvey. Αν συνε-
χιστεί η τήρηση του Πρωτόκολου του 
μόντρεαλ με βάση της προβλέψεις 
των επιστημόνων η ανάκαμψη του 
στρώματος του όζοντος θα ολοκλη-
ρωθεί μέχρι το 2045 στην Αρκτική και 
μέχρι το 2066 στην Ανταρκτική. Λόγω 
μετεωρολογικών συνθηκών παρατη-
ρήθηκαν κάποιες αυξομειώσεις στην 
τρύπα του όζοντος στην Ανταρκτική 
ωστόσο η γενική τάση δείχνει βελτί-
ωση από το έτος 2000 και μετά. 
Εκτός της θετικής επίδρασης στο 
όζον το Πρωτόκολλο του μόντρεαλ 
έχει ήδη ωφελήσει τις προσπάθειες 
για τον μετριασμό της κλιματικής αλ-
λαγής, βοηθώντας στην αποφυγή της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 
περίπου 0,5°C. Η έκθεση επιβεβαι-
ώνει τον θετικό αντίκτυπο που είχε 
η συνθήκη στο κλίμα. Το 2016 μια 
πρόσθετη συμφωνία στο Πρωτόκολ-
λο του μόντρεαλ, γνωστή ως τροπο-
ποίηση του Κιγκάλι, απαιτούσε στα-
διακή κατάργηση της παραγωγής και 
κατανάλωσης ορισμένων υδροφθο-
ρανθράκων (HFC). Οι HFC δεν κατα-
στρέφουν άμεσα το όζον, αλλά είναι 
ισχυρά αέρια που συμβάλλουν στην 
υπερθέρμανση του πλανήτη και στην 
επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής. 
Η επιτροπή είπε ότι εκτιμάται ότι η 
τροπολογία θα αποτρέψει άλλους 
0,3–0,5°C αύξηση της θερμοκρασίας 
μέχρι το 2100.
«Η δράση για το όζον αποτελεί προ-
ηγούμενο για τη δράση για το κλίμα. 
Η επιτυχία μας στη σταδιακή κατάρ-
γηση των χημικών που τρώνε το όζον 
μας δείχνει τι μπορούμε και πρέπει 

να κάνουμε για να απομακρυνθούμε 
από τα ορυκτά καύσιμα, να μειώσου-
με τα αέρια του θερμοκηπίου και έτσι 
να περιορίσουμε την αύξηση της θερ-
μοκρασίας», δήλωσε ο Γενικός Γραμ-
ματέας του WMO, ΠέτριΤαάλας

Στην παγκόσμια επιστημονική κοι-
νότητα υπήρχαν σκέψεις σκόπιμης 
απελευθέρωσης αερολυμάτων σε μία 
προσπάθεια αντανάκλασης του ηλια-
κού φωτός ώστε να αποτραπεί η αύ-
ξηση της μέσης θερμοκρασίας του 
πλανήτη. Για πρώτη φορά, η Ομάδα 
Επιστημονικής Αξιολόγησης εξέτασε 
τις πιθανές επιπτώσεις στο όζον από 
την σκόπιμη προσθήκη αερολυμάτων 
στη στρατόσφαιρα, γνωστή ως στρα-
τοσφαιρική έγχυση αερολύματος 
(SAI) και  προειδοποιεί ότι οι ακούσι-
ες συνέπειες του SAI θα μπορούσαν 
επίσης να επηρεάσουν τις θερμοκρα-
σίες της στρατόσφαιρας, την κυκλο-
φορία και την παραγωγή όζοντος και 
τους ρυθμούς καταστροφής και τη 
μεταφορά.
Ο έλεγχος των HFC υψηλού GWP με 
την τροποποίηση του Κιγκάλια να μέ-
νεται να οδηγήσει σε σημαντικά οφέ-

ή επιτυχία του 
Πρωτόκολλου  
του Μόντρεαλ 
Στο τΕλοΣ του 2022 δήΜοΣιΕυτήκΕ ΜιΑ ΕκθΕΣή Που 
δήΜοΣιΕυΕτΑι κΑθΕ τΕΣΣΕρΑ χρονιΑ ΣχΕτικΑ ΜΕ τήν 
Προοδο του Πρώτοκολλου του ΜοντρΕΑλ.

Εκτός της θΕτικης 
Επιδραςης ςτό όζόν 
τό πρωτόκόλλό 
τόυ ΜόντρΕαλ ΕχΕι 
ηδη ωφΕληςΕι τις 
πρόςπαθΕιΕς για 
τόν ΜΕτριαςΜό της 
κλιΜατικης αλλαγης



Γράφει ο δάλάβουράσ δημητριοσ
ΜήχΑνολογοΣ ΜήχΑνικοΣ ΕΜΠ, MSc, MBA
OPMP ASHRAE cERTIfIEd
γΕνική Ψυκτική ΑτΕκΕ

λη για το κλίμα. Ωστόσο, υπάρχει 
μια πιθανότητα για αρνητικές πα-
ρενέργειες. Οι υδροφθοροολεφί-
νες (HFOs) χρησιμοποιούνται όλο 
και περισσότερο για την αντικατά-
σταση των ψυκτικών μέσων HFC 
υψηλού δυναμικού θέρμανσης του 
πλανήτη (GWP) στην ψύξη, την εμ-
φύσηση αφρού και διάφορες άλλες 
εφαρμογές. Αυτή η αντικατάστα-
ση οδηγεί σε μικρότερη επίδρα-
ση στην υπερθέρμανση του πλανή-
τη. Ωστόσο, η χρήση υψηλού όγκου 
CCl4 (τετραχλωριούχος άνθρακας) 
ως μια πρώτη ύλη για την παραγω-
γή HFOs, μια χρήση και παραγωγή 
που δεν ελέγχονται από το Πρωτό-
κολλο του μόντρεαλ, θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε παρατεταμένη αύ-
ξηση του CCl4 εάν οι τρέχουσες τε-
χνικές συνεχιστούν και ένα μέρος 
της παραγωγής πρώτης ύλης συ-
νεχίζει να εκπέμπεται. μια δεύ-

τερη παρενέργεια είναι ότι το 
HFO-1234yf που εκπέμπεται στην 
ατμόσφαιρα θα μετατραπεί πλή-
ρως στο σταθερό τριφθοροξικό οξύ 
(TFA). Το τριφθοροξικό οξύ (TFA), 
το οποίο παράγεται στην ατμόσφαι-
ρα από την αποδόμηση των HFC, 
HCFC, HFOs, και HCFOs, δεν ανα-
μένεται να βλάψουν το περιβάλλον 
άμεσα αν και έχουν ήδη εκφραστεί 
ανησυχίες· και για το λόγο αυτό 
προτείνεται περιοδική αξιολόγη-
ση, καθώς παραμένουν σημαντι-
κά κενά στην κατανόησή μας. Αυτή 
η αξιολόγηση βασίζεται σε ενημε-
ρωμένες εκτιμήσεις του σχηματι-
σμού TFA από τις τρέχουσες ατμο-
σφαιρικές συγκεντρώσεις HFC και 
HCFC (υδροχλωροφθοράνθρακες) 
και η προβλεπόμενη μείωση τους, 
καθώς και η αναμενόμενη αύξη-
ση των HFO ως αντικαταστάτες των 
HFC και HCFC

μέσα στα επόμενα χρόνια. με τους 
HFC μακράς διάρκειας να αντικαθί-
στανται με HFO με υψηλή παραγω-
γή TFA, βραχύβια, θα σχηματίζεται 
περισσότερο TFA στην ατμόσφαι-
ρα. Λόγω της μικρότερης διάρκειας 
ζωής των HFOs, αυτό το TFA ανα-
μένεται να αποτεθεί πιο κοντά στην 
τοποθεσία των εκπομπών. Λαμβά-
νοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες 
και πιθανές άγνωστες πηγές, οι συ-
γκεντρώσεις του TFA θα πρέπει να 
παρακολουθούνται για αλλαγές σε 
διάφορα σημεία του περιβάλλοντος, 
με ιδιαίτερη έμφαση στις πολυκα-
τοικημένες περιοχές και στον απο-
μακρυσμένο ωκεανό.

Πηγές: United Nations
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ή ΣήΜΑΣιΑ τήΣ υγρΑΣιΑΣ Στον τοΜΕΑ τήΣ ΠΕριθΑλΨήΣ.

Είναι γενικώς παραδεκτό πως η πανδημία μάς ευαισθητοποίησε σε θέματα 
υγείας και μας εκπαίδευσε αρκετά πώς να προστατεύουμε τον εαυτό μας από 
λοιμώξεις, εφαρμόζοντας απλές τακτικές όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών 
και ο καλός αερισμός των εσωτερικών χώρων. 
Σε μερικές περιπτώσεις, βεβαίως, οι καλές τακτικές δεν είναι επαρκείς ώστε να 
προστατεύσουμε την υγεία μας, πόσο περισσότερο όταν βρισκόμαστε εκτεθει-
μένοι σε μεταδοτικές λοιμώξεις τις περιόδους που το ανοσοποιητικό μας σύ-
στημα είναι ευάλωτο.
Στο παρόν άρθρο, λοιπόν, θα εξηγήσουμε πώς με απλή ρύθμιση της υγρασίας 
του χώρου μπορούμε να μειώσουμε σε σημαντικό βαθμό τη μετάδοση ενδονο-
σοκομειακών λοιμώξεων. Πλέον διαθέτουμε επαρκή τεχνογνωσία και πρακτική 
εμπειρία στη μηχανική επεξεργασία του αέρα, δηλαδή στη θέρμανση, την ψύξη, 
το φιλτράρισμα, την ύγρανση ή την αφύγρανση και η γνώση αυτή είναι πολύτιμη 
ώστε να θωρακίσουμε αποτελεσματικά την υγεία μας. 
Η νοσοκομειακή υγιεινή αφορά την έρευνα, πρόληψη και καταπολέμηση των 
λοιμωδών νόσων. Κύριο μέλημά της είναι η προστασία των ασθενών αλλά και 
του προσωπικού, γι’ αυτό και υπάρχει αλληλοεπικάλυψη με τον τομέα της προ-
στασίας των εργαζομένων. 
5 στους 100 νοσηλευόμενους πρaοσβάλλονται από ενδονοσοκομειακή λοίμωξη, 
ενώ παγκοσμίως χάνουν τη ζωή τους περισσότερα άτομα από ενδονοσοκομεια-
κές λοιμώξεις από ότι από AIDS, καρκίνο του μαστού και τροχαία ατυχήματα. Ο 
Dr. Atul Gawande, ειδήμονας σε θέματα ασφάλειας ασθενών, τονίζει πως πρό-
κειται για ζωές που μπορούμε να σώσουμε με τον πιο εύκολο τρόπο. 
Παρά τα αυστηρά μέτρα υγιεινής των επιφανειών, ο αριθμός των καταγεγραμ-
μένων κρουσμάτων ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων τα τελευταία 20 χρόνια έχει 
αυξηθεί κατά 36% και εξακολουθεί να αυξάνεται κάθε χρόνο. Άλλωστε, είναι πλέ-
ον γνωστό πως τα μικρόβια είναι όλο και πιο ανθεκτικά στα αντιβιοτικά και σε 

πληροφορηση10

Πώς η υγρασία μπορεί να μας προστατεύσει από 
ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις;

πώς η υγρασία μπορεί  
να μας προστατεύσει από  
ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις; 

άλλα αντιμικροβιακά σκευάσματα.
Οι χώροι εφαρμογής της διαδικασίας 
είναι πρωτίστως οι ελλιπώς αεριζό-
μενοι χώροι νοσοκομειακών εγκατα-
στάσεων, όπως τα χειρουργεία νοσο-
κομείων και κτηνιατρικών κλινικών, 
οι θάλαμοι ελεγχόμενης ατμόσφαι-
ρας, οι μονάδες απομόνωσης ασθε-
νών, οι μονάδες εντατικής θεραπείας, 
οι αίθουσες τοκετών και οι μονάδες 
εντατικής νοσηλείας νεογνών. 
Η βασική ιδέα είναι πως ο αέρας του 
χώρου πρέπει να ρυθμιστεί ώστε οι 
παθογόνοι μικροοργανισμοί να μην 
έχουν ελπίδα να επιβιώσουν. 
Οι μικροοργανισμοί μεταφέρονται 
μέσω των αερολυμάτων, τα οποία ει-
σέρχονται στον οργανισμό μας, δι-
εισδύοντας σε αυτόν. Το βάθος δι-
είσδυσης σχετίζεται με το μέγεθός 
τους με τα αερολύματα μικρής δια-
μέτρου να καταφέρνουν να φτάσουν 
μέχρι τις κυψελίδες των πνευμό-
νων. Παράλληλα, το μέγεθος ορίζει 
την επιβιωσιμότητα και συμπεριφο-
ρά αιώρησής τους:
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Κατά την αναπνοή, την ομιλία, το φτέρνισμα και το βήχα απελευθερώνονται χι-
λιάδες μικρά σταγονίδια. Συγκεκριμένα, σε κάθε φτέρνισμα διασπείρονται στο 
χώρο περίπου 40.000 μολυσματικά σταγονίδια. μέσα σε κλάσματα δευτερολέ-
πτου αυτά συρρικνώνονται κατά το 90% του όγκου τους και προσαρμόζονται στις 
συνθήκες του περιβάλλοντος.  
Το περιβάλλον του νοσοκομείου ασκεί σημαντική επίδραση στην υγεία των 
ασθενών. Σε μελέτη Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Βόρειας Κεντρικής 
Αμερικής (ΗΠΑ) διάρκειας 13 μηνών, μετρήθηκαν ωριαίως σε 10 δωμάτια 
ασθενών μεταβλητές όπως η θερμοκρασία του χώρου, η απόλυτη και η σχε-
τική υγρασία του αέρα, η ένταση του φωτισμού, η συχνότητα των επισκέψε-
ων κ.ά. Έπειτα από πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση διαπιστώθηκε πως ο 
πλέον καθοριστικός παράγοντας για τη μείωση ενδονοσοκομειακών λοιμώξε-
ων ήταν η σχετική υγρασία. 

ΑΕΡΟΛΥμΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΙΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

μεγέθους 100 μm 6 δευτερόλεπτα

ΕΙΣΠΝΕΥΣΙμΑ

Ρινοφάρυγγας 5-10 μm

Τραχεία 3-5 μm

ΘΩΡΑΚΙΚΑ

Βρόγχοι 2-3 μm 11 ώρες

Βρογχιόλια 1-2 μm

ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΑ

Κυψελίδες 0,1-1 μm 41 ώρες (2 ΗμΕΡΕΣ!!)

Σε χώρους με σχετική υγρασία κάτω 
από 20% τα μολυσμένα σταγονί-
δια αποξηραίνονται. Συρρικνώνο-
νται επομένως φτάνοντας ως και 0,5 
μm. Ταυτόχρονα αυξάνεται η συγκέ-
ντρωση των αλάτων με αποτέλεσμα 
το σχηματισμό κρούστας γύρω από 
το σταγονίδιο (υπερκορεσμός αλα-
τούχου διαλύματος και κρυστάλλω-
ση). Το αλατούχο διάλυμα είναι κα-
τάλληλο περιβάλλον επιβίωσης για 
ιούς και βακτήρια. Αυτοί οι σχημα-
τισμοί είναι τόσο ελαφροί ώστε αιω-
ρούνται σε αναζήτηση ξενιστή προκει-
μένου να εισβάλλουν στα κύτταρά του. 
Να διευκρινίσουμε σε αυτό το σημείο 
πως οι ιοί δεν είναι ζωντανοί οργανι-
σμοί, αλλά γενετικό υλικό σε περίβλη-
μα, δεν πολλαπλασιάζονται από μόνοι 
τους και χρειάζονται ένα κύτταρο ξε-
νιστή στο οποίο διαβιβάζουν τις γε-
νετικές τους πληροφορίες. Εκτός του 
ξενιστή οι ιοί συνήθως παραμένουν 
αποτελεσματικοί μόνο για λίγες ώρες. 
μόλις, λοιπόν, τα κρυσταλλωμένα στα-
γονίδια εισαχθούν στις υγρές ανα-
πνευστικές οδούς διαλύεται η κρού-
στα άλατος και οι ιοί εισβάλλουν στα 
κύτταρα και προκαλούν λοίμωξη. 
Επιπλέον, οι συνθήκες του χώρου 
επηρεάζουν την ικανότητα των ασθε-
νών να καταπολεμήσουν τις λοιμώ-
ξεις καθότι ο ξηρός αέρας:
Έξασθενίζει την άμυνα του ανοσο-
ποιητικού συστήματος ξηραίνοντας 
τους βλεννογόνους. Σημαντικό ρόλο 
στην άμυνα του οργανισμού διαδρα-
ματίζει η μύτη. Από εκεί μέχρι τους 
πνεύμονες και τις κυψελίδες η δια-
δρομή είναι επενδυμένη με βλεννο-
γόνους που απελευθερώνουν διαρ-
κώς υγρό. Ένα μέρος αυτών φέρει 
τριχοειδείς αποφύσεις, το κροσσω-
τό επιθήλιο του οποίου η μόνιμη κί-
νηση διασφαλίζει ότι οι ρύποι και οι 
παθογόνοι παράγοντες θα απορρι-
φθούν προτού λάβει χώρα η μετάδο-
ση. Ο υπερβολικά ξηρός αέρας επη-
ρεάζει τη λειτουργία του κροσσωτού 
επιθηλίου. Η βλέννα δεν τροφοδοτεί-
ται πλέον με επαρκή ποσότητα νερού 
και υγρασία, πυκνώνει, δε ρέει πλέ-
ον και «σπάει». Η δράση αυτοκαθα-
ρισμού είναι πια ανεπαρκής. Για τους 
ιούς και τα βακτήρια αυτό μεταφρά-
ζεται ως «ελεύθερη είσοδος».
οδηγεί σε αφυδάτωση του οργανι-
σμού. Σε ξηρό αέρα οι ασθενείς απο-
βάλλουν 60-80 g νερού/ώρα.



αφυδατώνει την επιδερμίδα. Το 
δέρμα αποτελείται από την επιδερ-
μίδα με την κεράτινη στιβάδα, το χό-
ριο και τον υποδόριο ιστό. Αν αρχίσει 
να χάνει υγρασία και λίπος, το φυ-
σικό προστατευτικό του φράγμα δι-
αλύεται. Ο ξηρός αέρας του χώρου 
μπορεί να ευνοήσει αυτή τη διαδικα-
σία. Πολύ ευαίσθητοι σε αυτό είναι οι 
ασθενείς, οι ηλικιωμένοι και τα βρέ-
φη. Η κεράτινη στιβάδα γίνεται όλο 
και πιο διαπερατή και χάνει σταδιακά 
την προστατευτική της λειτουργία. Οι 
βλαβερές ουσίες μπορούν να εισέλ-
θουν πιο εύκολα, γεγονός που οδηγεί 
στην εμφάνιση ερεθισμών στο δέρμα 
και φλεγμονωδών αντιδράσεων. 
μειώνει την υγρασία στα μάτια. 
μέσω της δακρυϊκής μεμβράνης με-
ταφέρονται ουσίες με απολυμαντι-
κή δράση για την καταπολέμηση ιών 
ή μικροβίων ή ξεπλένονται ξένα σώ-
ματα. Για τον σκοπό αυτό, τα βλέφαρά 
μας περνούν κάθε 4 ως 6 δευτερό-
λεπτα πάνω από τα μάτια μας προτού 
καταστραφεί το υπάρχον υγρό φιλμ. 
Αν, ωστόσο, η παραγωγή δακρυϊκού 
υγρού επηρεαστεί, το φιλμ διαρρη-
γνύεται, τα μάτια εμφανίζουν ξηρά 
σημεία, γεγονός που οδηγεί σε ερε-
θισμούς ή/και λοιμώξεις.   
ο υγρός αέρας εξουδετερώνει τους  ιούς: 

• Η σταθερή σχετική υγρασία 40-60% 
εμποδίζει την ξήρανση των σταγονιδί-
ων και τον σχηματισμό κρούστας αλά-
των (κρυστάλλωση), έτσι οι ιοί και τα 
μικρόβια καθίστανται εντός λίγων λε-
πτών ανενεργά, δημιουργείται άμεσα 
λιγότερο μολυσματικό περιβάλλον.
• Η επαρκής ενυδάτωση του οργα-
νισμού είναι απαραίτητη για τη λει-
τουργία των ανοσοκυττάρων και την 
επούλωση των τραυμάτων. 
• Βελτιστοποιούνται τα κλινικά απο-
τελέσματα. 
• Κατ’ επέκταση, μειώνονται οι υπέρ-
μετρες δαπάνες στον τομέα της υγείας. 
Στις ιατροπεριθαλπικές δομές, συ-
στήνεται η λύση της ύγρανσης με 
ατμό (ηλεκτροδίων ή αντιστάσεων). 
Οι υγραντήρες ατμού παράγουν μια 
απολύτως απαλλαγμένη από μικρό-
βια υγρασία αέρα, αφού το χρησιμο-
ποιούμενο νερό θερμαίνεται στους 
100°C, συνθήκη στην οποία δεν επι-
βιώνει κανένα μικρόβιο ή παθογόνος 
παράγοντας. Έτσι, μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί μη μεταλλικό νερό ή νερό 
βρύσης, χωρίς να απαιτείται κάποια 
ειδική επεξεργασία. 
Οι υγραντήρες ατμού ενσωματώνο-
νται σε κάθε ήδη υπάρχον κεντρικό 
σύστημα κλιματισμού και είναι εύ-
κολοι στην εγκατάσταση, το χειρισμό, 

τον καθαρισμό και τη συντήρηση. 
Επίσης, διαθέτουν υψηλή ασφάλεια 
λειτουργίας και ακρίβεια ρύθμισης. 
με σωστή διαστασιοδότηση αποκλεί-
εται η εμφάνιση συμπυκνωμάτων 
εντός των αγωγών κλιματισμού, ενώ 
είναι ιδιαίτερα οικονομικοί. 
Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας 
το περνάμε μέσα σε κτίρια. Σίγου-
ρα όλοι γνωρίζετε πως οι συνθήκες 
του αέρα σε μουσεία και βιβλιοθή-
κες είναι αυστηρά ελεγχόμενες ώστε 
να προστατεύονται τα έργα τέχνης. Ας 
αναρωτηθούμε, επομένως, οι πίνα-
κες ζωγραφικής έχουν μεγαλύτερη 
αξία από την ανθρώπινη υγεία; 

το θέμα παρουσιάστηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο για την υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία 
του ΕλινυΑΕ (Ελληνικό ινστιτούτο υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας) στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών στις 10 και 11 νοεμβρίου 2022.

https://elinyae-congress.gr/e-posters/
https://elinyae-congress.gr/wp-content/
uploads/2022/11/eP8.pdf

Γράφει η Χριστινά δράτζιδη
γιΑ τήν cONdAIR
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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



Η Ολλανδική εταιρία VAN SYSTEM-MODULAR VAN STORAGE 
ήρθε στην Ελλάδα το 2015 και διαθέτει συστήματα οργά-
νωσης και εξοπλισμού εσωτερικών χώρων επαγγελματι-
κών οχημάτων.
Όλα τα συστήματα της είναι δομημένα επάνω σε πατεντα-
ρισμένα προφίλ αλουμινίου, τα οποία διαθέτουν υψηλή αν-
θεκτικότητα, στιβαρότητα κατασκευής και ιδιαίτερα χαμηλό 
βάρος. Το κάθε σύστημα προσαρμόζεται στις ανάγκες του 
κάθε επαγγελματία, και σχεδιάζεται σύμφωνα με τις απαι-
τήσεις του χρήστη με χρήση software τελευταίας τεχνολογί-
ας σε τρισδιάστατα γραφικά. Οι ολοκληρωμένες λύσεις που 
προτείνει προσφέρουν σε κάθε επαγγελματία εξοικονόμη-
ση χώρου, χρόνου και μια πιο ξεκούραστη εργασία.
Η VAN SYSTEM προσφέρει μία τεράστια γκάμα εξαρτημά-
των που μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε επαγ-
γελματικό όχημα:

• μεγάλη γκάμα συρταριών και ραφιών με διαχωριστικά  
 και κουτιά αποθήκευσης
• μηχανισμούς συγκράτησης εργαλειοθηκών και βαλι- 
 τσών
• Εργαλειοθήκες και εργαλειοβαλίτσες με ή χωρίς τα απα- 
 ραίτητα εξαρτήματα
• Συστήματα συγκράτησης φιαλών
Όλα τα συστήματα, προσφέρουν την υψηλότερη παθητι-
κή ασφάλεια σε περίπτωση σύγκρουσης του αυτοκινήτου. 
Η VAN SYSTEM πραγματοποιεί δεκάδες crash tests κάθε 
χρόνο και είναι πιστοποιημένη από την TUV για την ασφά-
λεια που παρέχουν τα προϊόντα της.
Η εταιρία Έρσκα α.Έ. καραΪσκοσ, αντιπροσωπεύει την 
εταιρία VAN SYSTEM στην Έλληνική αγορά και έχει ανα-
λάβει την προώθηση, το σχεδιασμό και την τοποθέτηση 
των συστημάτων της.

πάνω από 300 είδη ραφιών για το αυτοκίνητο  
Απεριόριστοι συνδυασμοί για όλες τις ανάγκες της επιχείρησης. 

Επιλέξτε την σύνθεση που σας ταιριάζει!

Van System - Modular Van Storage
Συστήματα οργάνωσης και εξοπλισμού εσωτερικών χώρων επαγγελματικών οχημάτων

www.vansystem.gr
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Καθώς τα ψυκτικά μέσα αλλάζουν, για 
να προσαρμοστούν στους στόχους για 
μείωση των φθοριούχων αερίων του 
θερμοκηπίου που έχει θέσει η Ευρω-
παϊκή Ένωση, και καθώς η τεχνολο-
γία εξελίσσεται, για να διασφαλίσει η 
πολιτεία ότι ο Ψυκτικός αποκτά στα-
διακά με την εξέλιξη τις κατάλληλες 
γνώσεις για να μπορέσει να εκτελέσει 
τον έλεγχο εντοπισμού διαρροών του 
εξοπλισμού περιέχει φθοριούχα αέ-
ρια του θερμοκηπίου, την ανάκτηση 
από τον εξοπλισμό φθοριούχων αερί-
ων, την εγκατάσταση εξοπλισμού, την 
επιδιόρθωση, συντήρηση ή επισκευή 
και τον παροπλισμό, απαιτεί την δια-
δικασία της πιστοποίησης.

γιατί χρειάζεται η πιστοποίηση;

Γενικά η λέξη πιστοποίηση παραπέ-
μπει και στην λέξη τυποποίηση. Τυ-
ποποίηση σημαίνει ότι προσφέρω 
τις ίδιες υπηρεσίες κάθε φορά ή εάν 
η τυποποίηση (πιστοποίηση) αφο-
ρά προϊόν, τότε κατασκευάζω το ίδιο 
προϊόν κάθε φορά. Η τυποποίηση 
στην άσκηση επαγγέλματος σημαί-
νει ότι όλοι οι επαγγελματίες έχουν 
αποκτήσει τις ίδιες κατάλληλες γνώ-
σεις και γνωρίζουν την ορθή μεθο-
δολογία για να εκτελέσουν την ερ-
γασία τους είτε μέσω εκπαίδευσης 
είτε μέσω πιστοποίησης είτε και με 
τα δύο (όπως στην περίπτωση του 
Ψυκτικού). Επίσης, σημαίνει ότι οι 
ενέργειες θα είναι ίδιες σε ίδιες (ή 
παρόμοιες) περιστάσεις από όλους 
τους επαγγελματίες. Άρα, δεν θα κά-
νει ένας επαγγελματίας κάτι και ο 
άλλος επαγγελματίας κάτι άλλο.

Πιστοποίηση σημαίνει επίσης ότι κά-
ποιο τρίτο μέρος (φορέας πιστοποίη-
σης) επικυρώνει ότι έχει επιβεβαιώ-
σει είτε την τεκμηριωμένη υπηρεσία 
σου είτε το προϊόν που παράγεις είτε 
στην περίπτωση του Ψυκτικού ότι 
έχει τις γνώσεις που απαιτούνται από 
το ΠΔ ή τον Κανονισμό.
Βέβαια, σε συζητήσεις έχει τεθεί 
το θέμα εάν η τυποποίηση αφαιρεί 
από τον επαγγελματία την ελευθε-
ρία να ενεργήσει όπως νομίζει εκεί-
νος. Η τυποποίηση σού δίνει κάποιες 
βασικές οδηγίες και κάποιες βασι-
κές γνώσεις και δεν αφαιρεί από τον 
επαγγελματία την ελευθερία να δίνει 
λύσεις σύμφωνα με τις γνώσεις αυτές 
αλλά και σύμφωνα με την δημιουργι-
κότητα, την εφευρετικότητα ή την ευ-
φυΐα του Ψυκτικού.

Άδεια Άσκησης και πιστοποίηση 
ψυκτικών

Για να ασκήσει ο Ψυκτικός τις υπο-
χρεώσεις που απορρέουν από την 
νομοθεσία (ΠΔ 1/2013, ΚΥΑ ΥΠΕΝ/
ΔΔΕΔ/85858/2124 ΦΕΚ 6777/
Β/31-12-2021 και Κανονισμός (ΕΚ) 
2067/2015) πρέπει να αποκτήσει την 
κατάλληλη άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος και να έχει πιστοποιηθεί κα-
τάλληλα.
Για την άδεια άσκησης του επαγγέλ-
ματος του Ψυκτικού, πρέπει να υπάρ-
χει κατάλληλη εκπαίδευση όπως η 
αποφοίτηση από Τεχνικό Επαγγελμα-
τικό Λύκειο με την αντίστοιχη ειδικό-
τητα. Αυτό διασφαλίζει ότι ο Ψυκτικός 
έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις 
που απαιτεί το επάγγελμά του.

Αυτή η συγκεκριμένη επιπλέον γνώ-
ση του επαγγέλματος του Ψυκτικού 
περιγράφεται είτε στο ανάλογο Προ-
εδρικό Διάταγμα είτε στον ανάλογο 
Κανονισμό. Έτσι, η άδεια άσκησης 
επαγγέλματος του Ψυκτικού αναφέ-
ρει ότι η άδεια έχει εκδοθεί βάσει του 
ΠΔ 1/2013 και η πιστοποίηση βάσει 
του Κανονισμού (ΕΚ) 2067/2015.
Όπως ειπώθηκε παραπάνω άδεια 
άσκησης επαγγέλματος και πιστο-
ποίηση γνώσεων σημαίνει να έχουμε 
όλοι τις ίδιες γνώσεις σε συγκεκρι-
μένο αντικείμενο και να επιλύουμε τα 
θέματα του αντικειμένου μας με τον 
ίδιο τρόπο (δηλαδή σύμφωνα με το 
υφιστάμενο επίπεδο της τεχνογνωσί-
ας που υπάρχει για το επάγγελμά μας 
αλλά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της νομοθεσίας).

πιστοποίηση ύπηρεσιών

Το επόμενο επίπεδο πιστοποίησης εί-
ναι να πιστοποιήσουμε ή να τυποποι-
ήσουμε την διαχείριση της ποιότητας 
των υπηρεσιών που προσφέρουμε 
στους πελάτες μας. Τι σημαίνει αυτό; 
Σημαίνει να ξεκαθαρίζουμε από την 
αρχή και πριν ξεκινήσουμε τις ερ-
γασίες μας, τι θα προσφέρουμε στον 
πελάτη, ποια θα είναι η αμοιβή μας 
και να το έχει αποδεχθεί ο πελάτης.
Αυτή την πιστοποίηση την αποκτού-
με εάν έχουμε αναπτύξει και εφαρ-
μόζει σύστημα διαχείρισης της ποιό-
τητας (με την βοήθεια του συμβούλου 
ποιότητας) σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 9001 και έχουμε αποκτήσει την 
πιστοποίηση μέσω κατάλληλου φο-
ρέα πιστοποίησης.

Να πιστοποιηθώ ή όχι;
οΠώΣ βλΕΠουΜΕ κΑθήΜΕρινΑ, ή τΕχνολογιΑ 
ΕξΕλιΣΣΕτΑι ρΑγδΑιΑ κΑι Αυτο ΠΕριλΑΜβΑνΕι κΑι 
τον ΕξοΠλιΣΜο γιΑ τήν Ψυξή, τήν θΕρΜΑνΣή κΑι 
τον κλιΜΑτιΣΜο. ή ΕξΕλιξή βΕβΑιΑ δΕν ΑφορΑ Στήν 
βΑΣική Αρχή λΕιτουργιΑΣ τήΣ ΨυξήΣ ή θΕρΜΑνΣήΣ 
(Π.χ. κυκλοΣ cARNOT) ΑλλΑ ΣτΑ ΕΠιΜΕρουΣ ή 
“βοήθήτικΑ” ΣυΣτΑτικΑ ΜΕρή κΑι Στο Ψυκτικο ΜΕΣο.
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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..

πρότυπο ISO 9001

Το πρότυπο ISO 9001 περιγράφει, 
πέρα από την αμοιβαία κατανόηση με 
τον πελάτη για τις εργασίες και την 
αμοιβή, μια σειρά από άλλες απαι-
τήσεις. Οι άλλες απαιτήσεις περιλαμ-
βάνουν, την  συμμόρφωσης με την 
νομοθεσία, την τεκμηρίωση της στο-
χοθεσίας και τον τρόπο που θα πετύ-
χεις τους στόχους αυτούς, τον τρόπο 
που θα καταγράφονται τα προβλή-
ματα ή τα παράπονα και τις αντίστοι-
χες διορθωτικές ενέργειες, τον τρόπο 
που θα αξιολογείται η ικανοποίηση 
του πελάτη με τις υπηρεσίες σου, κ.α.
Το επόμενο ερώτημα είναι να πιστο-
ποιηθούμε κατά ISO 9001 ή όχι; Η 
γνώμη του υπογράφοντα είναι ότι εί-
ναι αναγκαίο σε μια εποχή που όπως 
είδαμε παραπάνω όλα πιστοποιού-
νται, να πιστοποιήσουμε και τις υπη-
ρεσίες που προσφέρουμε σαν επαγ-
γελματίες. “Αναγκαστικά” θα πρέπει 
να κάνουμε το επόμενο βήμα στην δι-
αδικασία αυτή του να γινόμαστε λίγο 
καλύτεροι κάθε μέρα. Γιατί το ISO 

9001 θα σε κάνει λίγο καλύτερο απ’ 
ότι ήσουν πριν. Το πόσο καλύτερο 
εξαρτάται από το κάθε ένα μας.

συμπεράσματα

Θεωρώ ότι η απαίτηση της ΚΥΑ να εί-
ναι πιστοποιημένοι οι Ψυκτικοί είναι 
προς την σωστή κατεύθυνση. Ξεκινή-
στε λοιπόν την πιστοποίηση. Τα ταξί-
δι είναι μακρύ. 
Έπονται άλλες πιστοποιήσεις: ISO 
14001 για την διαχείριση του περι-
βάλλοντος, ISO 45001 για την διαχεί-
ριση της επαγγελματικής υγείας και 
ασφάλειας, ISO 14064 για την διαχεί-
ριση του αποτυπώματος του διοξει-
δίου του άνθρακα, ISO 26000 για την 
διαχείριση της κοινωνικής εταιρικής 
ευθύνης, κ.α.
Θέλετε να μείνετε πίσω; 

Γράφει ο Θωμάσ ΠάΠάστερΓιάδησ
SIX SIGMA BLAcK BELT
διΠλώΜΑτουχοΣ ΜήχΑνολογοΣ  
ΜήχΑνικοΣ, Phd
τΕχνικοΣ ΣυΜβουλοΣ ΕΠιχΕιρήΣΕών
www.SOLuTIONSHELLAS.cOM
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Σύμφωνα με το λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας του 
καθηγητή γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. 
μπαμπινιώτη,  ως βία ορίζεται   η άσκηση σωματικής ή 
άλλης δύναμης ή η χρησιμοποίηση απειλών με σκοπό την 
επιβολή τής θέλησης κάποιου. 
Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας (ΔΟΥ) ορίζει τη βία ως την 
εσκεμμένη χρήση σωματικής δύναμης ή εξουσίας, απει-
λούμενη ή πραγματική, εναντίον ατόμου, ή εναντίον ομά-
δων ή κοινωνιών, που είτε έχει ως αποτέλεσμα, είτε έχει 
υψηλές πιθανότητες να καταλήξει σε τραυματισμό,θάνα-
το, ψυχολογική βλάβη, σωματική βλάβη, κακή ανάπτυξη 
ή στέρηση.
Κατά συνέπεια, η βία αποτελεί πράξη σωματικού ή ψυ-
χολογικού εξαναγκασμού, η οποία έχει ως απώτερο σκο-
πό την επιβολή μιας δύναμης πάνω σε μια άλλη, συνήθως 
υποδεέστερη.
Η χρήση της βίας χαρακτηρίζει την ανθρώπινη συμπερι-
φορά σε όλη τη πορεία της ανθρωπότητας. Στην ελληνι-
κή μυθολογία η Βία, κόρη του Πάλλαντα και αδελφή του 
Ζήλλου της Νίκης και του Κράτους, απολάμβανε ιδιαίτερη 
τιμή από τον Δία, ο οποίος την είχε κοντά του μαζί με τον 
αδελφό της, τον Κράτος, που ήταν η προσωποποίηση της 
κυριαρχίας. Ο Αισχύλος στον «Προμηθέα Δεσμώτη» πα-
ρουσιάζει τον Κράτος και τη Βία να παρακολουθούν ως εκ-
πρόσωποι του Δία το δέσιμο με αλυσίδες  του Προμηθέα 
στον Καύκασο.
Η βία ως φαινόμενο εντοπίζεται τόσο στον αρχαίο όσο και 
στον σύγχρονο κόσμο και  αποτελεί ένα από τα κρισιμότε-
ρα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διαχρονικά οι ανθρώ-
πινες κοινωνίες.
Η βία ως όρος είναι τόσο ευρύς όσο και οι επιμέρους εκ-
φάνσεις της, καθώς υπάρχει σε πολλά κοινωνικά επίπε-
δα, με πολλές μορφές, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
Οι ατομικές μορφές βίας έχουν προσωπικές αιτίες και 
μορφές εκδήλωσης, ενώ οι συλλογικές αναφέρονται ως 
αποτέλεσμα γενικών κοινωνικών, ιδεολογικών, οικονομι-
κών και άλλων αιτίων.
Υπάρχουν εννέα αναγνωρισμένες μορφές βίας: Φυσι-
κή (σωματική) βία, Σεξουαλική βία, Συναισθηματική βία, 
Ψυχολογική βία, Πνευματική βία, Πολιτιστική βία, Λεκτι-
κή βία, Χρηματοοικονομική Κατάχρηση και Παραμέληση.
φυσική βία (σωματική)– Ένοπλη ή άοπλη σωματική βία 
μικρής ή μεγάλης κλίμακας. Σκοπός η υποταγή του ατό-
μου. Η χρήση σωματικής ή ψυχολογικής βίας ως φαινόμε-

νο παθογένειας της κοινωνίας συναντάται και στα πλαίσια 
του στενού οικογενειακού κύκλου, οπότε και γίνεται λόγος 
για «ενδοοικογενειακή βία». Όσον αφορά την ενδοοικο-
γενειακή βία, χαρακτηρίζεται ως «το εύρος καταναγκαστι-
κών σεξουαλικών, ψυχολογικών και σωματικών πράξεων 
εναντίον εφήβων και ενηλίκων γυναικών από πρώην ή τω-
ρινούς συντρόφους».
ψυχολογική βία – Η χρήση απειλής με σκοπό την πρό-
κληση φόβου. Κύριος στόχος είναι η απόκτηση του ελέγ-
χου του θύματος ή των θυμάτων.
σεξουαλική βία – Διαπράττεται όταν ένα άτομο αναγκάζε-
ται να συμμετέχει χωρίς την συγκατάθεσή του σε σεξουα-
λική δραστηριότητα.
συναισθηματική βία –Συμβαίνει όταν κάποιος λέει ή 
πράττει κάτι για να κάνει κάποιον να νιώθει μειονεκτικά, 
υποβιβάζοντας την προσωπικότητά του.
πνευματική βία – Πνευματική ή θρησκευτική βία συμβαί-
νει όταν κάποιος χρησιμοποιεί τις πνευματικές πεποιθήσεις 
ενός ατόμουή ατόμων για χειραγώγηση και κυριαρχία.

πολιτιστική βία – Ο ψυχικός τραυματισμός ως αποτέλε-
σμα πρακτικών που αποτελούν μέρος του πολιτισμού, της 
κουλτούρας, της θρησκείας ή της παράδοσής. Συνδέεται 
με μορφές βίας, όπως ο ρατσισμός και η καταπάτηση αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων.
λεκτική βία – Η χρήση του προφορικού ή του γραπτού 
λόγου για την πρόκληση βλάβης σε ένα άτομο ή σε με-
γαλύτερες κοινωνικές ομάδες. Οικονομική βία – Αφορά 
πράξεις που οδηγούν σε στέρηση, ή απειλή στέρησης δι-
ατροφής, βασικών αγαθών και μέσων συντήρησης. Αφορά 
επίσης τον έλεγχο και τη κατάχρηση των οικονομικών πό-
ρων ενός ανθρώπου, οργανισμού, κοινότητας ή χώρας χω-
ρίς τη συγκατάθεσή του.
παραμέληση – Η ελλιπής ή πλήρης απουσία φροντίδας  
από κάποιον που έχει την ευθύνη να την παρέχει, είτε σε 
προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Αν και αφορά 

ή βιΑ  
ΕχΕι ΠολλΕΣ 
ΜορφΕΣ 
ο ΠολιτιΣΜοΣ δΕν ΕινΑι τιΠοτΑ ΠΕριΣΣοτΕρο ΑΠο τήν ΠροΣΠΑθΕιΑ νΑ ΠΕριοριΣτΕι 
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η βια ως όρός Ειναι τόςό Ευρυς όςό 
και όι ΕπιΜΕρόυς ΕκφανςΕις της, 
καθως υπαρχΕι ςΕ πόλλα κόινωνικα 
ΕπιπΕδα, ΜΕ πόλλΕς ΜόρφΕς, ςΕ 
ατόΜικό και ςυλλόγικό ΕπιπΕδό.





κυρίως τα παιδιά, μπορεί να συμβεί σε όλες τις ηλικιακές 
ομάδες. Δηλώνει την απουσία κάθε συναισθηματικής υπο-
στήριξης και κάλυψης των βασικών αναγκών επιβίωσης.
Στις παραπάνω μορφές βίας συμπεριλαμβάνονται η βία 
κατά των γυναικών,  η ενδοσχολική βία, η δουλεία, το 
εμπόριο ανθρώπων, η εξαναγκαστική εργασία παιδιών, η 
παιδική πορνεία, η παράνομη διακίνηση ανθρώπων για 
πορνεία ή για αρπαγή οργάνων, 
Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έξαρση του 
φαινομένου της βίας κατά των γυναικών καθώς επίσης 
και της εφηβικής βίας.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η βία κατά 
των γυναικών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πράξεων. 
Από λεκτικές παρενοχλήσεις και άλλες μορφές συναισθη-
ματικής κακοποίησης, μέχρι την καθημερινή σωματική ή 
σεξουαλική κακοποίηση. Στην άκρη αυτού του φάσματος, 
βρίσκεται η γυναικοκτονία.
Ο ορισμός, που παρουσιάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας για τη γυναικοκτονία, είναι ότι πρόκειται για ανθρω-
ποκτονία γυναικών από πρόθεση επειδή είναι γυναίκες. Η 
Ελλάδα δεν διαθέτει νομικό ορισμό για την γυναικοκτονία. 
Ο δράστης γυναικοκτονίας, θα διωχθεί για ανθρωποκτονία 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού ποινικού δικαίου.
με την Διακήρυξη της Βιέννης (2012) για τις γυναικοκτο-
νίες, ο ΟΗΕ ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε διαφορετικά 
είδη γυναικοκτονίας στα οποία περιλαμβάνονται: η δολο-
φονία γυναίκας ως αποτέλεσμα συντροφικής βίας, η δολο-
φονία γυναίκας ως αποτέλεσμα μισογυνισμού, η δολοφο-
νία γυναικών και κοριτσιών για λόγους τιμής, η στοχευμένη 
δολοφονία γυναικών και κοριτσιών στο πλαίσιο ένοπλων 
συγκρούσεων, η δολοφονία γυναικών για λόγους που συν-
δέονται με την προίκα, η δολοφονία γυναικών και κορι-
τσιών εξαιτίας του σεξουαλικού προσανατολισμού τους, 
η δολοφονία αυτόχθονων γυναικών και κοριτσιών εξαιτί-
ας του φύλλου τους, η βρεφοκτονία και εμβρυοκτονία που 
βασίζεται στην επιλογή φύλλου.
Πρέπει λοιπόν να θεσμοθετηθούν προληπτικές παρεμβά-
σεις, στην οικογένεια, στο σχολείο, καθώς και στους χώ-
ρους εργασίας, για να εξαλειφθούν τα στερεότυπα που 
πηγάζουν από την ανισότητα των φύλων και που δημιουρ-
γούν συλλογική ανεκτικότητα απέναντι σε περιστατικά έμ-
φυλης βίας και γυναικοκτονίας.
η εφηβική βία, είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζει ση-
μαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια και το οποίο πηγάζει 
απόοικογενειακούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παρά-
γοντες. Όλο και συχνότερα μαθαίνουμε για περιπτώσεις 
όπου αγόρια και κορίτσια γίνονται θύματα βίαιων συμπερι-
φορών από συνομήλικους εφήβους.
Η συμπεριφορά και η εξέλιξη του εφήβου καθορίζεται από 
τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνεται στη σκέψη του η 
αλληλεπίδραση με το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον του.
Υπάρχουν σημαντικές διαβαθμίσεις στη βίαιη συμπεριφο-
ρά των εφήβων, ανάλογα με τη γενικότερη περιρρέουσα 
κοινωνική ατμόσφαιρα, αλλά και ανάλογα με το οικογενει-
ακό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ο έφηβος.
Παρά το γεγονός ότι ο εκφοβισμός μεταξύ των εφήβων 
λαμβάνει χώρα κυρίως στο σχολείο με τη μορφή της εν-
δοσχολικής βίας, πολλές φορές μπορεί να συμβεί και στο 
δρόμο από και προς το σχολείο, σε μέρηστα οποία συχνά-
ζουν οι έφηβοι αλλά και από απόσταση, με τη χρήση κινη-
τού τηλεφώνου και ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Η χρήση της τεχνολογίας, έχει επιδράσει στην άνοδο της 

βίας των εφήβων. Τα videogames, τα κινητά τηλέφωνα, τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα μηνύματα μέσω κινη-
τών τηλεφώνων είναι τρόποι με τους οποίους οι έφηβοι 
θεσπίζουν βίαιες και καταχρηστικές συμπεριφορές. Έτσι, 
πλέον συναντάμε μορφές όπως ο εκφοβισμός μέσω του 
διαδικτύου (cyber  bullying) και η επαναλαμβανόμενη ανε-
πιθύμητη ηλεκτρονική παρακολούθηση (cyber stalking).
Το γενικό προφίλ των εφήβων παραβατών στη χώρα μας 
σκιαγραφείται ως εξής: Η πλειονότητα αποτελείται από 
αγόρια, ηλικίας 14 έως 18 ετών, τα οποία προέρχονται κυ-
ρίως από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα.
Ωστόσο, καταγράφονται περιπτώσεις που  αναιρούν το 
προφίλ των εφήβων παραβατών, προερχόμενοι από με-
σαία και ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, από οι-
κογένειες χωρίς  ορατά προβλήματα, με καλό εκπαιδευτι-
κό υπόβαθρο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» σε 
έρευνα που πραγματοποίησε το 2018 το Ερευνητικό Πανε-
πιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας και στην οποία συμ-
μετείχαν 3.863 μαθητές της ΣΤ ’Δημοτικού, της Β’ Γυμνασί-
ου και της Α’ Λυκείου, ένας στους πέντε εφήβους ανέφερε 
ότι είχε υποστεί bullying στο σχολείο τουλάχιστον 1-2 φο-
ρές σε διάστημα 2 μηνών. Το 14,2% των ερωτηθέντων μά-
λιστα ανέφεραν πως έκαναν οι ίδιοι εκφοβισμό σε άλλους 
μαθητές τουλάχιστον 1-2 φορές το ίδιο χρονικό διάστημα.
Η καθηγήτρια Εγκληματολογίας στο τμήμα Κοινωνιολο-
γίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Έφη Λαμπροπούλου, 
με ερευνητικό έργο στην όξυνση της βίας  από εφήβους, 
προβλέπει ότι στο μέλλον θα ενταθεί η επιθετική συμπε-
ριφορά και θα πολλαπλασιαστεί η βία των νέων, οργανω-
μένων σε ομάδες, τόσο εναντίον προσώπων όσο και θε-
σμών. Ειδικότερα, όπως επισημαίνει, «στην Ελλάδα, εάν 
δεν αλλάξει κάτι στο δημόσιο σκηνικό, θα έχουμε περισ-
σότερα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, περισσότερο ορ-
γανωμένη επιθετική συμπεριφορά, παράνομες πράξεις 
που έχουν σχέση με ναρκωτικές ουσίες και εξάπλωση της 
βίας στα κορίτσια». Τονίζει τον σημαίνοντα ρόλο της οι-
κογένειας, του σχολείου και της πολιτείας στην πρόληψη 
του φαινομένου, το οποίο θεωρεί ότι θα μας απασχολήσει 
σε μεγαλύτερη έκταση στο μέλλον εάν δεν το «κοιτάξου-
με κατάματα» και δεν ληφθούν έγκαιρα τα αναγκαία μέ-
τρα πρόληψης.
Αν  η παιδεία και ο πολιτισμός μας βρουν και πάλι τον λόγο 
της ύπαρξης τους, τότε ίσως η κοινωνία να μη μετατραπεί 
σε μία ανεξέλεγκτη ζούγκλα τα επόμενα χρόνια.
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Γράφει ο νιΚοσ σεΚεριάδησ
ΜήχΑνολογοΣ ΜήχΑνικοΣ  
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αν  η παιδΕια και ό πόλιτιςΜός 
Μας βρόυν και παλι τόν λόγό 
της υπαρξης τόυς, τότΕ ιςως η 
κόινωνια να Μη ΜΕτατραπΕι ςΕ 
Μια ανΕξΕλΕγκτη ζόυγκλα τα 
ΕπόΜΕνα χρόνια.
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O μιγκέλ ντε Θερβάντες από το 1570 
και για αρκετά χρόνια, προσέφερε 
τις υπηρεσίες του ως επαγγελματί-
ας στρατιώτης, λαμβάνοντας μέρος 
στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου κατά 
του οθωμανικού στόλου, ως υπαξιω-
ματικός του πολεμικού πλοίου μαρ-
κέσα, καθώς και στην πολιορκία της 
Κέρκυρας. Τραυματίστηκε δύο φο-
ρές στο στέρνο ενώ ένας τρίτος τραυ-
ματισμός προκάλεσε μόνιμη βλάβη 
αχρηστεύοντας το αριστερό του χέρι. 
Ο άνθρωπος που μοιάζει να έγραψε 
για έναν τρελό ουτοπιστή, επέστρεφε 
στην Ισπανία στα 1575, όταν η γαλέρα 
με την οποία έπλεε, δέχθηκε επίθεση 
από πειρατές. μεταφέρθηκε αιχμά-
λωτος στο Αλγέρι όπου παρέμεινε για 
πέντε χρόνια ως δούλος. Τελικά κα-
τάφερε να επιστρέψει στην Ισπανία…
Ένα κρύο βράδυ του 1605, Ο Θερβά-
ντες μπήκε με την παρέα του στο κα-
πηλειό της Σεβίλλης που επισκέπτο-
νταν συχνά. Κάθισαν μπροστά στο 
τζάκι, καθώς τα τελευταία ξύλα πα-
ραδίνονταν στη φωτιά και το κρύο 
ξαναγέμιζε τον χώρο. Η τύχη όμως 
εκείνη τη μέρα δεν ήταν τόσο με το 
μέρος του. Η σύντροφος του Κάπελα, 
έχοντας πιει αρκετά, σάρκαζε μεγα-
λόφωνα με πελάτες την κυκλοφορία 
του βιβλίου του. Το βλέμμα της έπε-
σε στο συγγραφέα και με θυμό άρχι-
σε να χλευάζει μεγαλόφωνα τον Θερ-
βάντες που καθόταν σχετικά κοντά με 
την παρέα του. «Είστε τρελοί, ουτοπι-
στές που κυνηγάτε ανεμόμυλους εσύ 
και ο ήρωάς σου».
Ο Θερβάντες δεν άφησε να τη δια-
κόψουν. Τη γνώριζε από μικρό παιδί. 
Κοιτούσε με λίγη θλίψη, προσπαθώ-
ντας να κατανοήσει το θυμό κάτω από 
το «σκληρό δέρμα» της πικρή κακίας 
της. Σκεφτόταν σιωπηλά… Η κακία, 
το μίσος είναι έντονα συναισθήμα-
τα που συχνά κρύβουν το φόβο πίσω 

τους. Η αλήθεια ήταν ότι η ζωή αυ-
τής της γυναίκας είχε καθοριστεί από 
όταν ήταν μικρή, και δεν είχε κανέ-
να ιδανικό, αντίθετα με το βιβλίο του.
Εύκολα μπορεί να φανεί η σκληρή 
παιδική ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος 
φαίνεται να έχει αναπτύξει ένα σκλη-
ρό δέρμα για να μη πληγωθεί από κα-
νέναν… Ο ίδιος ο άνθρωπος δεν έχει 
γνώση της ύπαρξης του «σκληρού δέρ-
ματος» που φοράει…Ούτε του τιμήμα-
τός αυτού, ότι δεν μπορεί να νιώσει ή 
να απολαύσει στο ίδιο βάθος συναι-
σθήματα, όπως ένας άλλος άνθρωπος 
που δεν είχε τα ίδια δύσκολα βιώματα.

Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε τελεί-
ως διαφορετικές εικόνες… Παραμε-
λημένη κυρίως από τον πατέρα, δεν 
έβρισκε καμία αξία στον εαυτό της 
και στους άντρες παρά μόνο ως περι-
στασιακά αντικείμενα ηδονής, χωρίς 
ίχνος αγάπης. Υπήρξε μία κόρη που 
έβλεπε σε ένα σπίτι εναλλαγές συ-
ντρόφων του πατέρα, ο οποίος παρεί-
χε μόνο πράγματα υλικά σε μία ψυ-
χρή συναισθηματικά μητέρα. Πώς να 
μπορούσε να αντιληφθεί μία γυναίκα, 
τον εαυτό της ως Δουλτσινέα, τη γυ-
ναίκα που ενεργοποιεί θετικά το δυ-
ναμικό ενός άνδρα μέσα από τη δια-
δικασία του έρωτα. Έχοντας μάλιστα 
ζήσει μία υποτιμημένη μητέρα από 
τον πατέρα. Στην περίπτωσή της ήταν 
αδύνατον να υπάρξει αγάπη για την 
εικόνα του άντρα σε έναν μόνο σύ-

ντροφο… Αντίθετα, η γυναίκα αυτή 
επέλεγε μόνο άνδρες που δεν είχαν 
πνεύμα άξιο για να θαυμάσει.
Ο Θερβάντες την κοιτούσε σιωπη-
λά, με κατανόηση και λίγη θλίψη… 
Η προσωπική της ζωή ήταν ένα φίλ-
τρο το οποίο δεν την άφηνε να κατα-
νοήσει οτιδήποτε και να διάβαζε στο 
Δον Κιχώτη, κάνοντάς όλα να δείχνουν 
ρομαντικές ανοησίες. Εκείνη τη στιγ-
μή ο Θερβάντες παρατήρησε για πρώ-
τη φορά πώς το μυαλό της γυναίκας 
απέρριπτε το βιβλίο του, καθώς αυτό 
απειλούσε την πλαστή ευτυχία της.
Πολλές φορές οι άνθρωποι προτι-
μούν να δημιουργήσουν και να ζουν 
ένα ψέμα, προκειμένου να αποφύ-
γουν να συνειδητοποιήσουν μία αλή-
θεια που δεν αντέχουν.. Και νιώθουν 
φόβο όταν το ψέμα τους κινδυνεύ-
ει να διαλυθεί, ακόμη κι από ένα βι-
βλίο σαν το Δον Κιχώτη. Διότι αυτό το 
ψέμα έχει γίνει ο κόσμος τους. Φο-
βούνται την αλήθεια που μπορεί να 
γκρεμίσει τον κόσμο αυτό, καθώς δεν 
ξέρουν άλλο τρόπο να χτίσουν έναν 
διαφορετικό νέο κόσμο.
Αργότερα, διακόσια και χρόνια μετά, 
θα εμφανιζόταν μία επιστήμη που θα 
αποδείκνυε ότι το φίλτρο του «σκλη-
ρού δέρματος» είναι μία άμυνα του 
μυαλού που μακροπρόθεσμα βλά-
πτει τον άνθρωπο. Ότι αυτό εξαφανί-
ζεται μόνο όταν γίνει συνειδητό στον 
άνθρωπο πώς το απέκτησε, μέσα από 
την παιδική του ηλικία.
«Όταν μισούμε έναν άνθρωπο, τον μι-
σούμε για κάτι που μας θυμίζει τον 
εαυτό μας. κάτι που δεν έχουμε εμείς 
μέσα μας, δεν μπορεί ποτέ να μας συ-
γκινήσει…» – Herman Hesse

ψύχολογια22

γιατί μισούμε  
ό,τι μας λείπει; 
ΠολλΕΣ φορΕΣ οι ΑνθρώΠοι ΠροτιΜουν  
νΑ δήΜιουργήΣουν κΑι νΑ ζουν ΕνΑ ΨΕΜΑ, 
ΠροκΕιΜΕνου νΑ ΑΠοφυγουν νΑ ΣυνΕιδήτοΠοιήΣουν 
ΜιΑ ΑλήθΕιΑ Που δΕν ΑντΕχουν.

Γράφει 
ο νιΚολάοσ Γ. βάΚονδιοσ 
ΨυχολογοΣ, ΠτυχιουχοΣ Α.Π.θ.   

Photo by freepik.com

«ό υγιης ανθρωπός 
δΕν βαςανιζΕι τόυς 
αλλόυς. γΕνικα Ειναι 
όι βαςανιςΜΕνόι 
πόυ ΕξΕλιςςόνται ςΕ 
βαςανιςτΕς…»  
Karl Jung
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Η τεχνολογία του αύριο σήμερα   κοντά στον επαγγελματία

Η Inventor με περισσότερα από 50 χρόνια στην αγορά του κλιματισμού, 
φροντίζει για την άριστη ατμόσφαιρα σε κάθε χώρο! Με συσκευές που 
εξασφαλίζουν τέλεια θερμοκρασία, καθαρό αέρα και προσαρμόζονται απόλυτα 
στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης, η Inventor στέκεται πλάι στον 
επαγγελματία, για να προσφέρει αυτό ακριβώς που χρειάζεται, για μέγιστη 
οικονομία και άνεση στο γραφείο, την εταιρεία ή το ξενοδοχείο!    

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης 
επιχείρησης είναι υψηλές. Οι 
ολοκληρωμένες λύσεις που 
προσφέρει η Inventor, δημιουργούν 
το κατάλληλο περιβάλλον για 
κάθε ομάδα επαγγελματιών, με 
μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση 

κόστους. Τα πολυδιαιρούμενα 
κλιματιστικά απευθύνονται σε 
επιχειρήσεις όπως καταστήματα και 
χώρους εστίασης προσφέροντας 
ευέλικτη εγκατάσταση με 
πληθώρα συνδυασμών. Επιπλέον, 
διαθέτουν λειτουργίες που 

διασφαλίζουν υψηλή απόδοση 
και μεγάλη εξοικονόμηση 
ενέργειας. Οι ημικεντρικές 
κλιματιστικές μονάδες 
προορίζονται για επαγγελματικούς 
χώρους, όπως γραφεία, μεγάλα 
καταστήματα, συνεδριακούς 
χώρους. Εξασφαλίζουν τέλεια 
προσαρμογή για ιδανικές συνθήκες 
θερμοκρασίας, ενώ αποτελούν 
οικονομικά συμφέρουσες λύσεις.  

Τεχνολογία για  
επαγγελματική απόδοση

Αποστολή της Inventor είναι να 
σχεδιάζει συσκευές που κάνουν 
την καθημερινότητα ευκολότερη. 
Στην προσπάθειά αυτή, 
επιστρατεύει τις δυνατότητες 
που δίνει η τεχνολογία, 
για να δημιουργήσει δύο 
πρωτοποριακές εφαρμογές, 
που θα διασφαλίσουν 
τον απόλυτο έλεγχο στον 
επαγγελματία αλλά και στον τελικό 
καταναλωτή.
Έτσι, η Inventor Control 
προσφέρει στους τελικούς 
χρήστες πλήρη έλεγχο των 
συσκευών Inventor από 
όπου και να βρίσκονται 
εύκολα και οικονομικά. 
Τους δίνει τη δυνατότητα να 
ρυθμίζουν τη λειτουργία των 

οικιακών συσκευών σύμφωνα 
με τις προσωπικές τους ανάγκες, 
όπως τις καιρικές συνθήκες, το 
πρόγραμμά τους ή τις συνθήκες 
που μπορεί να προκύψουν κάθε 
φορά. 
Η My Partner είναι η πιο χρήσιμη 
εφαρμογή για κάθε τεχνικό! 
Απευθύνεται στον επαγγελματία 
ψυκτικό και τον τεχνικό που 
θέλει να αποκτήσει άμεσα 
πληροφορίες, να έχει εύκολα 
και γρήγορα πρόσβαση στους 
οδηγούς χρήσης και τα τεχνικά 
στοιχεία που χρειάζονται για 
την εγκατάσταση, την άμεση 
επίλυση μίας βλάβης ή την 
εύρεση συμβατού ανταλλακτικού 
χωρίς κόπο και με μηδέν χρόνο 
αναμονής.

Τεχνολογία για 
αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες  
στο χέρι σας
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Ο χώρος εργασίας αποτελεί την πλέον σημαντική περιοχή 
έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες που δύναται να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. μάλιστα, 
σε πολλές περιπτώσεις, παρά την εμφάνιση συμπτωμάτων 
σε εργαζομένους, παρουσιάζεται υστέρηση στην εκτίμη-
ση της έκθεσής τους σε βλαπτικούς παράγοντες, γεγονός 
που δημιουργεί πρόβλημα στην αποτελεσματική διαχείρι-
ση του κινδύνου και ενδέχεται να οδηγήσει σε ατυχήματα, 
προβλήματα υγείας και επαγγελματικές ασθένειες. 

Στην ελληνική νομοθεσία, αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα 
της εκτίμησης της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλο-
ντος και της διεξαγωγής μετρήσεων/ προσδιορισμών των 
παραγόντων που ενδέχεται να παρουσιάζουν κίνδυνο για 
την υγεία, ούτως ώστε η έκθεση να μην υπερβαίνει τις ορι-
ακές τιμές, όπως αυτές καθορίζονται στα αντίστοιχα νομο-
θετήματα. 

Η διεξαγωγή των μετρήσεων/ προσδιορισμών βλαπτικών 
παραγόντων, είναι μία απαραίτητη αλλά σύνθετη διαδι-
κασία που απαιτεί συμμόρφωση τόσο με τις νομοθετικές 
απαιτήσεις όσο και με αυστηρά καθορισμένες προδιαγρα-
φές και πρότυπα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπι-
στία τους. Αποτελεί μονόδρομο για την ποσοτικοποίηση 

της έκθεσης των εργαζομένων σε βλαπτικούς παράγοντες 
και πρόκειται για το βασικό εργαλείο εκτίμησης της επι-
κινδυνότητας του εργασιακού περιβάλλοντος που θα οδη-
γήσει στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων προστασίας. 

Οι επικίνδυνοι βλαπτικοί παράγοντες στους χώρους ερ-
γασίας διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, τους φυσικούς, 
τους χημικούς και τους βιολογικούς. 

φυσικοί παράγοντες

Η έκθεση των εργαζομένων σε φυσικούς παράγοντες 
όπως θόρυβο, δονήσεις/κραδασμούς, χαμηλές ή υψηλές 
θερμοκρασίες, υγρασία, ακτινοβολία, φωτισμό, ενέχει κιν-
δύνους για τον ανθρώπινο οργανισμό και μπορεί να προ-
καλέσει βλάβες στην υγεία. Συμπτώματα όπως πονοκέφα-
λος, υπνηλία, κόπωση, αφυδάτωση, ξηρότητα, ερεθισμός 
των βλεννογόνων, άσθμα, υπερένταση, δυσκολία στη συ-
γκέντρωση, είναι πιθανό να οφείλονται στην κακή ποιότη-
τα του εργασιακού περιβάλλοντος. 

Οι μετρήσεις των φυσικών παραγόντων διεξάγονται με τη 
χρήση κατάλληλων αυτόματων οργάνων απευθείας ανά-
γνωσης ή συνεχούς καταγραφής. Τα συγκεκριμένα όργα-
να άλλοτε είναι εξειδικευμένα για τη μέτρηση ενός μόνο 
παράγοντα ενώ άλλες φορές περιλαμβάνουν αισθητήρες 
για τη μέτρηση περισσοτέρων παραγόντων ή τον υπολογι-
σμό δεικτών. 

χημικοί παράγοντες

Οι κίνδυνοι σε αυτή την περίπτωση προέρχονται από την 
έκθεση των εργαζομένων σε χημικές ουσίες που είτε χρη-
σιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία είτε εκπέ-
μπονται στο χώρο εργασίας από κατασκευαστικά υλικά, 
έπιπλα, καθαριστικά υλικά, καύσεις κλπ. Οι χημικοί πα-
ράγοντες είναι υπεύθυνοι για τις κυριότερες επαγγελμα-
τικές ασθένειες όπως των πνευμόνων, διαφόρων μορ-
φών επαγγελματικών καρκίνων, ασθενειών του νευρικού 
συστήματος, ανωμαλιών στο αναπαραγωγικό σύστημα 

μΈΤρησΈισ 

ΒΛΑΠΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ή ΕκθΕΣή τών ΕργΑζοΜΕνών ΣΕ βλΑΠτικουΣ ΠΑρΑγοντΕΣ, ΑλλΑ κΑι ή γΕνικοτΕρή 
ΠοιοτήτΑ του ΕργΑΣιΑκου ΠΕριβΑλλοντοΣ, ΑΠοτΕλουν θΕΜΑτΑ Που ΑΠΑΣχολουν 
ολοΕνΑ κΑι ΠΕριΣΣοτΕρο ολουΣ τουΣ κλΑδουΣ ΕΠΑγγΕλΜΑτικήΣ δρΑΣτήριοτήτΑΣ. 





και επαγγελματικών δερματοπαθειών. Η έκθεση σε χημι-
κούς παράγοντες είναι πολύπλοκη διεργασία και τα αποτε-
λέσματα στην υγεία του ανθρώπου δεν είναι πάντα εύκολο 
να εκτιμηθούν. Η είσοδός τους στον ανθρώπινο οργανισμό 
πραγματοποιείται δια μέσου της κατάποσης, της δερματι-
κής επαφής ή της εισπνοής. Η πιο σοβαρή, συνηθισμένη και 
δύσκολα αντιμετωπίσιμη έκθεση, είναι αυτή που συμβαίνει 
μέσω της εισπνοής ρυπασμένου αέρα. Παραδείγματα χημι-
κών παραγόντων είναι τα εισπνεύσιμα και αναπνεύσιμα αι-
ωρούμενα σωματίδια, οι ίνες αμιάντου, οι ανόργανοι ρύποι 
(π.χ. διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα, οξεί-
δια του αζώτου, διοξείδιο του θείου, αμμωνία, θειικό οξύ, 
καυστικό νάτριο, υδρόθειο) οι πτητικές οργανικές ενώσεις 
(π.χ. τολουόλιο, φορμαλδεΰδη, ακετόνη, ξυλόλιο), τα βαρέα 
μέταλλα (π.χ. χαλκός, μόλυβδος, χρώμιο).

Ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων των χημικών παρα-
γόντων είναι μία πολύ σύνθετη διαδικασία η οποία βασίζε-
ται σε δύο μεθοδολογικές εφαρμογές, τη μέθοδο απευθείας 
μέτρησης όπου χρησιμοποιούνται κυρίως αυτόματα όργα-
να και τη χρήση αναλυτικής τεχνικής κατά την οποία με συ-
γκεκριμένη δειγματοληψία δεσμεύεται ο προσδιοριζόμενος 
χημικός παράγοντας και στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση 
του δείγματος σε εργαστήριο με τη χρήση κλασσικών χημι-
κών μεθόδων ή σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών.

βιολογικοί παράγοντες

Η έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες αφορά στους κινδύ-
νους  για την ανθρώπινη υγεία που προέρχονται από την 
έκθεση σε μικροοργανισμούς όπως βακτηρίδια, μύκητες, 
ιούς και είναι δυνατό να προκαλέσουν οποιαδήποτε μό-
λυνση, αλλεργία ή τοξικότητα, με χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα τη λεγεωνέλλα. Σε αντίθεση με τους κινδύνους από 
φυσικούς και χημικούς παράγοντες, για τους βιολογικούς, 
είναι ιδιαίτερα δύσκολος ο καθορισμός καθολικά έγκυρων 
κριτηρίων αξιολόγησης, ευρέως αποδεκτών κατευθυντή-
ριων γραμμών, προτύπων και οριακών τιμών έκθεσης. 

Ο προσδιορισμός των βιολογικών παραγόντων γίνεται κυ-
ρίως με εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων υγρών και κό-
νεων, ενώ για τον προσδιορισμό του μικροβιακού φορτί-

ου του αέρα πραγματοποιείται συνήθως υπολογισμός των 
αποικιών των μικροοργανισμών που αναπτύσσονται σε 
τριβλίο με υπόστρωμα θρεπτικού υλικού. 

Η πραγματοποίηση όμως απλά, μίας μέτρησης, χωρίς να 
διασφαλίζεται η αξιοπιστία της, όχι μόνο δεν είναι αρκε-
τή, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε λανθασμένα συμπε-
ράσματα οπότε ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους να γί-
νει μεγαλύτερος. Υπάρχουν σημαντικές παράμετροι που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο για τη διασφάλιση της 
αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων όσο κα για την ορθή αξι-
ολόγηση αυτών, όπως η επιλογή της κατάλληλης μεθοδο-
λογίας μετρήσεων, η συντήρηση και ο έλεγχος ή βαθμο-
νόμηση του εξοπλισμού, η ανάλυση των δειγμάτων από 
διαπιστευμένο εργαστήριο, καθώς επίσης και η διασφάλι-
ση ότι οι μετρήσεις/ δειγματοληψίες είναι αντιπροσωπευ-
τικές και έχουν ληφθεί υπόψη οι συνθήκες που επικρα-
τούν στο χώρο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού. 

Είναι κατανοητό λοιπόν ότι η διενέργεια των μετρήσεων 
εκτός από αναγκαία είναι και ιδιαίτερα σύνθετη διαδικα-
σία. Συνεπώς, κάθε επιχείρηση οφείλει να μεριμνά όχι 
μόνο για τη διενέργεια των απαραίτητων μετρήσεων, αλλά 
να διασφαλίζει ταυτόχρονα και την αξιοπιστία των αποτε-
λεσμάτων. μόνο με τον τρόπο αυτό θα είναι ορθή η εκτίμη-
ση της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος, θα μπο-
ρεί να γίνει αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου και 
να υπάρξει πραγματική προστασία των εργαζομένων και 
διαφύλαξη της υγείας τους. 

δρ ΓιωρΓοσ σΚρουμΠελοσ
δρ ΜήχΑνολογοΣ ΜήχΑνικοΣ 
γΕνικοΣ διΕυθυντήΣ RMS ΕξυΠΠ
ΠροΕδροΣ ΕΠιτροΠήΣ υγΕιΑΣ  
& ΑΣφΑλΕιΑΣ του ΕυρώΠΑϊκου  
ΣυνδΕΣΜου ΕτΑιρΕιών ΣυντήρήΣήΣ

μάρΓάριτά βάτιστά
χήΜικοΣ ΜSc, 
υΠΕυθυνή τΜήΜΑτοΣ 
ΜΕτρήΣΕών RMS ΕξυΠΠ
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Οι πρώτοι 100 έλεγχοι αεροστεγανότητας διεξήχθησαν με 
στόχο την αποτύπωση του κτηριακού αποθέματος και την 
ποιοτική καταγραφή των κατασκευαστικών προδιαγραφών 
στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ήδη 
δημοσιευθεί και παρουσιαστεί σε δύο διεθνή συνέδρια, 
στην Κωνσταντινούπολη (19th International Conference on 
Sustainable Energy Technologies, στο Ρότερνταμ (42nd 
AIVC-10th TightVent & 8th Venticool Conference) ενώ 
τον Ιούνιο του 2023 θα παρουσιαστούν στο 13o συνέδριο 
BUILDAIR Symposium στο Ανόβερο. Η έρευνα έχει τύ-
χει γενικής αποδοχής από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό 
κλάδο καθώς θίγει το πολύ σημαντικό κομμάτι της συμπε-
ριφοράς των χρηστών και των συνηθειών που πολύ συχνά 
έρχονται σε αντίθεση με τις καινοτόμες τεχνολογίες ή τις 
τρέχουσες ενεργειακές ανάγκες.
Ο Θεόδωρος Σωτήριος Τούντας είναι ερευνητής, ενεργει-
ακός σύμβουλος και αρχιτέκτονας, ιδρυτής της τεχνικής-
εμπορικής εταιρείας με διακριτικό τίτλο FUV με αντικείμε-
νο τις ενεργειακές μελέτες και την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών με στόχο τη μείωση του κτηριακού ενεργει-
ακού. Η FUV βραβεύτηκε το 2019 στην Ιταλία και το 2022 
στην Ελλάδα για τον ενεργειακό σχεδιασμό και κατασκευή 
κτηρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενώ είναι επίση-
μος πρεσβευτής βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Τι είναι η αεροστεγανότητα

Κάποτε η θερμογέφυρα ήταν μια άγνωστη λέξη στον οι-
κοδομικό κλάδο και αντιμετωπίζονταν ως υπερβολικοί 
όσοι προσπαθούσαν να περιγράψουν τις συνέπειές της 
στο κτηριακό κέλυφος, καθώς μια μικρή ψυχρή επιφά-
νεια φάνταζε να έχει ελάχιστη σημασία. Σήμερα ευτυχώς, 
η αντιμετώπιση και αποτροπή της θερμογέφυρας θεωρεί-
ται αδιαπραγμάτευτη και βασική ανάγκη σε μια κατασκευή 
γιατί έγινε κατανοητή η ζημιά που προκαλεί και το κόστος 
που επιφέρει στις ενεργειακές καταναλώσεις.
Αντίστοιχη διαδρομή φαίνεται να έχει και η έννοια της «αε-
ρογέφυρας» καθώς σήμερα φαντάζει αμελητέα η ύπαρξη 
μιας μικρής χαραμάδας όταν το συνολικό κέλυφος απαρ-
τίζεται από υψηλής ποιότητας οικοδομικά υλικά θερμομό-
νωσης και κουφωμάτων. Στην πραγματικότητα μία ή πε-
ρισσότερες μικρές χαραμάδες δημιουργούν τεράστιες 
θερμικές απώλειες στις ενεργειακές καταναλώσεις.  Όσο 
μικρότερες χαραμάδες υπάρχουν στο κτηριακό κέλυφος, 
τόσο πιο βίαιη και απότομη είναι η μεταφορά της θερμικής 
ενέργειας από μέσα προς τα έξω, σαν το λάστιχο που ποτί-
ζουμε και μειώνουμε την επιφάνεια εκτόνωσης. 

Η αεροστεγανότητα είναι το τελευταίο και απαραίτητο 
βήμα για την μετάβαση σε κτήρια με μειωμένη ενεργει-
ακή κατανάλωση και βελτίωση της εσωτερικής συνθήκης 
άνεσης. Άλλωστε η επίτευξη της καλής αεροστεγανότητας 
στα κουφώματα είναι προϋπόθεση και επίσημη οδηγία κα-
θώς υπάρχουν 4 διαφορετικές κατηγορίες που κατατάσ-
σουν αντίστοιχα την ποιότητά τους.
Για να είναι αποτελεσματικό κάθε σύστημα θέρμανσης, ψύ-
ξης ή αερισμού, απαιτείται να έχει γίνει μελέτη και εφαρ-
μογή της αεροστεγανότητας του κτηριακού κελύφους. Σε 
αντίθετη περίπτωση, οι ονομαστικές αποδόσεις των παρα-
πάνω συστημάτων μειώνονται στο μισό και οι θεωρητικοί 
ενεργειακοί υπολογισμοί θα αποκλίνουν σε μεγάλο βαθμό 
από τα τελικά αποτελέσματα.  

ΑποτελεσμΑτΑ κΑι συμπερΑσμΑτΑ  

Aπό τους πρώτους 100 ελέγχους 
αεροστεγανότητας στην Ελλάδα  
τοΠικΕΣ ΣυνήθΕιΕΣ vS ΕξοικονοΜήΣή ΕνΕργΕιΑΣ

χανόυΜΕ πΕριςςότΕρη ΕνΕργΕια από 
Μια απΕυθΕιας όπη 1 cm² ςΕ Εναν τόιχό 
ΕπιφανΕιας 15 Μ² ΜΕ uvalue=0,28 W/m²K 
ςυγκριτικα ΜΕ τόν ιδιό τόιχό πόλυ καλα 
ςφραγιςΜΕνό και χωρις θΕρΜόΜόνωςη 
(ΜΕ uvalue=2,20 W/m²K).
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η αεροστεγανότητα σχεδιάζεται, επιτυγχάνεται και 
μετριέται!

Αν πριν 20 χρόνια υπήρχαν 100 οικοδομικά υλικά, σήμε-
ρα υπάρχουν πάνω από 5.000 και το 80% εξ ’αυτών έχει να 
κάνει με την αεροστεγανότητα των κτηρίων. Είναι η επόμε-
νη κτηριακή τεχνολογία που θα δώσει το τελικό χτύπημα 
στην ενεργειακή σπατάλη και θα προσφέρει τεράστια μεί-
ωση των απωλειών με αντίστοιχη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης του μέσου πολίτη.

Τα σπάταλα κτήρια δημιούργησαν σπάταλες συνήθει-
ες – Ναι, κάνει κρύο στην Έλλάδα!

Έχοντας ολοκληρώσει τους πρώτους 100 ελέγχους αερο-
στεγανότητας στην Ελλάδα, μπόρεσα να καταλήξω σε συ-
γκεκριμένα αριθμητικά αποτελέσματα και συμπεράσματα. 
Ιδιαίτερης σημασίας όμως είναι η συνέντευξη και κατα-
γραφή του τρόπου ζωής κάθε ιδιοκτήτη καθώς αποδεικνύ-
εται ότι η εφαρμογή των πιο καινοτόμων και εξελιγμένων 
κτηριακών τεχνολογιών δεν αρκεί τη στιγμή που οι χρή-
στες έχουν παλιές συνήθειες. 
Ας δούμε πρώτα σε αριθμούς τα αποτελέσματα των ελέγχων:
Από τους 100 ελέγχους:
• 52 έλεγχοι έγιναν σε διαμερίσματα που χτίστηκαν από το 
1967 και στα οποία δεν είχε γίνει καμία επέμβαση ενεργει-
ακής αναβάθμισης. Δηλαδή ήταν με παλιά ξύλινα ή αλου-
μινένια κουφώματα, με μονό τζάμι και χωρίς καμία θερ-
μομόνωση. Ο μέσος όρος των μετρήσεων ήταν n50=6,49 
εναλλαγές ανά ώρα.
• 34 έλεγχοι έγιναν σε διαμερίσματα που χτίστηκαν από 
το 1960 και έγιναν ολικές ανακαινίσεις με εργασίες ενερ-
γειακής αναβάθμισης. Ο μέσος όρος των μετρήσεων ήταν 
n50=3,43 εναλλαγές ανά ώρα.
• 14 έλεγχοι έγιναν σε νέα κτήρια που χτίστηκαν από το 
2017 και ο μέσος όρος των μετρήσεων ήταν n50=2,44 
εναλλαγές ανά ώρα.
Από τα παραπάνω αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι το 
2023 βρισκόμαστε ακόμα σε πολύ κακό δρόμο σχετικά με 
τον όρο: ποιοτική κατασκευή. Αυτό γιατί ένα διαμέρισμα 
με περισσότερες από 3 εναλλαγές του αέρα ανά ώρα, δΈΝ 
εξαργυρώνει στο μέγιστο τα συστήματα θέρμανσης, ψύ-
ξης και αερισμού, όσο ακριβά, καινοτόμα και εξεζητημέ-
να μπορεί να είναι και δΈΝ πετυχαίνει την εξοικονόμηση 
ενέργειας που επιδιώκει.
Όταν βρίσκουμε σε ένα έργο το n50 πάνω από 3, η απόδο-
ση όλων των μηχανολογικών συστημάτων πέφτει κάτω από 
το μισό με αποτέλεσμα τη συνεχή σπατάλη εν αγνοία του 
ιδιοκτήτη. Ένα ιδανικό αποτέλεσμα θα ήταν η μέτρηση να 
βρίσκεται κάνω από τη μονάδα n50=1ACH και όσο αυτό το 

αποτέλεσμα μικραίνει, τόσο πιο ποιοτική κατασκευή έχει 
παραδοθεί. Δηλαδή υπάρχουν διαμερίσματα με μέτρηση 
n50=0,45ACH που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει τον πλή-
ρη έλεγχο του θερμικού όγκου του διαμερίσματός του ενώ 
μπορεί να τον θερμάνει, να τον δροσίσει και να ανανεώσει 
τον αέρα με ελάχιστη ενέργεια, χωρίς να μειώσει αισθητά 
την εσωτερική θερμοκρασία!  
Από τις παραπάνω μετρήσεις συμπεραίνουμε επίσης ότι 
μια επένδυση ανακαίνισης με τη χρήση ακριβών, σύγχρο-
νων και καινοτόμων υλικών βελτιώνει μόνο κατά 55% το 
υπάρχον κτήριο ενώ μια νέα κατασκευή είναι κατά μόλις 
73% πιο ποιοτική από ένα αντίστοιχο που χτίστηκε τον πε-
ρασμένο αιώνα με πιο «αναλογικά» υλικά. Δηλαδή υπάρ-
χει τεράστια σπατάλη πόρων με απόκλιση 27% από τον στό-
χο που μπορούμε να πετύχουμε. 
Γιατί όμως δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητή αυτή η οικο-
δομική οδηγία και δυσκολεύεται ο κατασκευαστικός κλά-
δος να την προσεγγίσει; Υπάρχουν δηλαδή επαγγελματί-
ες στον κλάδο των κουφωμάτων που ισχυρίζονται ότι μετά 
την αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων, θα πρέπει 
να έχουμε τα καινούργια ενεργειακά, σε ανάκλιση για να 
έχουμε φυσικό αερισμό.
Εδώ έρχεται η εύλογη ερώτηση από πολλούς: τότε γιατί να 
αντικαταστήσω τα παλιά κουφώματα που έκαναν τον ίδιο 
αερισμό από τις χαραμάδες και ήταν κλειστά; Γιατί να ξο-
δέψω ένα τεράστιο ποσό που αντιστοιχεί στην πιο ακριβή 
τεχνολογία της σύγχρονης οικοδομικής, δηλαδή των κου-
φωμάτων και μετά να τα έχω ανοιχτά; 
Η έτοιμη απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι: γιατί 
έτσι έκανε η γιαγιά μας και αυτός είναι ο παραδοσιακός 
τρόπος αερισμού των σπιτιών μας. Να αερίζουμε όλη μέρα 
μέχρι να το παγώσουμε και μετά να το ξαναζεστάνουμε!
Προφανώς υπάρχει μεγάλη ασάφεια και αυτό οφείλεται 
στις επίκτητες συνήθειες που μας δημιουργήθηκαν από το 
1950 και μετά. Ας δούμε γιατί ο καθημερινός αερισμός που 
κάνουμε,  δεν είναι σε καμία περίπτωση παραδοσιακός, εί-
ναι λανθασμένος και δημιουργεί περισσότερο πρόβλημα 
από τις λύσεις που υποτίθεται ότι προσφέρει.
Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τα κουφώματα στα παλιά 
πέτρινα παραδοσιακά σπίτια, θα δούμε ότι τα παντζούρια 
τοποθετούνται στο εσωτερικό του χώρου και όχι από έξω. 
Αυτή η επιλογή δεν είναι τυχαία για τον εξής λόγο: Τα πα-
ραδοσιακά σπίτια θερμαίνονταν με ιδιαίτερο κόπο, συνή-
θως με ξυλόσομπες ή τζάκια και επεδίωκαν τη διατήρη-
ση της εσωτερικής θερμοκρασίας σταθερή, ιδιαίτερα μέσω 
της θερμικής μάζας. Για αυτό τον λόγο οι πέτρινοι τοίχοι 
ξεπερνούσαν τα 80 εκατοστά πάχους.
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Ο αερισμός γινόταν ανεξέλεγκτα από τις ξύλινες χαραμά-
δες,  από τα σημεία συμβολής με τη στέγη ή άλλων ακμών 
και ενώσεων. Τα παντζούρια ήταν τοποθετημένα στο εσω-
τερικό του κουφώματος για να τα ανοίγουν ώστε να περά-
σει ο απαραίτητος φωτισμός και η θερμική ενέργεια του 
ήλιου. Αν τα παντζούρια ήταν τοποθετημένα εξωτερικά, θα 
έπρεπε να σπαταλήσουν την πολύτιμη θερμική ενέργεια 
που με κόπο δημιούργησαν μέχρι να κάνουν την κίνηση να 
ανοίξουν τα τζάμια για να ανοίξουν τα παντζούρια και μετά 
να κλείσουν πάλι τα τζάμια.   
Καταλαβαίνουμε ότι ήταν αδιανόητο για τους ανθρώπους 
εκείνης της εποχής, να ανοίξουν τα παράθυρα μια-δύο 
ώρες μέσα στον χειμώνα, ώστε να αερίσουν τα σπίτια τους 
και αυτή είναι μια επίκτητη συνήθεια που δημιουργήθηκε 
στα κτήρια που μεγάλωσαν οι σημερινοί παππούδες μας 
και χτίστηκαν μετά από το 1950.
Η χρήση του τότε φτηνού πετρελαίου επέτρεπε ένα επιμε-
λώς σχεδιασμένο σύστημα για τον απαραίτητο φυσικό αε-
ρισμό που γινόταν μέσα από τις περσίδες στις όψεις, τα 
κενά στα ρολά, τις χαραμάδες των ξύλινων κουφωμάτων 
και τον φωταγωγό. Οι κάτοικοι αυτών των κτηρίων εκπαι-
δεύτηκαν στην σπατάλη καθώς είχαν τη θέρμανση σε συ-
νεχή λειτουργία και οι απαραίτητες εναλλαγές του αέρα γί-
νονταν συνεχώς, εν αγνοία των ιδιοκτητών.  
Το μοντέρνο άνοιγμα των παραθύρων για τον αερισμό έγι-
νε συνήθεια καθώς μετά από λίγη ώρα, το σύγχρονο σπί-
τι επανακτούσε την απαραίτητη θερμική άνεση. Επιπλέον 
οικειοποιήθηκε η συνήθεια διατήρησης ενός παραθύρου 
πάντα ανοιχτό ή ακόμα χειρότερα η χρήση των γνωστών 

παραθύρων με τις γυάλινες περσίδες που συμμετείχαν 
στον ανεξέλεγκτο αερισμό και τη συνεχή σπατάλη.
Έτσι, στα σπάταλα κτήρια που χτίστηκαν τα τελευταία 70 χρό-
νια, δημιουργήθηκε η συνήθεια του καθημερινού αερισμού 
με το άνοιγμα των παραθύρων, ενώ ο κανονικός αερισμός γι-
νόταν διαμέσου του κελύφους από τις χαραμάδες, είτε επιμε-
λώς σχεδιασμένες είτε επειδή δεν υπήρχε κατάλληλη τεχνο-
λογία αεροστεγανότητας, ιδιαίτερα στα κουφώματα.
με έναν προσεγγιστικό υπολογισμό καταλήγουμε στο ότι ο 
αερισμός της νοικοκυράς αντιστοιχεί στο 20% της ανάγκης 
του χώρου και το υπόλοιπο 80% γινόταν χωρίς αυτό να γί-
νεται κατανοητό.
με την αύξηση του κόστους ενέργειας επιδιώχθηκε το αυτο-
νόητο, δηλαδή το σφράγισμα και η μείωση όλων των σημεί-
ων που πέρναγε αισθητά ο αέρας. Αυτό έγινε κυρίως με την 
τοποθέτηση νέων κουφωμάτων και είχε σαν αποτέλεσμα τη 
μείωση κατά 80% του απαραίτητου αερισμού στον χώρο. 
Όμως η συνήθεια του αερισμού με τα παράθυρα ανοιχτά, 
έρχεται να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα καθώς 
προκαλεί θερμικό σοκ στα δομικά στοιχεία του χώρου. 
Έτσι, σπαταλάται περισσότερη ενέργεια για να θερμάνου-
με ξανά τη θερμική μάζα του διαμερίσματος, ενώ ο αερι-
σμός δεν επαρκεί όταν γίνεται μια-δύο ώρες την ημέρα 
γιατί οφείλει να γίνεται συνεχώς και σε μικρές ποσότητες. 
Ιδιαίτερα το βράδυ που μαζεύεται η οικογένεια στο σπίτι, 
θα μαγειρέψουν, θα κάνουν μπάνιο, θα παράξουν CO2 και 
τελικά θα προκληθεί κορεσμός υγρασίας που θα εμφανι-
στεί στα πιο ψυχρά σημεία. Έτσι δημιουργείται το φαινό-
μενο του αρρώστου κτηρίου και οι ιδιοκτήτες βρίσκονται 

33



σε σύγχυση καθώς δεν ξέρουν πως να συμπεριφερθούν 
με τις νέες αντικρουόμενες συνθήκες.
Από τη μια επιδιώκεται η αεροστεγανότητα των χώρων, 
από την άλλη είναι απαραίτητος ο αερισμός τους γιατί δεν 
είναι βιώσιμοι. Η παραπάνω σύγχυση καταγράφεται και 
αποτυπώνεται και στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί και 
ξεχωρίζουν ενδεικτικά οι πιο σημαντικές απαντήσεις:

Έρώτηση: Τι συναίσθημα σας δημιουργεί η φράση:  
«το σπίτι είναι ερμητικά σφραγισμένο»:

• Θετικό συναίσθημα υγιεινής: 17,90%
• Αρνητικό συναίσθημα, ότι «πνίγομαι»  
 και μου λείπει οξυγόνο: 69,20%
• Ουδέτερο συναίσθημα, δεν με επηρεάζει: 12,80%

Έρώτηση: πόσο ελκυστικό είναι για εσάς ένα σπίτι πλή-
ρως αεροστεγανό

• Πολύ, θα το επεδίωκα: 53,80%
• Καθόλου, θα το απέφευγα: 43,60%
• Αδιάφορο:  2,60%
Από την ανάλυση αυτών των δύο ερωτήσεων που έγιναν 
στους ίδιους ανθρώπους, βλέπουμε την σύγχυση που επι-
κρατεί καθώς στο 69% δημιουργείται αρνητικό συναίσθημα 
με ένα ερμητικά σφραγισμένο σπίτι ενώ το 53% θα επεδίω-
κε να ζει σε ένα τέτοιο σπίτι.

Έρώτηση: πόσο αποτελεσματικά πιστεύετε ότι αερίζετε 
το σπίτι σας, όταν κάνει πολύ κρύο;

• Αρκετά αποτελεσματικά,  
 αερίζω τόσο όσο χρειάζεται: 30,80%
• Πολύ αποτελεσματικά, αερίζω όλη μέρα: 12,80%
• Όχι τόσο αποτελεσματικά  
 γιατί λείπουμε τις περισσότερες ώρες: 56,40%

Έρώτηση: πόσο συχνά αερίζετε το σπίτι σας τον χειμώνα 
στο πολύ κρύο; (συνολικά σε ένα 24ωρο)

• Λιγότερο από μια ώρα: 56,40%
• μεταξύ μιας με δύο ώρες: 17,90%
• Περισσότερο από 3 ώρες: 0,10%
• Υπάρχει πάντα ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό  
 και σε ανάκλιση (συνήθως του μπάνιου):  25,60%
Από την ανάλυση αυτών των δύο ερωτήσεων, βλέπουμε ότι 
το 56% των ερωτηθέντων λείπουν τις περισσότερες ώρες 
από το σπίτι τους και δεν θεωρούν ότι αερίζουν επαρκώς, 
ενώ ένας στους τέσσερις έχει το παράθυρο του μπάνιου 
συνέχεια ανοιχτό. Δηλαδή το 25% των πολιτών είναι συνη-
θισμένοι να ζουν σε σπίτια που τα διαπερνά ο αέρας και 
ξοδεύουν συνέχεια ενέργεια για να αισθάνονται ευεξία.

Έρώτηση: Έχετε παρατηρήσει τον χειμώνα σε μεγάλα 
κρύα, να ανεβάζετε την εσωτερική θερμοκρασία αλλά πα-
ρόλα αυτά να μην νοιώθετε ευεξία και να αισθάνεστε ότι 
κάτι δεν πάει καλά; (ρίγη, κρύα δάχτυλα, δυσφορία κλπ.); 

• Όχι, όποτε λειτουργεί η θέρμανση  
 δεν έχουμε κανένα πρόβλημα:   51,30%
• Ναι, παρότι λειτουργεί η θέρμανση,  
αισθανόμαστε κάποιου είδους δυσφορία: 48,70%

Έρώτηση: στο σπίτι σας θεωρείτε ότι έχετε περισσότερο 
πρόβλημα τον χειμώνα ή το καλοκαίρι;

• Τον χειμώνα στο πολύ κρύο: 38,50%
• Το καλοκαίρι στις μεγάλες ζέστες: 15,40%
• Και στις δύο περιόδους: 43,60%
• Δεν έχουμε πρόβλημα σε καμία περίπτωση,  
 ζούμε με ικανοποιητικές συνθήκες  
 θερμικής άνεσης:  2,5%
Από τις παραπάνω δύο ερωτήσεις βλέπουμε ότι το 48% 
των ερωτηθέντων, σχεδόν οι μισοί, δεν αισθάνεται θερμι-
κή άνεση παρότι ξοδεύει χρήματα και ενέργεια για να έχει 
θέρμανση ενώ μόλις το 2,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι 
ζει με ικανοποιητικές συνθήκες χειμώνα και καλοκαίρι. Το 
43% δηλώνει πρόβλημα στη διαβίωση όλο τον χρόνο.

συμπεράσματα

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι συνήθειές μας έρχο-
νται σε αντίθεση με τους σημερινούς στόχους και τις ανά-
γκες μας. Όπως είναι λογικό, ο μέχρι σήμερα τρόπος ζωής 
μας που διαμορφώθηκε από τα κτήρια των τελευταίων 70 
ετών, έχει διαμορφώσει και τις σπάταλες συνήθειες, αν 
αγνοία μας!
Σήμερα, επιδιώκουμε από τη μια πλευρά την αεροστεγα-
νότητα σφραγίζοντας τα κτήρια όσο πιο καλά μπορούμε, 
ενώ από την άλλη πλευρά αφήνουμε τα παράθυρα ανοιχτά 
γιατί έτσι είμαστε συνηθισμένοι. 
Η σύγχρονη οικοδομική θα δώσει λύσεις πολύ σύντομα, 
ενώ πλησιάζει η ώρα της μελέτης αερισμού ως προϋπόθε-
ση για την έκδοση οικοδομικών αδειών και η μέτρηση της 
πραγματικής αεροστεγανότητας των κτηρίων.
Εδώ είναι η μεγάλη πρόκληση καθώς όσοι κανονισμοί ή 
υποχρεώσεις κι αν τεθούν, για την οποιαδήποτε μετάβαση 
απαιτείται η συμμετοχή και συμβολή των χρηστών. Αυτό 
όμως χρειάζεται χρόνο και σωστή ενημέρωση γιατί είναι 
πολύ πιο δύσκολο να ξεμάθουμε μια συνήθεια, από το να 
εφαρμόσουμε μια νέα.
Τέλος, ο τεχνικός κόσμος οφείλει να εκπαιδευτεί κατάλ-
ληλα καθώς η εποχή του εμπειροτέχνη έχει περάσει προ 
πολλού. Οι σύγχρονες οικοδομικές εργασίες οφείλουν να 
γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένους αδειούχους τε-
χνίτες καθώς όσοι πόροι κι αν τεθούν στη διάθεσή τους, αν 
δεν γνωρίζουν πως να τους χρησιμοποιήσουν θα φέρουν 
χειρότερα αποτελέσματα. 
Είναι σαν να βρισκόμαστε σε μια αγορά με σύγχρονα αυ-
τοκίνητα για τα οποία απαιτείται ο κατάλληλος εξοπλισμός 
με ηλεκτρονικούς εγκεφάλους και εξειδικευμένους τεχνι-
κούς για τη διάγνωση και συντήρησή τους, ενώ τα συνερ-
γεία γύρω μας έχουν μείνει στην τεχνολογία των παλιών 
αναλογικών αυτοκινήτων του 1980!
Είναι καιρός να υλοποιηθεί το σχέδιο κατάρτισης και εκ-
παίδευσης τόσο του κοινού όσο και του τεχνικού κλάδου 
γιατί κάθε μέρα αναβολής, σημαίνει ένα ακόμα αποτέλε-
σμα κακής ποιοτικής κατασκευής με συνέπειες τόσο για 
τους χρήστες όσο και για τις ενεργειακές ανάγκες της χώ-
ρας, της ελευθερίας και της ευημερίας μας. Η σύνδεση 
των παραπάνω μπορεί να μην φαίνεται άμεσα αλλά είναι 
πραγματική και ουσιαστική!

Γράφει ο Θεοδωροσ σωτηριοσ τουντάσ
ΕρΕυνήτήΣ, ΑρχιτΕκτών ΜήχΑνικοΣ,  
ΕνΕργΕιΑκοΣ ΣυΜβουλοΣ cASAcLIMA 
γΕνικοΣ διΕυθυντήΣ f.u.v. GROuP
fuv@fuv.GR

κΤιριακοσ 
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Αγαπητοί αναγνώστες των άρθρων 
της ISOFRUIT που έχουν σχέση με 
την ασφαλή συντήρηση – κατεργα-
σία των γεωργικών προϊόντων και 
παρουσιάζονται στις σελίδες του πα-
ρόντος περιοδικού της έκδοσης ΨΥ-
ΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ “Ο ΨΥΚΤΙΚΟΣ”. Σε 
αυτό το τεύχος επικοινωνώ μαζί σας 
με το πάρα κάτω κείμενο, στο οποίο 
θα αναφερθώ σε καινοτομίες σχετι-
κές με τον πιο πάνω τομέα. Πρόκειται 
για καινοτομίες που παρακολούθησα 
από την “γέννηση” μέχρι την εφαρ-
μογή στην πράξη και διαπίστωσα την 
απόλυτη επιτυχία τους.

Οι καινοτομίες αυτές έχουν άμε-
ση σχέση με την ψύξη και τις ψυκτι-
κές εφαρμογές που εσείς κατά κύριο 
λόγο ασχολείστε. Η αφορμή που ανα-
φέρομαι σε αυτές, είναι η ενθάρρυν-
ση του κλάδου για τη δημιουργία και 
άλλων νέων καινοτομιών ή την εξέ-
λιξη των παλαιών, που αναμφίβολα 
υπάρχουν και περνούν απαρατήρη-
τες στο χώρο της συντήρησης – κα-
τεργασίας των γεωργικών προϊόντων. 
Είναι κοινή διαπίστωση ότι ο κλά-
δος της μετασυλλεκτικής συντήρη-
σης - κατεργασίας έχει ανάγκη από 
περισσότερες εξειδικευμένες - προ-
σαρμοσμένες μεθόδους προστασίας 
ή συσκευές που βοηθούν στις διάφο-
ρες φάσεις προετοιμασίας, αποθή-
κευσης, συντήρησης, συσκευασί-
ας κ.λπ.. Όσον αφορά την ειδικότητά 
σας, σε κάθε φάση από την συγκομι-
δή μέχρι τη διάθεση στο ράφι παρου-
σιάζονται πιθανά κενά από διάφορες 

καινοτομίες π.χ. νέες συσκευές πρό-
ψυξης, νέες μεθόδους ανάπτυξης 
και ελέγχου της ψύξης κατά τη διάρ-
κεια μιας ψυχρής αποθήκευσης, νέοι 
τρόποι διαχείρισης ψυκτικών φορτί-
ων κατά την μεταφορά των προϊόντων 
κ.λπ.. Αποτελέσματα αυτών των δια-
δικασιών είναι η δημιουργία ευκαιρι-
ών για την εξεύρεση νέων καινοτομι-
ών, που θα προστατεύσουν τα νωπά 
γεωργικά προϊόντα από τις παρουσι-
αζόμενες απώλειες, που όλοι διαπι-
στώνουμε, προς όφελος των σχετι-
κών με αυτά επαγγελματιών, αλλά και 
της οικονομίας γενικότερα.
Οι εν λόγω εφευρέσεις που μου έδω-
σαν την ευκαιρία σύνταξης αυτού του 
άρθρου, μελετήθηκαν, δημιουργήθη-
καν και εφαρμόστηκαν στην πράξη 
από την εταιρεία ALFA COOL HELLAS 
με την οποία η ISOFRUIT συνεργάζε-
ται επί σειρά ετών και αντλεί στοιχεία 
δεδομένων σχετικά με την μακρο-
χρόνια συντήρηση - κατεργασία των 
γεωργικών προϊόντων.
Στις καινοτομίες αυτές πρόσφατα 
απονεμήθηκαν τέσσερα ΔΙΠΛΩμΑΤΑ 
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ από τον ΟΡΓΑΝΙΣ-
μΟ ΒΙΟμΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ με 
τους πιο κάτω τίτλους:
1. ΔΙΑΤΑΞΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑμΟΥ μΕ  
 ΕΦΑΡμΟΓΗ ΔΥΝΑμΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ.
2. μΕΤΑΦΕΡΟμΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ  
 ΔΥΝΑμΙΚΟΥ ΑΠΟΠΡΑΣΙΝΙΣμΟΥ  
 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
3. μΕΤΑΦΕΡΟμΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ  
 ΔΥΝΑμΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ.
4. μΕΤΑΦΕΡΟμΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ  
 ΔΥΝΑμΙΚΗΣ ΩΡΙμΑΝΣΗΣ.

Η επιτυχία των εφευρέσεων δεν ήταν 
μόνο δική μου διαπίστωση, αλλά και 
των επαγγελματιών του χώρου σε όλη 
την Ελλάδα, που είδαν “χειροπιαστά” 
τα αποτελέσματα στα προϊόντα, (στην 
αναφερόμενη περίπτωση το ακτινί-
διο), που συντηρούσαν σε ψυκτικούς 
θαλάμους με τη χρήση ΔΥΝΑμΙΚΗΣ 
ΨΥΞΗΣ. Συγκεκριμένα, αφενός επε-
κτάθηκε η αποθηκευτική χρονική δι-
άρκεια σχεδόν κατά 20% περισσότερο 
σε σχέση με αυτούς που εφαρμόζουν 
τον κλασσικό τρόπο ελέγχου της συ-
ντήρησης με ΨΥΞΗ και αφετέρου τα 
προϊόντα τους παρελήφθησαν στην 
ποιότητα αυτής, την οποία είχαν όταν 
αποθηκεύθηκαν. Βέβαια θα σκεφθεί-
τε ότι η αποθήκευση σε ψυκτικούς 
θαλάμους με ΕΛΕΓΧΟμΕΝΗ ΑΤμΟΣ-
ΦΑΙΡΑ επεκτείνει και αυτή την απο-
θηκευτική χρονική διάρκεια και δι-
ατηρεί την αρχική ποιότητα. Όμως 
είναι γνωστό ότι τα προϊόντα που 
αποθηκεύονται στην ΕΛΕΓΧΟμΕΝΗ 
ΑΤμΟΣΦΑΙΡΑ σφραγίζονται και δι-
ακινούνται μόνο μετά το πέρας του 
προβλεπόμενου χρόνου αποθήκευ-
σης, απαγορεύοντας το οποιοδήποτε 
άνοιγμα του ψυκτικού θαλάμου. Στη 
ΔΥΝΑμΙΚΗ ΨΥΞΗ η είσοδος του προ-
σωπικού και η διακίνηση των προϊό-
ντων είναι εφικτή ανά πάσα στιγμή, 
ωφελώντας τους επαγγελματίες στη 
διαχείριση των προϊόντων τους. Επι-
προσθέτως το κόστος της εγκατάστα-
σης της ΔΥΝΑμΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ είναι μι-
κρότερο αυτού της ΕΛΕΓΧΟμΕΝΗΣ 
ΑΤμΟΣΦΑΙΡΑΣ. Επίσης με την εφαρ-
μογή της ΔΥΝΑμΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ προ-

καινοτομίες Ασφαλούς 

Συντήρησης-κατεργασίας  
φρούτων και λαχανικών  
με τη χρήση ψύξης 



Ψυκτικός θάλαμος δυναμικής ψύξης μακροχρόνιας συντήρησης και σχηματική απεικόνιση  
των εξαρτημάτων ελέγχου και ρύθμισης των παραμέτρων λειτουργίας.
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Γράφει  
ο Π. φωτιάδησ
ΕιδικοΣ ΣυΜβουλοΣ  
γιΑ τήν ISOfRuIT

βλήματα όπως η ανεξέλεγκτη ωρί-
μανση λόγω παρουσίας αιθυλενίου 
(C

2
Η

4
)(*), ή η αλλοίωση των προϊό-

ντων λόγω παρουσίας διοξειδίου του 
άνθρακα (CO

2
)(**), που αμφότερα δη-

μιουργούν, όταν βρίσκονται πάνω από 
τις επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις, 
αποφεύχθηκαν με την εφαρμογή της 
εν λόγω καινοτομίας. Παρόμοια  θε-
τική αποδοχή από τους επαγγελματί-

ες είχαν και οι υπόλοιπες καινοτόμες 
συσκευές, όπου κι αν αυτές χρησιμο-
ποιήθηκαν, αποδίδοντας τα επιτυχη-
μένα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Ολοκληρώνοντας την αναφορά μου 
στις πιο πάνω ευρεσιτεχνίες και πι-
στεύοντας ότι σας δημιούργησα έστω 
και την ελάχιστη επιθυμία να στρα-
φείτε και εσείς στην αναζήτηση νέων 
καινοτομιών ή την εξέλιξη των παλαι-
οτέρων, σας προτρέπω  να αξιοποι-
ήσετε κάθε μικρή λεπτομέρεια που 
παρατηρείτε στο χώρο της ψύξης των 
φρούτων και λαχανικών, γιατί πίσω 
από αυτή μπορεί να κρύβεται μία νέα 
εφεύρεση. 
Σας ευχαριστώ για την αποδοχή των 
άρθρων μου και προσδοκώ σε νέες 
καινοτομίες στον τομέα της συντήρη-
σης – κατεργασίας  των γεωργικών 
προϊόντων.
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Θέλω ακόμη να υπενθυμίσω, ότι οι προδιαγραφόμενοι κανόνες 
δεν είναι υποχρεωτικοί, ούτε καν δεσμευτικοί. Είναι όμως τεχνι-
κά άρτιοι, άρα υπολογίσιμοι και αποτελούν ένα τρόπο απόδειξης 
της συμμόρφωσης μας με τη νομιμότητα. Το σημερινό μου άρ-
θρο είναι η συνέχεια του προηγούμενου. Για να εξασφαλίσω την 
ομαλή συνέχεια και την κατανοητή σύνδεση, θεωρώ σκόπιμο να 
ξεκινήσω με την τελευταία παράγραφο του προηγούμενου. Έκα-
να μια λεπτομερή αναφορά και ένα κοσκίνισμα των προδιαγρα-
φών των προτύπων ασφαλείας 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 
πρώτης ανάγνωσης. Έκανα απλοποίηση όπου χρειάζονταν και 
περίληψη χωρίς παραλείψεις. Ταξινόμησα τις προδιαγραφόμε-
νες οδηγίες στις έξη παρακάτω ομάδες:
- ομάδα 1η: Το μέγιστο βάρος πλήρωσης με ψυκτικό υγρό
- ομάδα 2η: Ανίχνευση διαρροών εύφλεκτων ψυκτικών υγρών
- ομάδα 3η: Αφαίρεση και ανάκτηση εύφλεκτου ψυκτικού υγρού
- ομάδα 4η: Κανόνες που αφορούν την εγκατάσταση
- ομάδα 5η: Κανόνες που αφορούν τη συντήρηση
- ομάδα 6η: Πολεοδομικοί κανονισμοί 
Οι έξι ομάδες που αναφέρθηκαν, θα αναπτυχθούν με λεπτο-
μέρεια, στα έξη κεφάλαια που ακολουθούν. Πριν ακόμη ξε-
κινήσω αυτή την ανάπτυξη, πρέπει να σας ενημερώσω, ότι τα 
συστήματα ασφαλείας καταγράφουν με λεπτομέρεια τη μέθο-
δο που πρέπει να ακολουθεί ο τεχνικός εκείνος που θα εγκα-
ταστήσει μια ψυκτική μονάδα ή θα συντηρήσει ένα κλιματιστι-
κό σύστημα. Στη δική μου ανάπτυξη δεν θα καταγράψω τέτοιες 
λεπτομέρειες, επειδή θεωρώ ότι η εγκατάσταση, η συντήρηση 
ή η επισκευή θα γίνει από κάποιο εξειδικευμένο ψυκτικό μη-
χανικό, και κατά προτίμηση "πιστοποιημένο" για τον οποίο θε-
ωρώ ότι οι πολλές από τις αναφερόμενες λεπτομέρειες είναι 
απόλυτα περιττές. Θα καταγράψω όμως με λεπτομέρεια, έστω 
και αν ακόμη οι αναγνώστες μου την κρίνουν υπερβολική, 
κάθε αναφορά που έχει σχέση με την ασφάλεια των χρηστών, 
των εργαζομένων και της εγκατάστασης, εφ’ όσον τα χρησιμο-
ποιούμενα ψυκτικά υγρά είναι εύφλεκτα.

1.Το μέγιστο βάρος πλήρωσης με ψυκτικό υγρό

Η ευφλεξιμότητα των σύγχρονων ψυκτικών υγρών δημιουργεί 
κάποιους περιορισμούς στην ποσότητα πλήρωσης ενός συστή-
ματος. Το μέγιστο βάρος του ψυκτικού υγρού που θα χρησιμο-
ποιηθεί σε μια εγκατάσταση πρέπει να υπολογίζεται πάντα με 
μεγάλη σχολαστικότητα και απόλυτη ακρίβεια. Η ποσότητα αυτή 
εξαρτάται από τη θέση του εξοπλισμού, από το χώρο και από 

το είδος του ψυκτικού υγρού, όπως αναφέρει ο Κανονισμός ΕΝ 
378 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό για μας είναι μια καινοτο-
μία και σαν κάτι καινούργιο θα πρέπει να το αναπτύξουμε με 
κάθε λεπτομέρεια. Υπενθυμίζω ότι για ανάφλεξη ενός εύφλε-
κτου αερίου γενικά ή ενός εύφλεκτου ψυκτικού ρευστού, πρέ-
πει να υπάρχουν ταυτόχρονα δύο προϋποθέσεις. Πρώτη προϋ-
πόθεση είναι η συγκέντρωση του αερίου στον αέρα του χώρου 
να είναι σε κάποια συγκεκριμένη αναλογία, γιατί μόνο τότε το 
μείγμα μπορεί να αναφλεγεί. Για παράδειγμα το R32 αναφλέ-
γεται όταν οι ατμοί του στον αέρα του χώρου είναι σε αναλο-
γία 0,306 κιλά ανά κυβικό μέτρο. Αυτό κάτι μας θυμίζει. Είναι το 
LFL του R32, δηλαδή το κατώτατο όριο ευφλεξιμότητας. Δεύτε-
ρη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάποιας πηγής, που θα προκα-
λέσει την ανάφλεξη, δηλαδή ένας σπινθήρας ή κάποια υψηλή 
θερμοκρασία στο χώρο της συγκέντρωσης. Γίνεται εύκολα κα-
τανοητό, ότι το ποσοστό αερίου στο μείγμα με τον αέρα δεν είναι 
σταθερό. Ποικίλει ανάλογα με την ευφλεξιμότητα του ψυκτικού 
υγρού. Έτσι χρειάζονται μόνο 0,038 kg, δηλαδή 38 γραμμάρια 
προπανίου ανά κυβικό μέτρο αέρα για να γίνει το μείγμα ανα-
φλέξιμο, ενώ απαιτούνται 0,306 kg, δηλαδή 306 γραμμάρια R32 
ανά κυβικό μέτρο αέρα, όπως αναφέρθηκε λίγο πιο πάνω. Το 
μέγιστο βάρος του ψυκτικού υγρού, δηλαδή αυτή η μέγιστη πο-
σότητα πλήρωσης βρίσκεται από τους πίνακες των εγχειριδίων 
των κατασκευαστών  ή από τους πίνακες του κανονισμού της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης, που επίσης αναφέρθηκε λίγο πιο πάνω. 
Ο ίδιος κανονισμός δίνει ακόμη ένα μαθηματικό τύπο υπολογι-
σμού της μέγιστης επιτρεπόμενης ποσότητας πλήρωσης για τον 
κλιματισμό, που είναι:

Bμ = 2,5 x  x h x 

όπου Βμ = μέγιστο βάρος του ψυκτικού υγρού πλήρωσης σε kg
 LFL = κατώτατο όριο ευφλεξιμότητας σε kg/m³
 h =το ύψος εγκατάστασης σε m

 E = επιφάνεια δαπέδου του κλιματιζόμενου χώρου σε m²

O τεχνικός που ασχολείται με την εγκατάσταση μηχανημάτων 
που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά υγρά, σε πολλές περιπτώσεις 
βρίσκεται στην ανάγκη να χρησιμοποιήσει αυτό τον τύπο, όπως 
στην περίπτωση του R32 και του R290 (προπάνιο). Για να σας 
απαλλάξω από την ενδεχόμενη δυσκολία επίλυσης του τύπου 
με τις κλασματικές δυνάμεις, έκανα μια απλοποίηση, τακτοποι-
ώντας τα δεδομένα και σημειώσετε τους τύπους υπολογισμού 
σε μια πιο εύκολη μορφή, που σας αναφέρω παρακάτω, ύστε-
ρα από την απλοποίηση. Αν το ψυκτικό σας υγρό είναι το R32, 
τότε το μέγιστο βάρος πλήρωσης υπολογίζεται με τους τύπους:
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Βμ = 0,57 x h x  για τον κλιματισμό και 
Βμ = 0,46 x V για ένα ψυκτικό θάλαμο με όγκο V m³

Αν το ψυκτικό σας υγρό είναι το R290 (προπάνιο), τότε το αντί-
στοιχο βάρος πλήρωσης υπολογίζεται με τους τύπους:

Bμ = 0, 0418 x h x  για τον κλιματισμό και 
Βμ = 0,033 x V για ένα ψυκτικό θάλαμο με όγκο V m³

Το ύψος της εγκατάστασης h, σύμφωνα με τον κανονισμό λαμβάνεται
h = 1m για τα κλιματιστικά δαπέδου
h = 1,80 m για τα κλιματιστικά τοίχου και 
h = 2m για τους αεροψυκτήρες των ψυκτικών θαλάμων.
Θα σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσετε στο ση-
μείο αυτό κάποιες παραδειγματικές εφαρμογές των τύπων που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, όχι μόνο σαν μαθηματική επίλυση 
αλλά σαν μια υπέρμετρη διακύμανση του μέγιστου βάρους πλή-
ρωσης ανάλογα με το LFL του εύφλεκτου υγρού και τον τύπο 
της εγκατάστασης. Θα πάρουμε στο παράδειγμά μας ένα κλει-
στό χώρο με όγκο V = 150m³, με επιφάνεια του δαπέδου Ε = 
50m² και ύψος 3m. Στη μια περίπτωση θα κλιματίσουμε με ένα 
κλιματιστικό μηχάνημα δαπέδου, στη δεύτερη με ένα κλιματι-
στικό μηχάνημα τοίχου και στην Τρίτη περίπτωση θα τον χειρι-
στούμε σαν ένα ψυκτικό θάλαμο του ίδιου μεγέθους. Και στις 
τρείς περιπτώσεις το ψυκτικό υγρό είναι το R32, που είναι στην 
κατηγορία των εύφλεκτων και σύμφωνα με τον κανονισμό, πρέ-
πει να υπολογίσουμε σχολαστικά το μέγιστο βάρος πλήρωσης.
-περίπτωση πρώτη: κλιματισμός με μηχάνημα δαπέδου. Το 
μέγιστο βάρος πλήρωσης θα υπολογιστεί με τον τύπο

Βμ = 0,57 x h x = 0,57 x 1 x = 0,57 x 1 x 7,08 = 4,03 kgs.
-περίπτωση δεύτερη: κλιματισμός με μηχανήματα τοίχου

Βμ = 0,57 x h x  = 0,57 x 1.80 x  = 0,57 x 1,80 x 7,08 = 7,26 kgs.
-περίπτωση Τρίτη: ψυκτικός θάλαμος του ιδίου όγκου. Το μέ-
γιστο βάρος πλήρωσης θα υπολογιστεί με τον τύπο 

Βμ = 0,46 x V = 0,46 x 150 = 69 kgs.
Στο παράδειγμα που επιλύσαμε παρατηρούμε ότι για τον ίδιο 
χώρο όγκου 150m³, υπολογίσαμε τρία διαφορετικά βάρη ψυκτι-
κού υγρού πλήρωσης με R32, ανάλογα με τον τύπο ψύξης του 
χώρου. Έτσι για τον κλιματισμό με μηχάνημα δαπέδου, το μέγι-
στο βάρος πλήρωσης βρέθηκε να είναι 4,03 kgs, για τον κλιμα-
τισμό με μηχάνημα τοίχου το μέγιστο βάρος πλήρωσης βρέθη-
κε να είναι 7,26 kgs και αν ήταν ψυκτικός θάλαμος, το μέγιστο 
βάρος πλήρωσης βρέθηκε να είναι 69 kgs. Συνεχίζουμε το εν-
διαφέρον παράδειγμά μας. Τώρα θα επαναλάβουμε τον υπο-
λογισμό του μέγιστου βάρους πλήρωσης μηχανημάτων, που θα 
λειτουργήσουν για τους ίδιους χώρους με μοναδική διαφορά το 
εύφλεκτο ψυκτικό υγρό, που αυτή τη φορά αντί για το R32, θα 
είναι το R290 (προπάνιο), δηλαδή ακόμη πιο εύφλεκτο, οπότε 
σύμφωνα πάλι με τον κανονισμό, πρέπει να υπολογίσουμε σχο-
λαστικά το μέγιστο βάρος πλήρωσης.
-περίπτωση πρώτη: κλιματισμός με μηχάνημα δαπέδου. Το 
μέγιστο βάρος πλήρωσης θα υπολογιστεί με τον τύπο

Βμ = 0,0418 x h x  = 0,0418 x 1 x 7,08 = 0,296 kgs.
-περίπτωση δεύτερη: κλιματισμός με μηχάνημα τοίχου 

Βμ = 0,0418 x h x  = 0,0418 x 1,80 x 7,08 = 0,532 kgs.
-περίπτωση Τρίτη: ψυκτικός θάλαμος του ίδιου όγκου

Βμ = 0,033 x V = 0,033 x 150 = 4,95 kgs.
Πάλι λοιπόν για τον ίδιο χώρο όγκου 150 m³ υπολογίσαμε τρία 
διαφορετικά βάρη ψυκτικού υγρού πλήρωσης R 290, ανάλογα 
με τη χρήση και τον τρόπο ψύξης του χώρου.
Η παρατήρηση της διακύμανσης του μέγιστου βάρους πλήρω-
σης με ψυκτικό υγρό ανάλογα με το LFL, τον τρόπο ψύξης του 
χώρου και τη χρήση του χώρου επαφίεται εξ’ ολοκλήρου σε 
σας, με βοηθό σας τα παραδείγματα, που αναφέρθηκαν παρα-

πάνω. Στο σημείο αυτό πρέπει εγώ να σας τονίσω και να επιση-
μάνω, ότι το μέγιστο βάρος του ψυκτικού υγρού πλήρωσης που 
υπολογίζεται με τους τύπους είναι εκείνο που θα προσθέσετε 
εσείς στο σύστημα, αφού πρώτα αφαιρέσετε την ποσότητα που 
περιέχει το μηχάνημα από τον κατασκευαστή του, κατά την πα-
ραλαβή από εσάς. Η ποσότητα αυτή πρέπει να είναι γραμμένη 
σε εμφανές σημείο μαζί με τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστι-
κά του μηχανήματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

2. ανίχνευση διαρροών εύφλεκτων ψυκτικών υγρών

Διαβάζοντας αυτή την παράγραφο των συστημάτων ασφαλείας 
της ευρωπαϊκής ένωσης ένας ειδικευμένος ψυκτικός μηχανι-
κός θα διαπιστώσει ότι τα αναφερόμενα είναι σ’ αυτόν γνω-
στά, αφού τα πιο πολλά αποτελούν γι’ αυτόν συχνότατη ρου-
τίνα. Αυτός δεν χρειάζεται κανένα σύστημα ασφαλείας να τον 
πληροφορήσει σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλεται να γίνεται 
έλεγχος διαρροών, για να διαπιστώνεται η στεγανότητα του 
συστήματος. Τα γνωρίζει και με υπευθυνότητα και συνέπεια 
τα εφαρμόζει στην καθημερινότητά του. Αλλά και εγώ ξεκα-
θάρισα από την αρχή του σημερινού μου άρθρου, ότι δεν θα 
ασχοληθώ με λεπτομέρειες, που θεωρώ περιττές και άσκο-
πες, αφού η εγκατάσταση, η επισκευή ή η συντήρηση μιας 
ψυκτικής ή ενός κλιματιστικού συστήματος θα πραγματοποιη-
θεί από ειδικευμένο και πιστοποιημένο ψυκτικό μηχανικό. Ότι 
ακολουθεί στην καταγραφή μου για τη συμπλήρωση αυτής της 
παραγράφου, είναι μια αναφορά στη μέθοδο ελέγχου διαρρο-
ών, που θα αναφέρω με λεπτομέρεια, έστω και αν ακόμη οι 
αναγνώστες μου την κρίνουν υπερβολική, επειδή έχει σχέση 
με την ασφάλεια των χρηστών, των εργαζομένων, της εγκατά-
στασης και του κτίσματος, εφ’ όσον τα χρησιμοποιούμενα ψυ-
κτικά υγρά είναι εύφλεκτα. Κατά την ανίχνευση διαρροών τέ-
τοιων εύφλεκτων υγρών σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται 
η χρήση λάμπας αλογόνου ή οποιουδήποτε άλλου ανιχνευτή, 
όπου χρησιμοποιείται γυμνή φλόγα, όπως γίνεται εύκολα κα-
τανοητό. Για την ανίχνευση τέτοιων διαρροών ενδείκνυται η 
χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών ανιχνευτών. Στην αγορά υπάρ-
χουν τέτοιοι ανιχνευτές, διαφόρων κατασκευαστών, μεγάλης 
ακριβείας και διαπιστωμένης ευαισθησίας που μετρούν διαρ-
ροή ακόμη και 2 γραμμαρίων ανά έτος. 
Ο ανιχνευτής διαρροών ρυθμίζεται σε ποσοστό του LFL και 
βαθμολογείται για το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό υγρό. μπο-
ρείτε να τους αναζητήσετε από τους προμηθευτές σας. Υπάρ-
χουν όμως και διάφορα υγρά ανίχνευσης διαρροών, που εί-
ναι κατάλληλα για τα περισσότερα ψυκτικά υγρά, όχι όμως για 
όλα. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υγρών (ή καθαριστικών) 
που περιέχουν χλώριο, επειδή το περιεχόμενο χλώριο μπορεί 
να αντιδράσει με το ψυκτικό υγρό και να προκαλέσει διάβρω-
ση των χαλκοσωλήνων και των εξαρτημάτων που περιέχουν 
χαλκό, σε ολόκληρο το σύστημα. Εάν υπάρχει διαρροή ή υπο-
ψία διαρροής σε κάποιο χώρο, επιβάλλεται το άμεσο σβήσιμο 
κάθε γυμνής φλόγας καθώς και η απομάκρυνση κάθε πηγής 
που μπορεί να προκαλέσει υψηλή θερμοκρασία. Στη συνέχεια 
θα γίνει ο έλεγχος και ο εντοπισμός του σημείου της διαρρο-
ής. Πριν γίνει η συγκόλληση της αποκατάστασης, επιβάλλεται 
η ανάκτηση όλου του ψυκτικού υγρού του συστήματος, εκτός 
αν μπορεί να απομονωθεί σε τμήματα του δικτύου, που βρί-
σκονται μακριά από το σημείο της διαρροής. 
Ύστερα από την ανάκτηση του ψυκτικού υγρού πρέπει να διο-
χετευτεί στο σύστημα άζωτο ελεύθερο οξυγόνου (OFN), τόσο 
κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης, όσο και πριν από το ξεκί-
νημα αυτής της διαδικασίας. Όταν ολοκληρωθεί η επισκευή 
ξαναγίνεται έλεγχος διαρροών, που θα σημάνει και την οριστι-
κή τακτοποίηση της ανωμαλίας.

(Συνέχεια στο επόμενο τεύχος) 
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Τα ψυκτικά της Honeywell’s Solstice® έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν, 
ελαχιστοποιώντας τις ενεργειακές ανάγκες και το κόστος κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, µεγιστοποιώντας παράλληλα τον χρόνο λειτουργίας 
των µηχανηµάτων που τα χρησιµοποιούν. 

Όλοι οι επαγγελµατίες µπορούν να επιτύχουν την ουδετερότητα άνθρακα 
γρηγορότερα και µε χαµηλότερο κόστος διατηρώντας παράλληλα ασφαλέστερες 
και πιο αξιόπιστες λειτουργίες.

Το ψυκτικό ρευστό Solstice L40X (R-455A) είναι η τέλεια λύση για µικρού 
και µεσαίου µεγέθους στοιχεία ψύξης, καλύπτει όλα τα εύρη θερµοκρασίας 
σε σούπερ µάρκετ, σέρβις τροφίµων, επεξεργασία τροφίµων και ψυκτικές αποθήκες.
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φύσικα αΈρια
βιομηχαΝικη ψύξη44

Η εφαρμογή του κανονισμού 517/2014 
ΕΕ τα θέτει σε καθεστώς προοδευτικής 
κατάργησης. Συνεπώς δεν είναι φρόνιμη 
μια τέτοια επιλογή σε μια επένδυση μα-
κράς απόσβεσης. Η λύση των φυσικών 
αερίων ακούγεται σαν «μονόδρομος».
Η αμμωνία (NH

3
) είναι το θερμοδυ-

ναμικά αποτελεσματικότερο ψυκτικό 
ρευστό που υπάρχει, έχει όμως το μει-
ονέκτημα της επικινδυνότητας. Το σύ-
στημα της υπερπλήρωσης εξακολουθεί 
να είναι παραδοσιακά το αποτελεσμα-
τικότερο και υπαρκτής τεχνογνωσίας, 
απαιτεί όμως μεγάλη μάζα πλήρωσης 
ρευστού. Για τούτο και μάλιστα μετά την 
θεσμοθέτηση της κατάργησης των συν-
θετικών αερίων οι προσπάθειες επι-
κεντρώθηκαν σε συστήματα αμμωνίας 
«χαμηλής πλήρωσης», δηλαδή συστή-
ματα που μπορεί να περιέχουν μέχρι 
και 50 φορές μικρότερη μάζα αμμωνί-
ας σε σχέση με ισοδύναμης ικανότητας 
παραδοσιακά υπερπληρωμένα συστή-
ματα. Τα συστήματα αυτά ουσιαστικά 
έχουν βάση την ξηρή εκτόνωση της 
αμμωνίας. Θα γίνει προσπάθεια να γί-
νει μια παρουσίαση των ποικίλων συ-
στημάτων βιομηχανικής (και πλέον και 
εμπορικής) ψύξης αμμωνίας σε μια 
σειρά άρθρων, όσο τούτο είναι εφικτό 
για ένα τόσο «βαθύ» θέμα. Αξίζει να 
σημειωθεί, ότι η αμμωνία συνεργάζε-
ται εξαιρετικά με το έτερο φυσικό ρευ-
στό, το διοξείδιο του άνθρακα (CO

2
) που 

αναλύσαμε σε προηγούμενα άρθρα και 
μάλιστα η κατάληξη μπορεί να είναι αυ-
τόνομες μονάδες φυσικών αερίων (αμ-
μωνίας ή συνδυασμού αμμωνίας - διο-
ξειδίου του άνθρακα), που έχουν πλέον 
ευρεία απήχηση. 

Τι είναι η αμμωνία;

Η αμμωνία είναι ένα άχρωμο αέ-
ριο σε ατμοσφαιρική πίεση, με μόριο 
που αποτελείται από ένα άτομο αζώ-
του (Ν) και τρία άτομα υδρογόνου 

(Η), συνεπώς η χημικός της τύπος εί-
ναι NH

3
. Υγροποιείται σχετικά εύκολα 

(στο κρίσιμο σημείο έχει θερμοκρασία 
132°C και πίεση 113 bar). Έχει δριμεία 
– τσουχτερή οσμή. Στην τεχνολογία 
της ψύξης η αμμωνία είναι γνωστή σαν 
R-717 (R = Refrigerant). Παρόλο που 
παράγεται με σύνθεση των συστατικών 
της (άζωτο και υδρογόνο), η αμμωνία 
θεωρείται φυσικό ψυκτικό ρευστό, δι-
ότι παράγεται κατά τη διάρκεια κύκλων 
υλικών στη Φύση. Η αμμωνία δεν έχει 
καμιά επίδραση στη τρύπα του όζοντος 
(Ozone Depletion Potential – ODP = 0) 
και επίσης καμιά άμεση επίδραση στο 
φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Global 
Warming Potential – GWP = 0). Ακό-
μη, η έμμεση επίδραση στο φαινόμενο 
του θερμοκηπίου (από τους σταθμούς 
παραγωγής ενέργειας για τη κίνηση 
των μηχανημάτων ψύξης - θέρμανσης) 
είναι επίσης σχετικά χαμηλή, λόγω της 
ψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας, 
με αποτέλεσμα οι μονάδες αμμωνί-
ας να έχουν καλό δείκτη TEWI  (Total 
Equivalent Warming Impact). Ο δεί-
κτης TEWI εκφράζει το άθροισμα της 
άμεσης επίδρασης στο φαινόμενο της 
Παγκόσμιας Θέρμανσης – προκαλού-
μενης από διαρροές ψυκτικού ρευστού 
– και της έμμεσης επίδρασης που σχε-
τίζεται με την ενέργεια που αναλώνεται 
στο συνολικό κύκλο ζωής της εγκατά-
στασης (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια). 
Η αμμωνία είναι εκρηκτική σε περιο-
ρισμένο βαθμό. Η απαιτούμενη ενέρ-
γεια ανάφλεξης είναι 50 φορές περισ-
σότερη από αυτή του φυσικού αερίου 
και η αμμωνία δεν διατηρεί καύση χω-
ρίς την ύπαρξη φλόγας. Χαρακτηρί-
ζεται σαν «δύσκολα αναφλέξιμη».  Η 
αμμωνία είναι τοξική, αλλά έχει χα-
ρακτηριστική, οξεία οσμή η οποία ει-
δοποιεί. Γίνεται αντιληπτή στον αέρα 
σε συγκεντρώσεις μόλις 3 mg/m³ (4,2 
ppm). Αυτό σημαίνει ότι διαρροές αμ-
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Ψύξη-θέρμανση
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ή χρήΣή τών ιΣτορικών ΣυνθΕτικών ΑΕριών, Που 
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ΨυξήΣ κΑι θΕρΜΑνΣήΣ, βΑινΕι Στο τΕλοΣ τήΣ.

μωνίας γίνονται αντιληπτές σε επίπε-
δα πολύ χαμηλότερα από αυτά που 
μπορεί να απειλούν την υγεία (> 500 
ppm). Η Αμμωνία είναι ελαφρύτερη 
του αέρα και για τούτο ανυψώνεται 
γρήγορα. Τέλος, η αμμωνία είναι φθη-
νό υλικό, σε αντίθεση με τα συνθετικά 
ψυκτικά ρευστά. 
Επειδή οι διαρροές αμμωνίας σε με-
γάλες ποσότητες είναι τοξικές, πολ-
λές φορές είναι δύσκολο να αποκατα-
σταθούν (δυσκολία προσέγγισης). Από 
την άλλη πλευρά, η παραμικρή διαρ-
ροή γίνεται άμεσα αντιληπτή και μπο-
ρεί να αντιμετωπισθεί έγκαιρα, πριν 
πάρει διαστάσεις. Γενικά, τα δίκτυα 
αμμωνίας πρέπει να είναι πολύ καλά 
συντηρημένα, ώστε να μειώνονται στο 
ελάχιστο οι πιθανότητες διαρροής. 
Παράλληλα, στους διαφόρους χειρι-
σμούς πρέπει να λαμβάνονται προλη-
πτικά μέτρα, για να μειώνονται οι πι-
θανότητες ατυχήματος.

Εγκατάσταση αμμωνίας
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Η αμμωνία είναι βάση (αλκαλική). Το 
σημείο βρασμού στην ατμοσφαιρι-
κή πίεση (1,013 bar) είναι  -33,3°C. Η 
υγρή αμμωνία είναι ελαφρύτερη από 
το νερό  (η πυκνότητα κυμαίνεται στα 
600-680 kg/m3, ανάλογα τη θερμο-
κρασία). Επίσης, η αέρια αμμωνία εί-
ναι ελαφρύτερη του αέρα. Αν η συ-
γκέντρωση της αμμωνίας στον αέρα 
φθάσει σε μεγάλες τιμές (15-28% κατ΄ 
όγκο), μπορεί να γίνει ανάφλεξη με 
παρουσία σπινθήρα. Η ανάφλεξη μπο-
ρεί να συμβεί και σε χαμηλότερες τι-
μές συγκεντρώσεων, αν υπάρχουν 
ατμοί λαδιού στην αμμωνία (προερχό-
μενοι από τους συμπιεστές). Η αμμω-
νία προσβάλλει το χαλκό, τον ορείχαλ-
κο, τον άργυρο και τον ψευδάργυρο 
και από την επαφή με αυτά τα μέταλλα 
σχηματίζονται τοξικά αέρια. 
Η αμμωνία που χρησιμοποιείται στην 
βιομηχανική ψύξη είναι ελεύθερη νε-
ρού, για τούτο και ονομάζεται άνυδρη 

1 Το νερό δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 33 ppm και το λάδι τα 2 ppm - (https://www.osha.gov/SLTC/etools/ammonia_refrigeration/ammonia/index.html) 
² Ιστορικά το R-22 και οι αμμωνία ήταν οι μεγάλοι ανταγωνιστές στη βιομηχανική ψύξη, με ασαφή διαχωρισμό του χαρακτηρισμού «καλύτερο». Τα διάδοχα 
συνθετικά αέρια του R-22 είναι κατά κανόνα «χειρότερα» από ενεργειακή και λειτουργική άποψη. 

Πίνακας 1: Βασικές φυσικές ιδιότητες τεσσάρων ψυκτικών ρευστών.

Ιδιότητα R-717 R-134a R-404a R-22

Θερμοκρασία βρασμού (ατμοσφαιρική πίεση) °C -33,3 -26,1 -46,6 -40,8

Θερμοκρασία στερεοποίησης (ατμοσφ. πίεση) °C -77 -103 -157

Κρίσιμη θερμοκρασία °C 132 101 72 96

Κρίσιμη πίεση (απόλυτη) Bar 113,3 40,6 37,4 49,9

Μοριακή μάζα gr 17 102 98 0,086

Λανθάνουσα θερμότητα στους -10°C KJ/kg 1297 206 174,5 213

Πυκνότητα υγρού στους -10°C Kg/m³ 662 1328 1190 1315

Πυκνότητα αερίου στους -10°C Kg/m³ 2,39 10,04 22,05 15,34

Ειδικός όγκος αερίου στους -10°C m³/Kg 0,418 0,100 0,045 0,065

Λόγος ειδικών όγκων με βάση την αμμωνία (-10°C) 1 0,24 0,11 0,16

Πίνακας 2: Σύγκριση διατομών σωλήνων αναρρόφησης μεταξύ αμμωνίας και R-404a.

-50°C -40°C -30°C -20°C
R-717 100 100 100 100

R-404Aa 133 137 139 141

αμμωνία. Στην πραγματικότητα περιέχει 
λίγο νερό, πρέπει όμως να έχει καθαρό-
τητα πάνω από 99,95 % 1. μερικά από τα 
οφέλη των συστημάτων αμμωνίας είναι 
οι μικρότερες σωλήνες, συμπιεστές και 
εναλλάκτες, καθώς και τελικά ο βελτιω-
μένος συγκριτικά COP σε ένα δεδομένο 
κύκλο. Στον επόμενο πίνακα βλέπου-
με με μια ματιά τα φυσικά χαρακτηρι-
στικά της αμμωνίας και σύγκριση με 
άλλα τρία συνθετικά ρευστά, το R-134a, 
R-404a και το R-22. Το τελευταίο συ-
μπεριλαμβάνεται παρόλο που έχει κα-
ταργηθεί για συγκριτικούς λόγους ² 

Τα δυνατά σημεία της αμμωνίας

Η απαιτούμενη παροχή μάζας για μια 
δεδομένη ψυκτική ικανότητα γενικά 
αυξάνει ανάλογα με τη σχετική μο-
ριακή μάζα του ρευστού. Η μοριακή 
μάζα της αμμωνίας είναι 17 gr, ενώ 
των R-22, R-134a και R-404a είναι 
αντίστοιχα 86, 102 και 98 gr. Τα ρευ-
στά σχετικά μικρής μοριακής μάζας 
έχουν καλύτερο προφίλ πτώσης πίε-
σης. Επίσης η αμμωνία, εκτός από το 
πλεονέκτημα της σχετικά μικρής μορι-
ακής μάζας, κατέχει μια σχετικά «τε-
ράστια» λανθάνουσα θερμότητα εξά-
τμισης. Συνεπώς η αμμωνία παράγει 
δεδομένη ψυκτική ικανότητα με μι-
κρότερη παροχή μάζας. Ταυτόχρονα 
έχει και πολύ μικρότερη πυκνότητα 
από τα συνθετικά ρευστά. 
Γενικά στις γραμμές αερίου (ή υγρού 
- αερίου), όπου η πτώση πίεσης απο-
τελεί κρίσιμο μέγεθος, τα ελαφρύ-
τερα αέρια όπως η αμμωνία υπερτε-

ρούν. Οι πτώση πίεσης στο «ελαφρύ» 
αέριο είναι πιο ήπια. Τούτο σημαίνει, 
ότι το «ελαφρύ» αέριο μπορεί να έχει 
μεγαλύτερη ταχύτητα, άρα σε συνθή-
κη δεδομένης ογκομετρικής παροχής 
η διατομή μειώνεται (μικρότερες σω-
λήνες). Σύμφωνα με στοιχεία, στο εύ-
ρος θερμοκρασιών από -20°C μέχρι 
-50°C η γραμμή αναρρόφησης R-404a 
είναι 33-41% μεγαλύτερη από εκείνη 
της αμμωνίας, όπως φαίνεται στον πί-
νακα 2. 
Στους συμπιεστές μπορεί να αυξηθεί η 
ταχύτητα διόδου του αερίου από βαλ-
βίδες παλινδρομικών και θυρίδες κο-
χλιωτών συμπιεστών. Τούτο σημαί-
νει δυνατότητα αύξησης των στροφών, 
άρα σε συνθήκη δεδομένης ογκομε-
τρικής παροχής (ικανότητα συμπιε-
στή) το μέγεθος του συμπιεστή (με-
τατόπιση) μειώνεται. Από την άλλη 
πλευρά όμως, το «ελαφρύ» αέριο ση-
μαίνει σχετικά μεγάλο ειδικό όγκο αμ-
μωνίας στην αναρρόφηση του συμπι-
εστή, όπως φαίνεται και στον πίνακα 
1, πράγμα που σημαίνει μεγαλύτερη 
απαιτούμενη μετατόπιση (μεγαλύτερο 
συμπιεστή). Τούτο όμως αντισταθμίζε-
ται από την πολύ μεγαλύτερη λανθά-
νουσα θερμότητα εξάτμισης της αμ-
μωνίας (6-7 φορές μεγαλύτερη σε 
σχέση με τα συνθετικά ρευστά). 
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Τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε 
σημαντικές αλλαγές στον τρόπο κα-
τασκευής των ψυκτικών μονάδων 
(ψύκτες, αντλίες θερμότητας κλπ) 
με στόχο την μείωση του περιβαλ-
λοντικού αποτυπώματος. Η προσπά-
θεια αυτή ξεκίνησε 1987 όπου με το 
πρωτόκολλο του μόντρεαλ τέθηκαν 
οι πρώτοι περιορισμοί αναφορικά με 
την χρήση CFC’s (χλωροφθορανθρά-
κων). Το έναυσμα δόθηκε όταν οι επι-
στήμονες παρατήρησαν ότι το στρώ-
μα του όζοντος στην ατμόσφαιρα είχε 
αρχίσει να καταστρέφεται, γεγονός 
που οδηγούσε σταδιακά στην υπερ-
θέρμανση του πλανήτη.

Έκτοτε γίνονται συνεχώς αλλαγές 
στον τρόπο κατασκευής, ενώ οι δι-
άφοροι οργανισμοί (παγκόσμιοι και 
ευρωπαϊκοί) θέτουν διαρκώς νέους 
κανόνες. Η συντονισμένη αυτή προ-
σπάθεια για την μείωση του περιβαλ-
λοντικού αποτυπώματος, εκφράζεται 
με δύο τρόπους:

1. Χρήση ψυκτικών ρευστών φιλικό- 
 τερων προς το περιβάλλον

2. Βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και  
 της απόδοσης των μηχανημάτων  
 με στόχο την ελαχιστοποίηση της  
 κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Ορόσημο στην προσπάθεια αυτή, 
αποτέλεσαν οι εναλλάκτες θερμό-
τητας αέρος/ψυκτικού ρευστού τύ-
που microchannel, κατασκευασμέ-
νοι εξολοκλήρου από αλουμίνιο. 
Οι εναλλάκτες θερμότητας τύπου 

Microchannel, αποτελούνται από λε-
πτές, πλατιές διόδους ροής του ψυ-
κτικού μέσου, πάχους περίπου 1mm. 
Ανάμεσά τους παρεμβάλλονται πτε-
ρύγια που επιτρέπουν την ομαλή δι-
έλευση του αέρα. Χάριν σ’ αυτή την 
κατασκευαστική δομή τους, επιτυγ-
χάνεται:

1. Αύξηση 40% της μετάδοσης θερ- 
 μότητας σε σχέση με έναν συμβα- 
 τικό εναλλάκτη αέρα / ψυκτικού  
 ρευστού

2. Χαμηλότερη πτώση πίεσης που οδη- 
 γεί σε ανάγκη για μικρότερους ανε- 
 μιστήρες και χαμηλότερη κατανά- 
 λωση ενέργειας

3. μείωση στα απαιτούμενα υλικά (πε- 
 ρίπου 20% μικρότερη επιφάνεια  
 στοιχείου)

4. μείωση στην απαιτούμενη ποσότη- 
 τα ψυκτικού ρευστού (40-60%).

5. μείωση του βάρους καθώς είναι  
 κατασκευασμένοι εξολοκλήρου από  
 αλουμίνιο

6. Ευκολία στον καθαρισμό και μείωση  
 του κόστους, καθώς δεν απαιτείται η  
 χρήση χημικών ουσιών παρά μόνο  
 νερού δικτύου.

Όπως αναφέρεται παραπάνω, το κύ-
ριο υλικό στους εναλλάκτες τύ-
που microchannel είναι το αλουμί-
νιο. Το αλουμίνιο είναι ένα εξαιρετικά 
αντιδραστικό μέταλλο, στην επιφά-
νεια του οποίου δημιουργείτε εύκο-
λα οξείδωση, προστατεύοντας το υλι-

κό στην βάση. Όσο αυτό το σκληρό 
στρώμα του οξειδίου του αλουμινίου 
παραμένει ανέπαφο, οι εναλλάκτες 
αλουμινίου παρουσιάζουν πολύ με-
γάλη αντοχή στην διάβρωση.

Χάρη σε αυτή τους την ιδιότητα, αλλά 
και στα παραπάνω πλεονεκτήματα 
έναντι των συμβατικών, οι εναλλάκτες 
αλουμινίου microchannel κυριάρχη-
σαν στην αγορά. Σύντομα ωστόσο 
αποτέλεσαν σημείο αντιπαράθεσης 
μεταξύ των επαγγελματιών του χώ-
ρου καθώς παρατηρήθηκαν υψη-
λά ποσοστά αστοχίας και εμφάνισης 
διαρροών ψυκτικού ρευστού. Η επι-
στημονική έρευνα έδειξε ότι παρόλο 
που οι εναλλάκτες microchannel εί-
ναι εξαιρετικά ανθεκτικοί σε συνή-
θη περιβάλλοντα (ph 4,5 έως 8,5), σε 
ένα επιθετικό περιβάλλον το στρώμα 
του οξειδίου μπορεί εύκολα να κατα-
στραφεί. Παράλληλα παρατηρήθηκε, 
ότι όταν σε ένα επιθετικό περιβάλλον 
υπήρχαν στην ατμόσφαιρα και άλλες 
επιθετικές ουσίες, η καταστροφή συ-
ντελούνταν ακόμα και σε διάστημα 
μικρότερο του ενός έτους.

Σήμερα οι κατασκευαστές ψυκτικών 
μηχανημάτων, για την αποφυγή της 
καταστροφής των εναλλακτών, δίνουν 
σαφής και ιδιαίτερα αυστηρές οδη-
γίες στα τεχνικά εγχειρίδια για την 
ορθή επιλογή του κατάλληλου τύπου 
εναλλάκτη. Δεν είναι λίγες οι φορές 
μάλιστα, που ο εκάστοτε κατασκευα-
στής προτείνει την χρήση εναλλάκτη 

Microchannel 
Condenser
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που φέρει αντιδιαβρωτική προστασία 
ή εναλλάκτη χαλκού, σε περιβάλλο-
ντα όπου δεν διασφαλίζεται η ασφα-
λής και απρόσκοπτη λειτουργία των 
μηχανημάτων.

Η επιλογή εναλλακτών που φέρουν 
αντιδιαβρωτική προστασία καθώς και 
ο συχνός καθαρισμός, επιβάλλεται σε 
περιβάλλοντα όπως:

παραθαλάσσια περιβάλλοντα

Τα παραθαλάσσια περιβάλλοντα χαρα-
κτηρίζονται από αφθονία στην ατμό-
σφαιρα σε χλωριούχο νάτριο (άλας) 
το οποίο μεταφέρεται μέσω της ομί-
χλης και των αέριων ρευμάτων. 

βιομηχανικά περιβάλλοντα

Οι βιομηχανικές εφαρμογές σχετί-
ζονται με διάφορες διεργασίες που 
εκλύουν πληθώρα ατμοσφαιρικών 
ρύπων. Η καύση λιθάνθρακα και ορυ-
κτών καυσίμων απελευθερώνουν 
στην ατμόσφαιρα οξείδια του θείου 
και του αζώτου, αέρια τα οποία συσ-
σωρεύονται στην ατμόσφαιρα και 
επιστρέφουν στο έδαφος μέσω όξι-
νης βροχής. Παράλληλα, σε βιομη-
χανικά περιβάλλοντα συναντώνται με 
την μορφή σωματιδίων σκόνης διά-
φορα επιβλαβή συστατικά όπως οξεί-
δια μετάλλων, χλωρίδια, θειικά άλατα 
και οξέα, άνθρακας και ενώσεις άν-
θρακα. 

αγροτικά περιβάλλοντα

Η ατμόσφαιρα σε ένα αγροτικό περι-
βάλλον πολλές φορές χαρακτηρίζεται 
από υψηλή ρύπανση, κυρίως από προ-
ϊόντα αμμωνίας και αζώτου που προ-

έρχονται από περιττώματα ζώων, λιπά-
σματα και εξατμίσεις κινητήρων diesel. 

αστικά περιβάλλοντα

Σε πυκνοκατοικημένες αστικές περι-
οχές παρατηρούνται υψηλά επίπεδα 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από οξεί-
δια του θείου και του αζώτου, κυρί-
ως από ρύπους αυτοκινήτων/μοτοσυ-
κλετών και από την καύση ορυκτών 
καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης 
των κατοικιών. 

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρα-
τούν στις περιπτώσεις που αναφέρο-
νται παραπάνω, δημιουργούν ιδανικό 
περιβάλλον για τις διάφορες χημικές 
αντιδράσεις που συντελούνται. Τα πα-
ράγωγα των αντιδράσεων αυτών, σε 
συνδυασμό με διάφορους περιβαλ-
λοντικούς παράγοντες όπως η υγρα-
σία και η θερμοκρασία, μπορούν να 
μειώσουν σημαντικά τον χρόνο ζωής 
των εναλλακτών αλουμινίου.

Η Υγρασία θεωρείται ο πιο καθορι-
στικός παράγοντας για την γαλβανι-
κή διάβρωση. μία γαλβανική κυψέλη 
διάβρωσης απαιτεί έναν ηλεκτρολύ-
τη ή ένα αγώγιμο μέσο μετάδοσης. Το 
νερό που περιέχεται στον αέρα με την 
μορφή υγρασίας μπορεί να παίξει τον 
ρόλο του ηλεκτρολύτη. Σε περίπτω-
ση μάλιστα που εμπεριέχονται στον 
αέρα επιθετικά στοιχεία, η διάβρω-
ση επιταχύνεται. Οι χημικές διεργα-
σίες εξαρτώνται όμως άμεσα και από 
την θερμοκρασία, καθώς η χημική δι-
εργασία της διάβρωσης του αλουμι-
νίου επιταχύνεται σε ένα περιβάλλον 
με υψηλές θερμοκρασίες.

Έγινε σαφές στις παραπάνω παρα-
γράφους ότι οι επικαθίσεις επιθε-
τικών ουσιών και αλάτων στην επι-
φάνεια των εναλλακτών αλουμινίου 
μπορεί να έχουν καταστροφικές συ-
νέπειες. Είναι λοιπόν επιτακτική η 
ανάγκη να αφαιρούνται περιοδικά 
όλα τα ξένα σώματα. Διατηρώντας 
καθαρή την επιφάνεια του εναλλά-
κτη Microchannel εξασφαλίζουμε 
την ορθή λειτουργία της μονάδας και 
αποφεύγεται κάθε πιθανότητα ζημιάς 
(τρυπήματος) του εναλλάκτη, που θα 
οδηγούσε στην απώλεια του ψυκτι-
κού μέσου και ενδεχομένως αντικα-
τάσταση ολόκληρου του εναλλάκτη 
στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή 
η επισκευή του.

Για τον καθαρισμό του εναλλάκτη 
Microchannel, οι περισσότεροι κατα-
σκευαστές προτείνουν την χρήση κα-
θαρού νερού και απαγορεύουν την 
χρήση χημικών διαλυμάτων, καθώς 
σε περίπτωση όπου δεν γίνει καλός 
καθαρισμός υπάρχει σοβαρός κίν-
δυνος φθοράς. Σε κάθε περίπτωση ο 
συντηρητής, θα πρέπει να ακολουθεί 
πιστά τις οδηγίες του εκάστοτε κατα-
σκευαστή.

Γράφει ο δερεδινησ άντωνησ
Μήχ/γοΣ Μήχ/κοΣ
τΜήΜΑ τΕχνικήΣ υΠοΣτήριξήΣ  
cALdA ENERGY
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ρωτάτε
άπαντάμε
Έρώτηση:
Σε ψυγείο που λειτουργεί με ψυκτικό μέσο R449A δεν μπο-
ρεί να κατεβάσει στους 6°C όπως θα έπρεπε. Το στοιχείο 
του ψυγείου είναι καθαρό και οι μετρήσεις που πήρα είναι:

• Θερμοκρασία ψυχόμενου χώρου: 9°C
• Θερμοκρασία στο πουράκι της βαλβίδας: -4°C
• Πίεση αναρρόφησης: 3,3 bar
• Πίεση συμπύκνωσης: 18,5 bar
• Θερμοκρασία υγράς: 57,2°C
• Θερμοκρασία κατάθλιψης: 58°C

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

Τι πρόβλημα υπάρχει?

απάντηση:
Η πίεση αναρρόφησης είναι 3,3 bar που για το R449A αντι-
στοιχεί σε θερμοκρασία dew point -5°C. Αφού η θερμο-
κρασία στο πουράκι της βαλβίδας είναι -4°C σημαίνει ότι το 
σύστημα δουλεύει με υπερθέρμανση 1°C, τιμή χαμηλή. Επι-
πλέον η πίεση συμπύκνωσης είναι 16,5 bar που αντιστοιχεί 
σε θερμοκρασία bubble point  42,2°C. Η θερμοκρασία υγράς 
είναι 27,2°C, άρα παρατηρούμε ότι το σύστημα έχει υπόψυ-
ξη 15°C η οποία είναι υψηλή. Από τις μετρήσεις φαίνεται ότι 
η πίεση αναρρόφησης και η πίεση συμπύκνωσης είναι χαμη-
λές. Επίσης η θερμοκρασία κατάθλιψης είναι χαμηλή.

Το πρόβλημα που προκαλεί όλα αυτά ταυτόχρονα είναι πρό-
βλημα του κινητήρα του ανεμιστήρα του εξατμιστή. Όταν 
ένας ανεμιστήρας σταματάει εντελώς είναι εύκολο να εντο-
πιστεί. Ωστόσο όταν υπάρχει κινητήρας με φθαρμένα ρου-
λεμάν λειτουργεί αλλά με χαμηλότερη απόδοση. Αυτό θα 
μπορούσαμε να το καταλάβουμε βλέποντας με το χέρι την 
ταχύτητα του αέρα στην έξοδο και συγκρίνοντάς τη με ένα 
διπλανό ψυγείο. Δεν είναι σύνηθες να αμπερομετρούμε 
τους ανεμιστήρες οπότε είναι πιθανότερο να εντοπίσουμε 
αυτή τη βλάβη παρατηρώντας τα υπόλοιπα συμπτώματα. Η 
χαμηλή ροή αέρα στον εξατμιστή σημαίνει ότι έχουμε χαμη-
λό φορτίο. Το χαμηλό φορτίο σημαίνει χαμηλή πίεση. Επίσης 
καθώς έχουμε χαμηλό φορτίο θα είναι χαμηλή και η πίεση 
κατάθλιψης. Όταν έχουμε φθαρμένα ρουλεμάν θα μεταφέ-
ρεται λιγότερο έργο στη ροή του αέρα ωστόσο ο κινητήρας 
του ανεμιστήρα θα “τραβάει” περισσότερα Αμπέρ. Η αμπε-
ρομέτρηση του συμπιεστή θα δείξει χαμηλή τιμή καθώς το 
χαμηλό φορτίο του εξατμιστή σημαίνει ότι θα διακινείται μι-
κρότερη ποσότητα ψυκτικού ρευστού άρα ο συμπιεστής θα 
έχει μικρότερο έργο. Καθώς το φορτίο του εξατμιστή είναι 
μικρό σημαίνει ότι μικρότερη ποσότητα ψυκτικού ρευστού 
εξατμίζεται μέσα στο στοιχείο του εξατμιστή. Αυτό οδηγεί 
τόσο σε μειωμένη υπερθέρμανση όσο και σε μειωμένη θερ-
μοκρασία κατάθλιψης. Επιπλέον στον συμπυκνωτή μεταφέ-
ρεται ψυκτικό ρευστό χαμηλότερης θερμοκρασίας επομέ-
νως έχει την δυνατότητα να το υποψύξει σε μεγάλο βαθμό.
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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





Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος οργάνωσε στις 07 & 
08 /01/2023 στην Αθήνα την 23η Γενική Συνέλευσή της, 
η οποία είχε και εκλογοαπολογιστικό χαρακτήρα προκει-
μένου να αναδειχθεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η χρυ-
σός χορηγός FG EUROPE, η μεγάλη χορηγός  ΚΩΤΣΟΒΟ-
ΛΟΣ και οι ευγενικές χορηγίες των εταιριών ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., 
KONTOUSIAS AIR, OLEFINI, ΕΨΥμΕ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΓΕΝΙ-
ΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Κ.Ε, Σ.Ε.Ψ.Ε., AEROGRAMMI A.E. & ZEP,  
όπως και οι άοκνες προσπάθειες του απερχόμενου Δ.Σ. 
συνέβαλλαν στην άψογη διεξαγωγή της.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ψ.Ε. κος Παναγιώτης Πουλιάνος, μετά 
τη συγκρότηση απαρτίας, ζήτησε από το σώμα να εκλε-
γεί Προεδρείο για να ξεκινήσουν οι εργασίες της Γενι-
κής Συνέλευσης. Στην εισαγωγική του ομιλία ανέδειξε 
την αναγκαιότητα της ψύξης και του κλιματισμού σε όλα 
τα επίπεδα της καθημερινότητας των ανθρώπων, ευχα-
ρίστησε τους χορηγούς για τη συμβολή τους και ζήτη-
σε την συμπόρευση με την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. στη διεκδίκηση 
των κοινωνικών δικαιωμάτων που έχουν απολεσθεί τα 
τελευταία δέκα πέντε χρόνια. 
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23η γΈΝικη σύΝΈλΈύση Τησ ο.ψ.Έ.  
07 & 08/01/2023 σΤηΝ αΘηΝα

Ο κ. Καββαθάς στο βήμα της Γ.Σ.

Πρόεδρος της Γ.Σ. αναδείχθηκε ο κος Γιάννης Βετουλάκης, 
αντιπρόεδρος ο κος  Διονύσης Κρεζίας, Γραμματέας ο κος 
Θανάσης Αλιβάνιστος και ψηφολέκτης ο κος Ιορδάνης Σα-
ρηπαλόγλου.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στις εργασίες της Γ.Σ. συμμετεί-
χαν και οι εκπρόσωποι του Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε. με δικαίωμα λό-
γου και ψήφου με προσωρινή διαταγή του Πρωτοδικείου 
Αθηνών. Το Σωματείο είχε απολέσει το δικαίωμα συμμετο-
χής στη Γενική Συνέλευση της Καλαμάτας μετά την απόφα-
ση του ίδιου δικαστηρίου επειδή το Διοικητικό του Συμβού-
λιο είχε προκύψει μέσω διαδικτυακών εκλογών, εκκρεμεί 
η τελεσίδικη απόφαση.       
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος 
και ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. κ. Γιώργος Καβ-
βαθάς και κ. Δημήτρης Βαργιάμης, ο Πρόεδρος της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών και Συντη-
ρητών Ανελκυστήρων κος Γιώργος Βλασόπουλος και την 
Πανελλήνια Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων εκπροσώπησε ο 
κος Χρήστος Ηλίας.
Στην Γ.Σ. παρευρέθησαν προσκεκλημένοι ο πρώην Πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας κος Δημήτρης Κόκκοτος, οι πρώ-
ην αντιπρόεδροι κ.κ. Δημήτρης Σάλτας και Βασίλης Τσίχλης 
όπως επίσης οι κ.κ. Δήμος Αλιβάνιστος και Σάββας Σαβ-
βέλος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έγινε η παρουσίαση επετειακού 
video με φωτογραφικό υλικό για τα είκοσι χρόνια της 
Ο.Ψ.Ε., στο οποίο παρουσιάστηκε η δράση της και οι άν-
θρωποι που συνέβαλαν σε αυτήν. με την ευκαιρία επι-
δόθηκαν τιμητικές πλακέτες σε δύο εξ αυτών, στους κ.κ. 
Ευστράτιο μαλιωτάκη από την Κρήτη και Βασίλη Νούλα 
από την Κορινθία.          



Όλοι τους εξέφρασαν την απόλυτη συμπαράστασή τους 
και τις ευχές τους για την ευόδωση των προσπαθειών της 
Ο.Ψ.Ε. για την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας των 
επαγγελματιών του κλάδου.
Ειδικότερα ο Πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. κος Γιώργος Καβ-
βαθάς αναφέρθηκε στην οικονομική δυσπραγία από το 
2010, την οποία ακολούθησε η πανδημία, ο πόλεμος στην 
Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση που επέφερε δυσβάστα-
χτο κόστος στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο φυσικό αέριο, στις 
μεταφορές και στην διατροφική αλυσίδα.
Η κυβέρνηση, λόγω της πανδημίας υποχρέωσε τις επιχει-
ρήσεις να κλείσουν για το δημόσια καλό, αυτό είχε τραγικά 
αποτελέσματα για αυτές, που σήμερα επιφορτίζονται και με 
την άνοδο του κόστους λειτουργίας τους και δεν μπορούν 
να τα βγάλουν πέρα. 
Συνεχίζοντας αναρωτήθηκε γιατί δεν αναστέλλεται η λει-
τουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για να τιθασευτούν 
οι υψηλές τιμές που έχουν σαν αποτέλεσμα να διανύουμε 
παρατεταμένη περίοδο ακραίας ακρίβειας, μιας κρίσης που 
χαρακτηρίστηκε παροδική τον Σεπτέμβριο του 2021, όμως 
αποκτά πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά και επιτείνεται από 
την ουκρανική κρίση. 
Αναφερόμενος στην έκθεση Πισσαρίδη, η οποία χαρακτη-
ρίζει διαρθρωτικό το πρόβλημα της οικονομίας μας, τόνι-

σε ότι οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας  γιατί τις θέσεις 
εργασίας τις δημιουργούν οι μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις και όχι οι πολυεθνικές εταιρίες. Κλείνοντας, έκα-
νε λόγο για έλλειψη οικονομικής δημοκρατίας στην Ελλάδα 
γιατί τα κεφάλαια οδηγούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης σε συγκεκριμένες μεγάλες επιχειρήσεις, υπερτονίζο-
ντας ότι οι επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό την σκέπη της 
Συνομοσπονδίας δεν είναι  παρίες αλλά ο κορμός της Ελ-
ληνικής Οικονομίας. 
Ο κος Δημήτρης Βαργιάμης, Γενικός Γραμματέας της 
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. αναφέρθηκε στην υποστήριξη που πρέπει να 
έχουν οι τεχνικοί σε μια προσπάθεια να έχουμε ποιοτικότε-
ρα επαγγέλματα, που αυτό θα επιτευχθεί μέσω της εκπαι-
δευτικής αναβάθμισης. 
Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών 
Εγκαταστατών και Συντηρητών Ανελκυστήρων κος Γιώρ-
γος Βλασόπουλος κατά τον χαιρετισμό του ζήτησε από τα 
κατά τόπους επιμελητήρια να απαιτείται η άδεια εξασκήσε-
ως επαγγέλματος όταν ζητείται έναρξη εργασιών σε αδει-
οδοτημένα επαγγέλματα και επεσήμανε ότι το ασφαλιστικό 
δεν πρέπει να γίνει χρηματιστηριακό είδος.
Η συνέχεια της εκδήλωσης είχε ενημερωτικό χαρακτήρα 
με τον κο Θωμά Παπαστεργιάδη να ενημερώνει το Σώμα 
για τις επιπτώσεις που επιφέρει η χρήση φθοριούχων ψυ-
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Από αριστερά οι κ.κ. Κοντούσιας-Πουλιάνος-Καββαθάς-
Βαργιάμης-Βλασόπουλος-Ηλίας και πίσω τους ο κος μπέσκος.

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ  
κος Άκης Τσάκας στο βήμα της Γ.Σ. 

Ο κος Δημήτρης Σάλτας κατά τον χαιρετισμό του. 6.Γ.Σ. 2η ημέρα
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κτικών αερίων στο περιβάλλον και στο πόσο συντελούν 
στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Συνέστησε στο σύνολο 
των επαγγελματιών ψυκτικών την ιδιαίτερη βαρύτητα που 
πρέπει να δίνουν προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δι-
αρροές στα ψυκτικά κυκλώματα, όχι μόνο για να προφυ-
λάξουν τους πελάτες τους από το αυξημένο κόστος επα-
ναπλήρωσης τους αλλά πρώτιστα για να διαφυλαχθεί το 
περιβάλλον, προς όφελος της υγείας της ανθρωπότητας, 
της πανίδας και της χλωρίδας του πλανήτη που είναι το 
σπίτι μας.
Οι πιστοποιήσεις των εταιρειών ήταν ένα από τα θέματα 
που αναδείχτηκαν και την ενημέρωση ανέλαβε να κάνει ο 
κος Παναγιώτης Καλδής, ο οποίος ενημέρωσε για την ανα-
γκαιότητά τους. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες από πιστο-
ποιημένες εταιρείες καθίστανται απαραίτητες γιατί απαι-
τούνται ήδη από τις εταιρίες που δέχονται τις υπηρεσίες, 
επειδή έτσι απαιτούν οι πιστοποιήσεις που διαθέτουν. 
μπαίνουμε σε φάση στην οποία εάν δεν είναι πιστοποιη-
μένες οι υπηρεσίες που προσφέρουμε, ακόμα και τα ερ-
γαλεία που χρησιμοποιούμε, δεν θα είναι εύκολο να ερ-
γαστούμε. Πρέπει να ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες και 
να προχωρήσουν οι πιστοποιήσεις για να έχουν μέλλον οι 
προσπάθειες για την αναβάθμιση οποιασδήποτε επαγγελ-
ματικής δραστηριότητας.
Η Νέα ΚΥΑ για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και η 

εφαρμοστική του Ε.Κ. 517/14 ήταν το θέμα για το οποίο ανέ-
λαβε να ενημερώσει το Σώμα ο κος Άκης Τσάγκας και ανα-
φέρθηκε στις Προτάσεις εφαρμογής εκπροσωπώντας το 
Υ.Π.ΕΝ.. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ετέθησαν αρκε-
τές ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση των ψυκτικών ρευ-
στών μετά την ανάκτησή τους από παλαιές εγκαταστάσεις 
και εάν ελέγχονται για την πιστοποίησή τους τα συνεργεία 
που τις διενεργούν.
Απαντώντας ο κος Τσάγκας αναφέρθηκε στις προσπάθει-
ες του Υπουργείου να βρεθεί λύση για τη συλλογή των απο-
βλήτων από ιδιωτική εταιρία και την δημιουργία πλατφόρ-
μας για καταγγελίες παραβάσεων και πρόκληση ελέγχων. 
με σκοπό να λειτουργήσει αποδοτικά αυτή η πλατφόρμα 
θα ξεκινήσουν σεμινάρια σε υπαλλήλους των περιφερειών 
για να ενημερωθούν με ποιο τρόπο θα πρέπει να γίνονται 
οι έλεγχοι, προκειμένου να επιβάλλονται κυρώσεις που θα 
περιστείλουν την παραβατικότητα που έχει σαν συνέπεια 
την καταστρατήγηση της νομοθεσίας με τις συνέπειες που 
όλοι γνωρίζουμε.
Ο κος Γιώργος μπέσκος, νομικός σύμβουλος της Ομο-
σπονδίας, ενημέρωσε το Σώμα ότι βρίσκεται στην διάθεσή 
τους για την νομική υποστήριξη που χρειάζονται σε επαγ-
γελματικό επίπεδο, για τις προσπάθειες που γίνονται για 
την καθιέρωση μητρώου ψυκτικών και τον αθέμιτο αντα-
γωνισμό που υφίστανται από αλυσίδες πώλησης ηλεκτρι-

Ο κος Γιάννης Αγγελάκης κατά την ψηφοφορία

Δείπνο 
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κών συσκευών, όταν προβάλουν κατά την διαφήμισή τους 
τον όρο «Δωρεάν εγκατάσταση» και γίνονται ενέργειες να 
σταματήσει η αναφορά τους. 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ψ.Ε. κος Πουλιάνος στον Διοικητικό 
Απολογισμό του 2022 ανέφερε την παρέμβαση της Ομο-
σπονδίας για τη δημιουργία εξεταστικών επιτροπών, τις πι-
έσεις προς το Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την επιστροφή των παρα-
βόλων σε όσους το κατέβαλαν, στις παρεμβάσεις για τη 
δημιουργία φορέα διαχείρισης αποβλήτων, την παράταση 
του προγράμματος για την αντικατάσταση κλιματιστικών και 
ψυγείων, την παρέμβαση για ανάκληση άστοχων δηλώσεων 
ιδιοκτήτη αλυσίδας ηλεκτρικών συσκευών, την νομική αντι-
μετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού με την προβολή του 
όρου «Δωρεάν εγκατάσταση», την καταγγελία για την έλ-
λειψη μητρώου ψυκτικών, του οποίου η δημιουργία θα επι-
φέρει καλύτερη διαχείριση και τακτοποίηση των εργασια-
κών θεμάτων.    
Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στις προσπάθειες για την ενημέ-
ρωση των επαγγελματιών ψυκτικών στα νέα ψυκτικά ρευ-
στά και το Η.Δ.Ε., με επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα σε πε-
ριοχές που υπήρχαν Σωματεία ή είναι υπό σύσταση, ως 
προς τη χρήση τους και την, εξ’ αιτίας της επικινδυνότη-
τας - επειδή είναι εύφλεκτα- μεταφορά τους και έκλεισε 
τον απολογισμό αναφέροντας την προσπάθεια επαφής και 
τη σύσφιξη των σχέσεων με αντίστοιχες ενώσεις στην Ευ-
ρώπη, για συνάντηση και τη δημιουργία forum για ανταλ-
λαγή απόψεων.
Κλείνοντας την ομιλία του ζήτησε συμπόρευση όλων των 
συναδέλφων και όπως δήλωσε από του βήματος δεν είναι 
αντίθετος με τη διαδικτυακή επικοινωνία αλλά παρ’ όλη την 
εξυπηρέτηση που προσφέρει δεν καταφέρνει να αντικατα-
στήσει την ζωντανή επικοινωνία που τόση ανάγκη έχουν οι 
άνθρωποι. 
Σε ότι αφορά τα οικονομικά της Ο.Ψ.Ε., ο ταμίας κος Αρι-
στείδης Αρφάνης παρέθεσε τα στοιχεία που απαιτούσε η 
εξελεγκτική επιτροπή, η οποία αφού συνήλθε έδωσε τη 
θετική της συγκατάθεση για να εγκριθεί από το Σώμα, το 
οποίο την ενέκρινε απαλλάσσοντας το απερχόμενο Δ.Σ. και 
την Ε.Ε. από κάθε ευθύνη.

μετά την ψηφοφορία τα εκλεγμένα μέλη  
συνήλθαν υπό την Προεδρία του πρώτου σε ψήφους 

 κου Κοντούσια και εξέλεξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

διοικηΤικο σύμβούλιο 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: δημήτριος κοντούσιας
 Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Έυάγγελος κουτσογεώργος 
 Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ηλίας σπυριδάκης
 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑμμΑΤΕΑΣ:  παντελής χαβιαράς
 ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑμμΑΤΕΑΣ:  αναστάσιος λυκίδης
 ΤΑμΙΑΣ:  στέφανος Τσοντάκης
 ΕΦΟΡΟΣ:  δημήτριος καλαμάρης
 μΕΛΗ:  αθανάσιος αλιβάνιστος
  διονύσιος κρεζίας

μετά από πρόταση του νέου Προέδρου της Ο.Ψ.Ε.  
κου Δημήτρη Κοντούσια προς το Δ.Σ.  

ο κος Παναγιώτης Πουλιάνος ανακηρύσσεται Επίτιμος Πρόεδρος.

Ελεγκτική Επιτροπή 
Ψαρουδάκης Γιάννης, Αναστάσιος Παπουτσής, Ιορδάνης Σαρηπαλόγλου

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε εφορευτική επιτροπή τους 
κ.κ. Χρήστο Βλαχόπουλο, Γιώργο Δαδόπουλο και Νίκο Πα-
παϊωάννου. Παρουσία δικαστικής αντιπροσώπου και υπό 
την εποπτεία της διεξήχθησαν αρχαιρεσίες προκειμένου να 
αναδειχθούν νέο Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επι-
τροπή και οι Αντιπρόσωποι στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Το βράδυ της πρώτης ημέρας το Δ.Σ. δεξιώθηκε τους αντι-
προσώπους και προσκεκλημένους της σε αίθουσα με ζω-
ντανή μουσική, όπου όλοι είχαμε την ευκαιρία να διασκε-
δάσουμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
Η επόμενη Γ.Σ. θα διεξαχθεί στην όμορφη Βέροια το 2024.

Διονύσης Βρυώνης 



πρωτοπόροι στις αντλίες Θερμότητας

Από το 1980, το όραμα της εταιρεί-
ας Δέλτα Τεχνική και του κλάδου Δέλ-
τα Κλίμα είναι να πρωτοπορούν συνεχώς 
με καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσί-
ες στον τομέα του κλιματισμού, έχοντας 
συνοδοιπόρους ευχαριστημένους πελά-
τες και συνεργάτες.
O στόχος μας είναι η ενεργειακή αποδο-
τικότητα & οικονομία σε μικρά και μεγά-
λα κτίρια με την  χρήση αντλιών θερμό-
τητας όλων των τύπων.
Σήμερα, η Δέλτα Κλίμα είναι μια εταιρεία 
με εξαιρετική φήμη, πολυετή εμπειρία και 
αξιοπιστία μια εταιρεία που αναπτύσσεται 
και επεκτείνει την μοναδική της τεχνογνω-
σία με νέα προϊόντα και συνεργασίες.

καινοτόμα προϊόντα

H Δέλτα Κλίμα είναι εξουσιοδοτημένος 
συνεργάτης της Mitsubishi Electric, η 
οποία κατασκευάζει πλήρη  σειρά μοντέ-
λων αντλιών θερμότητας απευθείας εκτό-
νωσης για οικιακές και επαγγελματικές 
εφαρμογές, συστήματα VRF-HVRF, αντλίες 
θερμότητας νερού, καθώς και συστήματα 
αερισμού - εξαερισμού που είναι απαραί-
τητα στις παρούσες συνθήκες υγιεινής σε 
κλειστούς χώρους. 
Επιπλέον διαθέτει τα γνωστά συστήματα 
νερού του brand Climaveneta με ευρύ-
τατη σειρά μοντέλων που περιλαμβάνει 
ψύκτες, αντλίες θερμότητας, κλιματι-
στικές μονάδες και fan coils. Έτσι, κα-
λύπτει και τις πιο απαιτητικές εφαρμο-
γές σε κτιριακά έργα μεγάλης και μικρής 
κλίμακας. 
Στην κορυφή των προϊόντων βρίσκο-
νται οι τετρασωλήνιες αντλίες θερμότητας 
πολλαπλών χρήσεων, της σειράς Integra. 
Οι μονάδες αυτές, χάρη στην προηγμέ-
νη λογική ελέγχου τους, είναι σε θέση να 
ανταποκρίνονται στις πραγματικές ενερ-
γειακές ανάγκες των κτιρίων και να πα-
ράγουν ανεξάρτητα ή και ταυτόχρονα 
ψύξη και θέρμανση οπότε και λειτουρ-
γούν με την εκπληκτική απόδοση της τά-
ξης του 800%. Έχουν άριστη εφαρμογή σε 

μικρά και μεγάλα ξενοδοχειακά συγκρο-
τήματα, νοσοκομεία, κτίρια γραφείων, κέ-
ντρα ευεξίας, εμπορικά κέντρα κλπ.
Οι μονάδες της Mitsubishi Electric και 
brand Climaveneta κατέχουν πιστο-
ποίηση από τους διεθνείς οργανισμούς 
Eurovent και TUV για την απόδοσή τους. 
Κατασκευάζονται με τις αυστηρότερες 
προδιαγραφές και δοκιμάζονται μια προς 
μια σε πραγματικές συνθήκες λειτουργί-
ας πριν την παράδοσή τους. 

Νέα συνεργασία της δέλτα κλίμα

Η Δέλτα Κλίμα εμπλουτίζει την γκάμα των 
προϊόντων της με πλήρη σειρά μηχανη-
μάτων κλιματισμού και αντλίες θερμότη-
τας GREE νέας γενιάς που ξεχωρίζουν 
για την υψηλή τεχνολογία τους, την και-
νοτομία και το διακριτικό σχεδιασμό τους.
Για κλίμα που προσαρμόζεται στις ανά-
γκες του κάθε χώρου επιλέγονται τα πο-
λυδιαιρούμενα συστήματα Free Match 
της GREE που συνδυάζουν μια εξωτερι-
κή μονάδα με μια ή περισσότερες εσω-
τερικές. 
Σε επαγγελματικές εφαρμογές επιλέ-
γονται  ημικεντρικά συστήματα κλιματι-
σμού και VRF. με τις αντλίες θερμότητας 
Versati αντιμετωπίζεται η ενεργειακή 
κρίση και δημιουργείται ιδανικό κλίμα 
σε όλους τους χώρους.

με όραμα και τεχνογνωσία ατενίζουμε το μέλλον του κλιματισμού
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Δημήτρης κοντούσιας 
Ο νέος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος, μιλά  
σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό Ψυκτικός.  
μεταξύ άλλων, μιλάει για τις προκλήσεις και τις δυσκολίες  
που αντιμετώπισε στη συνδικαλιστική διαδρομή του, για  
τις αξίες που πρέπει να διέπουν κάποιον που θέλει να ακολουθήσει 
το επάγγελμα, για τις προκλήσεις αλλά και τους στόχους της Ο.Ψ.Ε.,  
για τους λόγους συμμετοχής των ψυκτικών στο Σ.Ε.Ψ.Ε. κ.ά.

κε κοντούσια μέχρι σήμερα έχετε θη-
τεύσει στο δ.σ. του σ.Έ.ψύ.π. σαν μέ-
λος και πρόεδρος του, της ο.ψ.Έ. από 
την θέση του γενικού γραμματέα και 
τα τελευταία χρόνια προεδρεύετε στον 
συνεταιρισμό Έπαγγελματιών Έλλάδος. 
Το ερώτημα είναι, τι σας ωθεί να έχετε 
αυτές τις δραστηριότητες;  

Συνάδελφε Διονύση αρχικά θέλω να σε 
ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου 
δίνεις ώστε να απαντήσω στις ερωτήσεις 
αλλά και να εκφράσω μέσα από το περιο-
δικό μας τις απόψεις μου. Θα σε αποκαλώ 
συνάδελφο διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ανθρώπους που υπήρξαν στον χώρο μας 
και έχουν προσφέρει πολλά όπως εσύ.

Το 2007 ξεκίνησε η ενασχόλησή μου με 
τα κοινά του κλάδου όταν βρέθηκα για 
πρώτη φορά στο Δ.Σ του Σ.Ε.Ψ.Υ.Π. και 
αργότερα ως εκλεγμένο μέλος και αντι-
πρόσωπος του στην Ο.Ψ.Ε. Στην συνέ-
χεια, το 2012 - 2013 με δική σου προ-
τροπή ξεκίνησα την ενασχόλησή μου με 
τον Σ.Ε.Ψ.Ε. για να ακολουθήσει η πορεία 
μου στην Ο.Ψ.Ε. σαν μέλος, Γενικός Γραμ-
ματέας και Πρόεδρος από τις 14/01/23, 
δράττομαι δε της ευκαιρίας να ευχαρι-
στήσω όλους τους συναδέλφους που 
με εμπιστεύτηκαν και με εμπιστεύονται 
και να τους πω ότι θα κάνω ότι περνάει 
από το χέρι μου για την αναβάθμιση του 
κλάδου, όπως επίσης να υπενθυμίσω σε 
όλους όσους ασχολούνται ή σκέφτονται 

να ασχοληθούν με τα κοινά ότι κανένας 
δεν περισσεύει και όλοι είναι απαραίτη-
τοι για την επίτευξη των επαγγελματικών 
μας στόχων, πολλώ μάλλον τώρα που 
συμμετέχω στο Δ.Σ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. στο 
οποίο εξελέγην πρόσφατα.
Η απάντηση συνάδελφε Διονύση είναι 
ότι όταν βρέθηκα σε όλα αυτά κατάλαβα 
ότι πραγματικά ήθελα πολύ να βοηθήσω 
όσο περισσότερο μπορούσα τον κλάδο 
μας, να φτάσει ψηλά εκεί που πραγμα-
τικά αξίζει να βρίσκεται, διότι το τεχνικό 
επίπεδο των ψυκτικών είναι πολύ υψηλό 
αλλά μη κατοχυρωμένο, όπως θα έπρε-
πε να είναι, έτσι όπως μας αξίζει να εί-
ναι. Εγώ προσωπικά,  αν τα χρόνια γύ-
ριζαν πίσω, την ίδια δουλειά θα επέλεγα 
γιατί την αγαπώ και πραγματικά αξίζου-
με πολύ περισσότερα. Έτσι λοιπόν, απο-
φάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά και ευ-
ρισκόμενος δίπλα σε ανθρώπους που 
έχουν προσφέρει τα μέγιστα στον κλάδο 
μας άρχισα να ασχολούμαι όλο και πε-
ρισσότερο, με διάθεση και στόχο να προ-
σφέρω ότι καλύτερο μπορώ.

Έυχαριστώ για τα καλά σου λόγια συ-
νάδελφε, πες μου λοιπόν ποιες είναι 
οι αξίες που θεωρείς ότι πρέπει να δι-
έπουν αυτόν που θα θελήσει να ακο-
λουθήσει την ίδια πορεία με εσένα 
και ποιες κρατάς εσύ προκειμένου να 
ασκείς τα καθήκοντά σου; 
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Πρώτα από όλα σεβασμός στο επάγγελ-
μα, στους θεσμούς και στους ανθρώπους 
που αγωνίσθηκαν για τη δημιουργία Σω-
ματείων σε όλη την χώρα, την ίδρυση της 
Ο.Ψ.Ε. και του Σ.Ε.Ψ.Ε. Η αξία που κρατώ 
είναι ότι όποιος έχει διάθεση να ασχολη-
θεί με τα κοινά δεν πρέπει να στοχεύει 
σε  προσωπικό κέρδος και δεν πρέπει να 
αποκλείει κανέναν, γιατί μόνο όλοι μαζί 
μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κυρίως, 
όμως με σεβασμό σε όλους τους συνα-
δέλφους ψυκτικούς, όποιος και αν εί-
ναι αυτός, όπως και αν λέγεται, σε όποια 
θέση και αν βρίσκεται.
Αυτά που εγώ κρατάω πιο ψηλά από όλα 
είναι: 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΕΒΑΣμΟΣ 
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

στη μέχρι σήμερα συνδικαλιστική  δι-
αδρομή σας σίγουρα αντιμετωπίσατε 
προκλήσεις και δυσκολίες, μπορείτε 
να αναφερθείτε στις σημαντικότερες; 

Οι δυσκολίες δημιουργούν προκλήσεις. 
Αμέτρητες δυσκολίες. Πρώτα από όλα 
η ενεργοποίηση του δύσκαμπτου ελλη-
νικού δημοσίου ώστε να ξεκινήσουν οι 
εξετάσεις για την αναβάθμιση των αδει-
ούχων ψυκτικών και την πιστοποίηση 
αυτών.
Άλλη πολύ σημαντική δυσκολία και 
έντονη πρόκληση για εμένα ήταν η ενα-
σχόλησή μου με τον Σ.Ε.Ψ.Ε. Θα θυμά-

σαι πολύ καλά όταν βρεθήκαμε στο ίδιο 
Δ.Σ τις δυσκολίες που υπήρχαν και πόση 
προσπάθεια έπρεπε να καταβάλουμε για 
να καταφέρουμε με ομαδική δουλειά να 
αντιστρέψουμε το αρνητικό κλίμα, να 
επιστρέψουν οι συνάδελφοι στον Συνε-
ταιρισμό που είναι πλέον μια υγιέστατη 
επιχείρηση.

οι δυσκολίες που αναφέρετε σας 
έχουν φέρει στο σημείο κάποια στιγ-
μή να σκεφτείτε την απόσυρσή σας από 
τα κοινά και την προσήλωσή σας στην 
προσωπική σας επαγγελματική δρα-
στηριότητα;

Δεν θα σου κρύψω ότι υπήρχαν στιγμές 
που το σκέφτηκα αλλά τελικά θύμωνα με 
τον εαυτό μου, όπως ανέφερα και πριν 

οι δυσκολίες δημιουργούν προκλήσεις, 
οπότε παίρνω  δύναμη και συνεχίζω. 

Έάν σας ζητήσω να κάνετε έναν απο-
λογισμό των ενεργειών που έγιναν από 
το δ.σ. της ο.ψ.Έ. ποιες εξ΄ αυτών θεω-
ρείτε κορυφαίες; 

Οι παλαιότεροι από εμάς έχουν παλέψει 
αρκετά για να καταφέρουν η Ομοσπον-
δία να χαίρει μεγάλης αναγνωρισιμότη-
τας από όλους τους κρατικούς φορείς.   
Είναι η προίκα μας με την οποία πρέπει 
να συνεχίσουμε όλοι  όσοι υπηρετού-
με τώρα την Ομοσπονδία. Ήταν πολλές 
και μεγάλες οι προσπάθειες που έγιναν 
από την Ο.Ψ.Ε. για να καταφέρουμε να γί-
νουν εξετάσεις ώστε να αναβαθμισθούν 
οι άδειες όλων των συναδέλφων και να 

πιςτΕυω ότι θα πρΕπΕι να Ειναι παγιό 
αιτηΜα της ό.Ψ.Ε. η δηΜιόυργια 
Μητρωόυ Ψυκτικων Ετςι ωςτΕ να 
ξΕκαθαριςΕι πόιόι και πόςόι ΕιΜαςτΕ, 
ωςτΕ ςΕ όλα τα νΕα Εργα ιδιωτικα 
– δηΜόςια - Εργα ΜΕςω Εςπα, να 
υπαρχόυν Μόνό αδΕιόυχόι και 
πιςτόπόιηΜΕνόι Ψυκτικόι.

61

Ηράκλειο 2012



αποκτήσουν πιστοποιήσεις για τη δι-
αχείριση των ψυκτικών ρευστών. με 
μεγάλη πίεση προς τις Περιφέρειες  
καταφέραμε το αυτονόητο, για εμάς, 
να καθοριστούν επιτροπές σε όλες τις 
Περιφερειακές ενότητες, έτσι ώστε να 
εφαρμοστεί το Προεδρικό Διάταγμα 
και οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί. 
Επίσης, πλέον μιλάμε για μια Ομο-
σπονδία με διοικητική και οικονομι-
κή επάρκεια, με γενικές συνελεύσεις, 
στις οποίες υπάρχει μεγάλη συμμε-
τοχή και μην ξεχνάμε τις τεράστι-
ες προσπάθειες του απελθόντα Προ-
έδρου κου Παναγιώτη Πουλιάνου, ο 
οποίος διατρέχοντας όλη την Ελλάδα 
κατάφερε να δημιουργήσει νέα Σω-
ματεία, να μεγαλώσει την Ομοσπον-
δία και να της δώσει το κύρος και τη 
θέση που της αρμόζει.

μετά την εκλογική διαδικασία για 
τη σύσταση του νέου δ.σ. της ο.ψ.Έ. 
ποιοι είναι οι νέοι στόχοι που εσείς 
έχετε κατά νου να αναδείξετε, ιδι-
αίτερα τώρα από την θέση του προ-
έδρου; 

Αρχικά, πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι 
πάγιο αίτημα της ο.ψ.Έ. η δημιουρ-
γία μηΤρωού ψύκΤικωΝ έτσι ώστε 
να ξεκαθαρίσει ποιοι και πόσοι είμα-
στε, ώστε σε όλα τα νέα έργα Ιδιωτι-
κά – Δημόσια - Έργα μέσω ΕΣΠΑ, να 
υπάρχουν μόνο αδειούχοι και πιστο-
ποιημένοι ψυκτικοί.
Νομίζω ότι έφτασε ο καιρός να πιέσου-
με στο μέγιστο όλες τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες αλλά και όλους τους εμπλεκό-
μενους με το επάγγελμα του ψυκτικού 
(εμπόρους ψυκτικών ρευστών, μηχα-
νημάτων και ανταλλακτικών, εισαγω-
γικές και εμπορικές εταιρείες ψυκτι-

κών και κλιματιστικών μηχανημάτων), 
για το ποιος τελικά πρέπει να ασκεί ερ-
γασίες σε ψυκτικές και κλιματιστικές 
μονάδες, ποιος προμηθεύεται ψυκτικά 
υγρά, ποιος κάνει επισκευές, ποιος κά-
νει εγκαταστάσεις.
Όμως θα πρέπει και οι συνάδελφοι ψυ-
κτικοί να καταλάβουν τις υποχρεώσεις 
που έχουν, βάσει της ελληνικής νομο-
θεσίας και των ευρωπαϊκών κανονι-
σμών. Θα πρέπει επιτέλους να καταλά-
βουμε όλοι την αξία του ψυκτικού και 
να εναρμονιστούμε με τη νομοθεσία.
Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευ-
σης όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες 
και τα νέα ψυκτικά ρευστά.
Ένταξη του κλάδου σε προγράμματα 
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των 
επιχειρήσεών μας.
Προσπάθεια για τη δημιουργία νέων 
Σωματείων.
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Περιφρούρηση του επαγγέλματος με 
τη συνεργασία των Σωματείων και την  
ενημέρωση των μελών τους.

Θεωρείτε ότι το επάγγελμα του ψυ-
κτικού ανήκει στα επαγγέλματα του 
μέλλοντος και ποιες είναι οι δυσκο-
λίες που πρέπει να λάβουν  υπ΄ όψιν 
τους οι νεότεροι εκ των συναδέλφων 
σας; 

Αυτό είναι δεδομένο, βάσει των ανα-
γκών που υπάρχουν και δημιουρ-
γούνται συνεχώς «δυστυχώς για το 
μέλλον της Γης - λόγω κλιματικής αλ-
λαγής», οι ανάγκες της ψύξης αυξάνο-
νται δραματικά.
Αδιαμφισβήτητα το επάγγελμά μας 
ανήκει στα επαγγέλματα του μέλλο-
ντος και μακάρι να το καταλάβουν οι 
νεότεροι ώστε να ασχοληθούν με υπο-
μονή, όμως, γιατί οι δυσκολίες στην 
αρχή της επαγγελματικής δραστηριό-
τητας είναι αρκετές.
 

με υπομονή και επιμονή, όταν κάτι 
το αγαπάς, μπορείς να πετύχεις τους 
στόχους σου.

μπορείτε να μας πείτε τι είδους επι-
χείρηση είναι ο σ.Έ.ψ.Έ. και να ανα-
φέρετε κάποιους από τους λόγους 
που οι συνάδελφοι σας επαγγελματί-
ες ψυκτικοί πρέπει να συμμετέχουν 
σε αυτό το εγχείρημα, ποια είναι τα 
απτά οφέλη για τους συνεταιριστές;

Ο Σ.Ε.Ψ.Ε. είναι το κατάστημα όλων 
των ψυκτικών. Αυτό είναι που πρέ-
πει να καταλάβουν οι συνάδελφοι και 
να στηρίξουν το εγχείρημα. Διοικείται 
από Δ.Σ. εκλεγμένο από τους ίδιους 
τους Συνεταιριστές.  
Ο Συνεταιρισμός είναι σίγουρο ότι 
κρατάει τις τιμές χαμηλά έτσι ώστε 
να μπορούν οι συνάδελφοι να προμη-
θεύονται σε ανταγωνιστικές τιμές ό,τι 
χρειάζονται για τις δουλειές τους.
Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι καταφέραμε 
όλοι μαζί, Δ.Σ. και Συνεταιριστές, την 
εξυγίανση του Σ.Ε.Ψ.Ε και τώρα πλέον 
δίνεται πιστωτικό τιμολόγιο στο τέλος 
του έτους βάσει αγορών, με αποτέλε-
σμα να γίνεται όλο και πιο ανταγωνι-
στικός προς όφελος των Συνεταιρι-
στών Ψυκτικών.
Αυτό από μόνο του είναι το μεγαλύτε-
ρο κίνητρο ώστε όλοι οι συνάδελφοι 
να αποκτήσουν μερίδιο του Συνεται-
ρισμού.
Εγώ προσωπικά, μετά τη δική σου 
προτροπή, αγόρασα το 2012 συνεται-
ριστική μερίδα και το 2013 εκλέχτηκα 
στο Δ.Σ του Σ.Ε.Ψ.Ε.. Διετέλεσα Γραμ-

ματέας από το 2015 έως το 2021 και 
από τον μάρτιο του 2021 οι συνάδελ-
φοι με τίμησαν με την ψήφο τους και 
μέχρι σήμερα υπηρετώ τον Συνεταιρι-
σμό από την θέση του Προέδρου.  
Όλο αυτό το διάστημα σε άψογη συ-
νεργασία με το υπόλοιπο Δ.Σ., το 
προσωπικό και τους συνεργάτες μας 
(λογιστές, ορκωτούς λογιστές, νομι-
κούς συμβούλους) καταφέραμε να 
αυξήσουμε τον τζίρο. Επειδή εχθρός 
του καλού είναι το καλύτερο πιστεύω 
ότι μόνο καλύτερα μπορεί να πάει το 
κατάστημά μας, αν το καταλάβου-
με όλοι μας και το στηρίξουμε με τις 
αγορές μας.

σε προσωπικό επίπεδο, σας ωφέλη-
σε η συνδικαλιστική σας δραστηριό-
τητα;

με ωφέλησε αρκετά αλλά όχι σε οικο-
νομικό επίπεδο, όπως μπορεί κάποιοι 
να νομίζουν. με ωφέλησε κάνοντας 
γνωριμίες με συναδέλφους και πολ-
λές νέες συνεργασίες με αυτούς. Επί-
σης με βοήθησε  στην κατανόηση της 
νομοθεσίας.

Τι θα λέγατε σε κάποιον νεότερο συ-
νάδελφό σας για να τον πείσετε να 
συμμετέχει στα κοινά;

Όλοι οι νεότεροι συνάδελφοι θα πρέ-
πει να συμμετέχουν. Είναι αναγκαίο 
και εύχομαι να υπάρξουν πολλοί, γιατί 
μόνο έτσι θα μπορέσουν να διεκδική-
σουν αυτό που πραγματικά τους ανή-
κει, αυτό που πραγματικά ονειρεύο-
νται για το επαγγελματικό τους μέλλον.
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Τα τρία μέρη που αποτελούν την 
ψυχή, κατά τον Πλάτωνα, είναι: το 
επιθυμητικό, το θυμοειδές και το δι-
ανοητικό.
Το επιθυμητικό μέρος της ψυχής εκ-
φράζει τις σωματικές ή «άλογες επι-
θυμίες» του ανθρώπου, όπως τις 
ανάγκες του σώματος (πείνα, δίψα, 
ερωτική διάθεση κ.α.). Είναι η έδρα 
επιθυμιών, πολύτροπων και πολυώ-
νυμων. Η πραγματοποίηση αυτών των 
επιθυμιών συνιστά ηδονή, η οποία 
όμως, σύμφωνα με τον φιλόσοφο, εί-
ναι φαινομενική και επιφανειακή. Αν, 
για παράδειγμα, πεινάς και φας, έχεις 
απλά ικανοποιήσει την επιθυμία σου 
να σταματήσεις να πεινάς και τίποτα 
περισσότερο. Δεν μπορεί από το επι-
θυμητικό μέρος της ψυχής να προ-
κύψει ουσιαστική ηδονή παρά απλή 
ικανοποίηση μίας σωματικής, άλογης 
ανάγκης.

Ψηλότερα αξιολογικά από το επιθυ-
μητικό, βρίσκεται το θυμοειδές μέ-
ρος της ψυχής. Είναι το αγωνιστικό 
στοιχείο ή αλλιώς, το ριζικά βουλητι-
κό στοιχείο. Πρόκειται για την ικανο-
ποίηση της ανάγκης σου να αναγνω-
ρίζεσαι από τους άλλους ανθρώπους 
ως αξιοπρεπής και έντιμος. Το θυ-
μοειδές μέρος της ψυχής, μπορεί να 
οδηγήσει σε ρήξεις και μάχες για την 
υπεράσπιση της τιμής σου. μπορεί να 
σε κάνει να επιζητάς αξιώματα και 
μεγαλύτερη αναγνώριση. Δεν σχε-
τίζεται με υλικά αγαθά αλλά με την 
προστασία του «είναι» σου.
Το τρίτο μέρος της ψυχής είναι το λο-
γιστικό ή διανοητικό. Αυτό, σύμφωνα 
με τον Πλάτωνα, θα πρέπει να «κυ-
βερνά» την ψυχή με την συναίνεση 
του θυμοειδούς και την εκούσια υπο-
ταγή του επιθυμητικού. Το διανοητι-
κό μέρος «στεγάζει» την ορθή κρί-

ση και έλκεται από τις ευχαριστήσεις 
που παρέχει η διανοητική απασχόλη-
ση και η γνώση.
Οι ηδονές από την ικανοποίηση του 
διανοητικού είναι οι μόνες αληθινές 
και πραγματικές, κατά τον φιλόσο-
φο. Η επιδίωξη τους προσφέρει μόνι-
μη ανακούφιση από τον φαύλο κύκλο 
της επιθυμίας και την εκπλήρωσή 
της, αφού τα αντικείμενα της φιλοσο-
φικής γνώσης δεν θα εξαφανιστούν, 
όπως εξαφανίζονται, για παράδειγ-
μα, οι τροφές που τρώμε, αλλά, ως 
αμετάβλητα και αθάνατα στοιχεία, θα 
προσφέρουν μία σταθερή κατάσταση 
πλήρωσης.
Ο Πλάτωνας χρησιμοποιεί μία εικόνα 
για να δείξει την εσωτερική μάχη που 
διεξάγεται στον άνθρωπο μεταξύ των 
τριών μερών της ψυχής του. Σε αυτήν 
την μάχη, το λογιστικό μέρος εκπρο-
σωπείται από τον άνθρωπο, το θυμο-

Επιθυμίες και ηδονές  
στην ΠολιτΕιΑ του Πλάτωνα: 
ο άνθρωπος, το λιοντάρι και το τέρας
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στο κορυφαίο έργο της παγκόσμιας φιλοσοφίας «πολιτεία», ο πλάτωνας δεν περιγράφει τόσο τη σωστή οργάνωση 
ενός κρατικού σχηματισμού, όσο τη μάχη που διεξάγεται στην ψυχή του ανθρώπου ανάμεσα στη λογική και στις επι-
θυμίες, μία μάχη από την οποία θα κριθεί εάν τελικά κατορθώσει να γευτεί τη μοναδική γνήσια ηδονή, αυτή του ιδα-
νικού βίου.



ειδές από ένα λιοντάρι και το επιθυ-
μητικό από ένα πολυκέφαλο θηρίο. 
Εάν ο άνθρωπος αφήσει το λιοντάρι 
και το θηρίο να ισχυροποιηθούν εις 
βάρος του λογιστικού, τότε εκείνα θα 
αντιμάχονται με σφοδρότητα, οδηγώ-
ντας τον σε μία ακόλαστη ζωή, έρμαιο 
των αντίρροπων επιθυμιών και πα-
θών του, όπως και των ξεσπασμάτων 
της οργής του. Εάν όμως ο άνθρωπος 
(το λογιστικό) καταφέρει να δαμάσει 
το θηρίο (βουλητικό) με τη βοήθεια 
του λιονταριού (θυμοειδούς), τότε θα 
μπορέσει να πειθαρχήσει τις επιθυμί-
ες του και να εκριζώσει τα πάθη του, 
ώστε να απολαύσει την ηδονή της αρ-
μονίας στην ψυχή του.
Θα ήταν λάθος όμως εάν αυτή η θε-
ώρηση οδηγούσε στο συμπέρασμα 
ότι ο άνθρωπος μπορεί, ή οφείλει 
να προσπαθεί, να εκμηδενίσει το θη-
ρίο ή το λιοντάρι μέσα του. Αντίθετα, 
ο Πλάτωνας προτείνει στον άνθρωπο 
να ικανοποιεί έμμετρα το επιθυμητικό 
του, ώστε αυτό να μην παθιάζεται ούτε 
από τη στέρηση, ούτε από την υπερ-
πλήρωσή του, και έτσι, στην κατάστα-
ση ηρεμίας, να αφήνει απερίσπαστο το 
λογιστικό κομμάτι της ψυχής να αφο-
σιώνεται στην αναζήτηση της γνώσης, 
που είναι η υπέρτατη ηδονή.
Όταν το λογιστικό μέρος καρπώνεται 
τις ηδονές που αναζητεί, τότε όλα τα 
μέρη της ψυχής θα είναι ικανοποιη-
μένα, ενώ εάν επικρατήσουν οι ηδο-
νές κάποιου άλλου μέρους, τότε θα 
αναστατωθεί όλη η τάξη της ζωής του 
ανθρώπου, οπότε κανένα μέρος δεν 
θα ικανοποιείται όπως του αρμόζει.

φιλοσοφικοσ βιοσ: ο ιδανικός 
βίος, σύμφωνα με τον πλάτωνα 
και πως μπορεί να επιτευχθεί

Τα τρία μέρη της ψυχής και η επικρά-
τηση τους σε κάθε άνθρωπο καθορί-
ζουν και τα τρία είδη βίου που δύνα-

ται να έχει: φιλοσοφικός βίος για τον 
άνθρωπο που κυριαρχείται από το 
λογιστικό, φιλότιμος βίος για εκεί-
νον που κυριαρχείται από το θυμοει-
δές και φιλοκερδής βίος για εκείνον 
που κυριαρχείται από το επιθυμητικό.
μπορεί και στις τρεις κατηγορίες αν-
θρώπων να φαντάζει ότι ηδονικό-
τερος βίος είναι ο δικός τους, στην 
πραγματικότητα όμως, μόνο ο φιλό-
σοφος έχει τη γνώση ότι ο δικός του 
βίος είναι ο ηδονικότερος κι αυτό 
γιατί ο ίδιος έχει γνωρίσει τις ηδο-
νές των άλλων δύο, ενώ οι άλλοι δεν 
έχουν καταφέρει να γνωρίσουν τις 
δικές του. Ο φιλόσοφος επίσης, έχει 
τη δυνατότητα να αποτιμήσει τον βίο 
του ως «όλον» και να καταλήξει στην 
υπεροχή του από τους βίους των άλ-
λων, χρησιμοποιώντας την εμπειρία 
και τη λογική του, κάτι που οι άλλοι 
δεν είναι σε θέση να κάνουν.
Τρεις βασικές αρετές χαρακτηρί-
ζουν τον ενάρετο βίο, σύμφωνα με 
τον Πλάτωνα: η σωφροσύνη, η αν-
δρεία και η σοφία. Αν σε αυτές προ-
στεθεί και μία τέταρτη, η δικαιοσύνη, 
η οποία αντιστοιχεί στην ισορροπία 
του συνόλου, τότε έχουμε έναν δίκαιο 
άνθρωπο, έναν άνθρωπο που έχει κα-
ταφέρει να εναρμονίσει τα τρία μέρη 
της ψυχής του κάτω από την ηγεμονία 
του διανοητικού.
με την υπεροχή του διανοητικού, ο 
άνθρωπος είναι σε θέση να ελέγχει 
τις επιθυμίες του και, με εγκράτεια 
και σωφροσύνη, να μετασχηματίζει 
το πάθος του σε ανδρεία. με άλλα λό-
για, κυβερνώντας τα άλλα μέρη, ο λο-
γισμός προσφέρει στον άνθρωπο την 
ευτυχία, καθώς επιτυγχάνει την απο-
σόβηση των εσωτερικών συγκρούσε-
ων και την αρμονική σχέση ανάμεσα 
στα μέρη της ψυχής.
«Φιλία» αποκαλεί ο Πλάτωνας την 
ιδανική σχέση ανάμεσα στα μέρη 

της ψυχής, καθώς δεν περιγράφει 
μία κατάσταση αδιάλειπτης καταστο-
λής, αλλά μία πειθαρχία, στην οποία 
ο δίκαιος άνθρωπος βρίσκει ευχα-
ρίστηση. Το ευγενικό μέρος της ψυ-
χής, έχοντας επιτύχει αυτή τη «φι-
λία» με τα άλλα δύο μέρη, έρχεται σε 
επικοινωνία με την γνώση, το «όντως 
όν», και τότε γεννάται το σύζευγμα 
«νους και αλήθεια», όπου «νους» εί-
ναι το λογιστικό κομμάτι της ψυχής 
και «αλήθεια» το «όντως όν». Ούτε η 
«αλήθεια» υπάρχει πριν τη σύζευξή 
της με την ψυχή, ούτε ο «νους» πριν 
τη σύζευξη του με την αλήθεια. μόνο 
η ένωση δίνει υπόσταση στα δύο 
μέρη της συζυγίας και μόνο με τη συ-
ζυγία ο άνθρωπος αποκτά την πραγ-
ματική γνώση.
Η ευδαιμονία δεν εξαρτάται από την 
ύπαρξη ενός ορισμένου ευνοϊκού πε-
ριβάλλοντος (από τους άλλους ή από 
τις περιστάσεις) αλλά από τον ίδιο 
μας τον εαυτό. μπορούμε να την δη-
μιουργήσουμε, αναπτύσσοντας εντός 
μας τη «λογική», η οποία μας κάνει 
δίκαιους.
Η επιδίωξη πνευματικών ηδονών, 
κατά τον Πλάτωνα, προσφέρει μόνι-
μη ανακούφιση από τον φαύλο κύ-
κλο της ικανοποίησης των σωματικών 
αναγκών, αφού χάρη στον μεγαλύτε-
ρο βαθμό πραγματικότητας, τα αντι-
κείμενα της φιλοσοφικής γνώσης δεν 
θα εξαφανιστούν, όπως τα φαγητά 
που καταναλώνουμε, αλλά θα διατη-
ρήσουν τον φιλόσοφο σε μία σταθερή 
κατάσταση πλήρωσης.
Ο άνθρωπος, απελεύθερος από εσω-
τερικούς καταναγκασμούς και πα-
ρορμήσεις, απολαμβάνει λοιπόν το 
αίσθημα της μόνιμης πλήρωσης και, 
απερίσπαστος, αφοσιώνεται στην πε-
ραιτέρω αναζήτηση της σοφίας που 
προσφέρει την απόλυτη ηδύτητα και 
αγαθότητα σε μία ζωή.
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μελαγχολία αρχ. < μελάγχολος «σκυθρωπός» < μέλας, -ανος «μαύρος» +-χολος < χολή. H λ. πρωτοαπαντά στον Iπποκράτη,  
ο οποίος θεωρούσε ότι η ψυχική διάθεση τού ανθρώπου εξαρτάται από τον βαθμό αναμίξεως των σωματικών χυμών, που διαμορ-
φώνει τη σχέση σωματικών και ψυχικών λειτουργιών. H λ. πέρασε σε πολλές ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. melancholy, γαλλ. mélancolie, 
γερμ. Melancholie κ.ά.

νερό < μεσν. νερό(ν) < (5ος αι.) νηρόν, ουδ. τού μτγν. επιθ. νηρός «πρόσφατος, φρέσκος» (κυρ. για ψάρια), συνηρημένος τ. τού 
αρχ. νεαρός. H λ. απέκτησε τη σημερινή της σημ. από τη συνεκφορά νεαρὸν / νηρὸν ὸδωρ «φρέσκο νερό», στην οποία το επίθ. υπερί-
σχυσε τού ουσ. και το αντικατέστησε στην καθημερινή ομιλία.

ΈΤύμολογια ΤωΝ λΈξΈωΝ



Η Έλληνική και η κινέζικη. είναι οι 
μόνες γλώσσες με συνεχή ζώσα πα-
ρουσία από τους ίδιους λαούς και…..
στον ίδιο χώρο εδώ και 4.000 έτη. 
Όλες οι γλώσσες θεωρούνται κρυφο-
ελληνικές, με πλούσια δάνεια από τη 
μητέρα των γλωσσών, την Ελληνική.
(Francisco Adrados, γλωσσολόγος).
η Έλληνική γλώσσα έχει λέξεις για 
έννοιες οι οποίες παραμένουν χω-
ρίς απόδοση στις υπόλοιπες γλώσ-
σες, όπως άμιλλα, θαλπωρή και φι-
λότιμο μόνον η Ελληνική γλώσσα 
ξεχωρίζει τη ζωή από το βίο, την αγά-
πη από τον έρωτα. μόνον αυτή δια-
χωρίζει, διατηρώντας το ίδιο ριζικό 
θέμα, το ατύχημα από το δυστύχημα, 
το συμφέρον από το ενδιαφέρον.
Το εκπληκτικό είναι ότι η ίδια η Ελ-
ληνική γλώσσα μας διδάσκει συνε-
χώς πώς να γράφουμε σωστά. μέσω 
της ετυμολογίας, μπορούμε να κατα-
λάβουμε ποιός είναι ο σωστός τρόπος 
γραφής ακόμα και λέξεων που ποτέ 
δεν έχουμε δει ή γράψει.
Το «πειρούνι» για παράδειγμα, για 
κάποιον που έχει βασικές γνώσεις 
Αρχαίων Ελληνικών, είναι προφανές 
ότι γράφεται με «ει» και όχι με «ι» 
όπως πολύ άστοχα το γράφουμε σή-
μερα. Ο λόγος είναι πολύ απλός, το 
«πειρούνι» προέρχεται από το ρήμα 
«πείρω» που σημαίνει τρυπώ-δια-
περνώ, ακριβώς επειδή τρυπάμε με 
αυτό το φαγητό για να το πιάσουμε.
Επίσης η λέξη «συγκεκριμένος» φυσι-
κά και δεν μπορεί να γραφτεί «συγκε-

κρυμμένος», καθώς προέρχεται από 
το «κριμένος» (αυτός που έχει δηλαδή 
κριθεί) και όχι βέβαια από το «κρυμ-
μένος» (αυτός που έχει κρυφτεί).
Άρα το να υπάρχουν πολλά γράμμα-
τα για τον ίδιο ήχο (π.χ. η, ι, υ, ει, οι 
κτλ) όχι μόνο δεν θα έπρεπε να μας 
δυσκολεύει, αλλά αντιθέτως να μας 
βοηθάει στο να γράφουμε πιο σωστά, 
εφόσον βέβαια έχουμε μια βασική 
κατανόηση της γλώσσας μας.
Έπιπλέον η ορθογραφία με την σει-
ρά της μας βοηθάει αντίστροφα στην 
ετυμολογία αλλά και στην ανίχνευ-
ση της ιστορική πορείας της κάθε 
μίας λέξης. Και αυτό που μπορεί να 
μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την 
καθημερινή μας νεοελληνική γλώσσα 
περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, εί-
ναι η γνώση των Αρχαίων Ελληνικών.
Είναι πραγματικά συγκλονιστικό συ-
ναίσθημα να μιλάς και ταυτόχρονα να 
συνειδητοποιείς τι ακριβώς λές, ενώ 
μιλάς και εκστομίζεις την κάθε λέξη 
ταυτόχρονα να σκέφτεσαι την σημα-
σία της.
Είναι πραγματικά μεγάλο κρίμα να δι-
δάσκονται τα Αρχαία με τέτοιο φρικτό 
τρόπο στο σχολείο ώστε να σε κάνουν 
να αντιπαθείς κάτι το τόσο όμορφο 
και συναρπαστικό.

η σοφία

Στη γλώσσα έχουμε το σημαίνον (την 
λέξη) και το σημαινόμενο (την έν-
νοια). Στην Ελληνική γλώσσα αυτά τα 
δύο έχουν πρωτογενή σχέση, καθώς 
αντίθετα με τις άλλες γλώσσες το ση-

μαίνον δεν είναι μια τυχαία σειρά από 
γράμματα.
Σε μια συνηθισμένη γλώσσα όπως τα 
Αγγλικά μπορούμε να συμφωνήσου-
με όλοι να λέμε το σύννεφο car και το 
αυτοκίνητο cloud, και από την στιγμή 
που το συμφωνήσουμε να ισχύει. Στα 
Ελληνικά κάτι τέτοιο είναι αδύνατον.
Γι’ αυτό το λόγο πολλοί διαχωρί-
ζουν τα Ελληνικά σαν «εννοιολογική» 
γλώσσα από τις υπόλοιπες «σημειο-
λογικές» γλώσσες.
μάλιστα ο μεγάλος φιλόσοφος και 
μαθηματικός Βένερ Χάιζενμπεργκ 
είχε παρατηρήσει αυτή την σημαντική 
ιδιότητα για την οποία είχε πει «Η θη-
τεία μου στην αρχαία Ελληνική γλώσ-
σα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευμα-
τική μου άσκηση. Στην γλώσσα αυτή 
υπάρχει η πληρέστερη αντιστοιχία 
ανάμεσα στην λέξη και στο εννοιολο-
γικό της περιεχόμενο».
Όπως μας έλεγε και ο Αντισθένης, 
«Αρχή σοφίας, η των ονομάτων επί-
σκεψις». Για παράδειγμα ο «άρχων» 
είναι αυτός που έχει δική του γη 
(άρα=γή + έχων). Και πραγματικά, 
ακόμα και στις μέρες μας είναι πολύ 
σημαντικό να έχει κανείς δική του γη 
/ δικό του σπίτι.
Ο «βοηθός» σημαίνει αυτός που στο 
κάλεσμα τρέχει. βοή=φωνή + θέ-
ω=τρέχω. Ο Αστήρ είναι το αστέρι, 
αλλά η ίδια η λέξη μας λέει ότι κινεί-
ται, δεν μένει ακίνητο στον ουρανό 
(α + στήρ από το ίστημι που σημαί-
νει στέκομαι).

τι σημαίνει η ελληνική γλώσσα
λιγοι ΑΠο ΜΑΣ το γνώριζουν
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η αγγλική γλώσσα έχει 490.000 λέξεις από τις οποίες 41.615 λέξεις. είναι από την Έλληνική γλώσσα.. (βιβλίο γκίνες). 
η Έλληνική με την μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της πληροφορικής και της νέας γενιάς των εξελιγμένων υπο-
λογιστών, διότι μόνο σ’ αυτήν δεν υπάρχουν όρια. (μπιλ γκέιτς, Microsoft)



Αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέ-
ρον, είναι ότι πολλές φορές η λέξη 
περιγράφει ιδιότητες της έννοιας την 
οποίαν εκφράζει, αλλά με τέτοιο τρό-
πο που εντυπωσιάζει και δίνει τροφή 
για τη σκέψη.
Για παράδειγμα ο «φθόνος» ετυμολο-
γείται από το ρήμα «φθίνω» που ση-
μαίνει μειώνομαι. Και πραγματικά ο 
φθόνος σαν συναίσθημα, σιγά-σιγά 
μας φθίνει και μας καταστρέφει. μας 
«φθίνει» – ελαττώνει ως ανθρώπους – 
και μας φθίνει μέχρι και την υγεία μας.
Και, βέβαια, όταν αναφερόμαστε σε 
κάτι που είναι τόσο πολύ ώστε να μην 
τελειώνει, πως το λέμε; μα, φυσικά, 
«άφθονο».
Έχουμε τη λέξη «ωραίος» που προ-
έρχεται από την «ώρα». Διότι για 
να είναι κάτι ωραίο, πρέπει να έλ-
θει και στην ώρα του. Ωραίο δεν εί-
ναι το φρούτο όταν είναι άγουρο ή 
σαπισμένο και ωραία γυναίκα δεν εί-
ναι κάποια ούτε στα 70 της άλλα ούτε 
φυσικά και στα 10 της. Ούτε το κα-
λύτερο φαγητό είναι ωραίο όταν εί-
μαστε χορτάτοι, επειδή, σε αυτή την 
περίπτωση, δεν μπορούμε να το απο-
λαύσουμε.
Ακόμα έχουμε την λέξη «ελευθε-
ρία» για την οποία το «Ετυμολογικόν 
μέγα» διατείνεται «παρά το ελεύθειν 
όπου ερά» = το να πηγαίνει κανείς 
όπου αγαπά .. Άρα βάσει της ίδιας της 
λέξης, ελεύθερος είσαι όταν έχεις τη 
δυνατότητα να πάς όπου αγαπάς.

πόσο ενδιαφέρουσα ερμηνεία

Το άγαλμα ετυμολογείται από το 
αγάλλομαι (ευχαριστιέμαι) επει-
δή όταν βλέπουμε (σε αρχική φάση 
οι Θεοί) ένα όμορφο αρχαιοελληνι-
κό άγαλμα η ψυχή μας ευχαριστεί-
ται, αγάλλεται. Και από το θέαμα αυτό 
επέρχεται η αγαλλίαση. Αν κάνου-
με όμως την ανάλυση της λέξης αυ-
τής θα δούμε ότι είναι σύνθετη από 
αγάλλομαι + ίαση(=γιατρειά).
Άρα, για να συνοψίσουμε, όταν βλέ-
πουμε ένα όμορφο άγαλμα (ή οτιδή-
ποτε όμορφο), η ψυχή μας αγάλλεται 
και γιατρευόμαστε. Και πραγματικά, 
γνωρίζουμε όλοι ότι η ψυχική μας 
κατάσταση συνδέεται άμεσα με τη 
σωματική μας υγεία.
Παρένθεση: και μια και το έφερε η 
«κουβέντα», η Ελληνική γλώσσα μας 
λέει και τι είναι άσχημο. Από το στε-
ρητικό «α» και την λέξη σχήμα μπο-

ρούμε εύκολα να καταλάβουμε τι. Για 
σκεφτείτε το λίγο.
Σε αυτό το σημείο, δεν μπορού-
με παρά να σταθούμε στην αντίστοι-
χη Λατινική λέξη για το άγαλμα (που 
μόνο Λατινική δεν είναι). Οι Λατί-
νοι ονόμασαν το άγαλμα, statua από 
το Ελληνικό «ίστημι» που ήδη ανα-
φέραμε, και το ονόμασαν έτσι επει-
δή στέκει ακίνητο. Προσέξτε την τε-
ράστια διαφορά σε φιλοσοφία μεταξύ 
των δύο γλωσσών, αυτό που σημαίνει 
στα Ελληνικά κάτι τόσο βαθύ εννοιο-
λογικά, για τους Λατίνους είναι απλά 
ένα ακίνητο πράγμα.
Είναι προφανής η σχέση που έχει η 
γλώσσα με τη σκέψη του ανθρώπου. 
Όπως λέει και ο George Orwell στο 
αθάνατο έργο του «1984», απλή γλώσ-
σα σημαίνει και απλή σκέψη. Εκεί το 
καθεστώς προσπαθούσε να περιορί-
σει την γλώσσα για να περιορίσει την 
σκέψη των ανθρώπων, καταργώντας 
συνεχώς λέξεις.«Η γλώσσα και οι κα-
νόνες αυτής αναπτύσσουν την κρί-
ση», έγραφε ο μιχάι Εμινέσκου, εθνι-
κός ποιητής των Ρουμάνων.
μια πολύπλοκη γλώσσα αποτελεί 
μαρτυρία ενός προηγμένου πνευμα-
τικά πολιτισμού. Το να μπορείς να μι-
λάς σωστά σημαίνει ότι ήδη είσαι σε 
θέση να σκέφτεσαι σωστά, να γεννάς 
διαρκώς λόγο και όχι να παπαγαλί-
ζεις λέξεις και φράσεις.

η μουσικότητα

Η Ελληνική φωνή κατά την αρχαι-
ότητα ονομαζόταν «αυδή». Η λέξη 
αυτή δεν είναι τυχαία αφού προέρχε-
ται από το ρήμα «άδω» που σημαίνει 
τραγουδώ. Όπως γράφει και ο μεγά-
λος ποιητής και ακαδημαϊκός Νικη-
φόρος Βρεττάκος:
«Όταν κάποτε φύγω από τούτο το 
φώς θα ελιχθώ προς τα πάνω, όπως 
ένα ποταμάκι που μουρμουρίζει. Κι 
αν τυχόν κάπου ανάμεσα στους γα-
λάζιους διαδρόμους συναντήσω αγ-
γέλους, θα τους μιλήσω Ελληνικά, 
επειδή δεν ξέρουνε γλώσσες. μιλά-
νε μεταξύ τους με μουσική».
Ο γνωστός Γάλλος συγγραφεύς Ζακ 
Λακαρριέρ επίσης μας περιγρά-
φει την κάτωθι εμπειρία από το ταξί-
δι του στην Ελλάδα:«Άκουγα αυτούς 
τους ανθρώπους να συζητούν σε μια 
γλώσσα που ήταν για μένα αρμονική 
αλλά και ακατάληπτα μουσική. Αυτό 

το ταξίδι προς την πατρίδα – μητέρα 
των εννοιών μας – μου απεκάλυπτε 
ένα άγνωστο πρόγονο, που μιλούσε 
μια γλώσσα τόσο μακρινή στο πα-
ρελθόν, μα οικεία και μόνο από τους 
ήχους της. Αισθάνθηκα να τα έχω χα-
μένα, όπως αν μου είχαν πει ένα βρά-
δυ ότι ο αληθινός μου πατέρας ή η 
αληθινή μου μάνα δεν ήσαν αυτοί που 
με είχαν αναστήσει».
Ο διάσημος Έλληνας και διεθνούς 
φήμης μουσικός Ιάνης Ξενάκης, είχε 
πολλές φορές τονίσει ότι η μουσικό-
τητα της Ελληνικής είναι εφάμιλλη 
της συμπαντικής.
Αλλά και ο Γίββων μίλησε για μουσικό-
τατη και γονιμότατη γλώσσα, που δίνει 
κορμί στις φιλοσοφικές αφαιρέσεις και 
ψυχή στα αντικείμενα των αισθήσεων. 
Ας μην ξεχνάμε ότι οι Αρχαίοι Έλληνες 
δεν χρησιμοποιούσαν ξεχωριστά σύμ-
βολα για νότες, χρησιμοποιούσαν τα 
ίδια τα γράμματα του αλφαβήτου.
«Οι τόνοι της Ελληνικής γλώσσας εί-
ναι μουσικά σημεία που μαζί με τους 
κανόνες προφυλάττουν από την πα-
ραφωνία μια γλώσσα κατ’ εξοχήν 
μουσική, όπως κάνει η αντίστιξη που 
διδάσκεται στα ωδεία, ή οι διέσεις και 
υφέσεις που διορθώνουν τις κακόη-
χες συγχορδίες», όπως σημειώνει η 
φιλόλογος και συγγραφεύς Α. Τζιρο-
πούλου-Ευσταθίου.
Είναι γνωστό εξάλλου πως όταν οι 
Ρωμαίοι πολίτες πρωτάκουσαν στην 
Ρώμη Έλληνες ρήτορες, συνέρρεαν 
να θαυμάσουν, ακόμη και όσοι δεν 
γνώριζαν Ελληνικά, τους ανθρώπους 
που «ελάλουν ώς αηδόνες».
Δυστυχώς κάπου στην πορεία της Ελ-
ληνικής φυλής, η μουσικότητα αυτή 
(την οποία οι Ιταλοί κατάφεραν και 
κράτησαν) χάθηκε, προφανώς στα 
μαύρα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
Να τονίσουμε εδώ ότι οι άνθρωποι 
της επαρχίας, του οποίους συχνά κο-
ροϊδεύουμε για την προφορά τους, 
είναι πιο κοντά στην Αρχαιοελληνική 
προφορά από ό,τι εμείς οι άνθρωποι 
της πόλεως.
η Έλληνική γλώσσα επιβλήθηκε 
αβίαστα (στους λατίνους) και χάρη 
στην μουσικότητά της.
Όπως γράφει και ο Ρωμαίος Οράτιος 
«Η Ελληνική φυλή γεννήθηκε ευνο-
ημένη με μία γλώσσα εύηχη, γεμάτη 
μουσικότητα».

Πηγή: https://www.tilestwra.com/ti-simeni-
elliniki-glossa-ligi-apo-mas-gnorizoun/
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Ποιος είπε τι...

Εδώ γελάμε
Ξέρετε ότι...

Ποιος είπε τι...

 

Ξέρετε ότι

Από πού προσήλθε η φράση

Υπήρχε ένα είδος πιθήκου που λεγόταν «γιγαντοπίθηκος» 
(gigantopithecus). Πιστεύεται πως, πλέον, έχει αφανιστεί 
από τη γη. Το ενδιαφέρον είναι πως το συγκεκριμένο είδος 
πιστεύεται πως έθαβε τους νεκρούς, κάτι που μόνο άλλο 
ένα είδος πιθήκων είναι γνωστό πως κάνει.

Αν ξεκινούσες με 1 λεπτό του ευρώ και 
διπλασίαζες τα χρήματα σου κάθε ημέρα, 
θα χρειαζόσουν 27 ημέρες για να γίνεις 
εκατομμυριούχος.

Αρχαία ελληνικά ανέκδοτα
Προσπαθούσε ο Ζήνων ο Ελεάτης να 
αποδείξει στον Αντισθένη με περίπλοκα και 
σοφιστικά επιχειρήματα ότι δεν υπάρχει 
κίνηση. Ο Αντισθένης άρχισε να βαδίζει, 
ενώ συγχρόνως ρωτούσε τον Ζήνωνα: «Δεν 
νομίζεις ότι τα γεγονότα είναι πιο ισχυρά από 
τα επιχειρήματά σου;»

Εδώ γελάμε

«Έμεινε στα κρύα του λουτρού.»

Έχει τις ρίζες του στο Βυζάντιο, και στα μικτά (αντρών 
και γυναικών) ατμόλουτρα (χαμάμ) τα οποία ήταν πολύ 
διαδεδομένα. με την σύνοδο της Λαοδικείας, όμως 
και σύμφωνα με τον Λ’ κανόνα της, απαγορεύτηκαν 
τα μικτά λουτρά. Τις πρώτες, ωστόσο, μέρες της απα-
γόρευσης, παρόλο την απαγόρευση, πολλοί αδιαφο-
ρούσαν και πήγαιναν να πάρουν εκεί το μπάνιο τους. 
Αλλά μόλις άρχιζαν το λούσιμο τους, τους έκοβαν το 
ζεστό νερό και έτρεχε μόνο κρύο. Από αυτό, βγήκε και 
η φράση: «έμεινε στα κρύα του λουτρού».

Έστιν ο πόλεμος ουχ όπλων το πλέον, αλλά δαπάνης.  
Το πλεονέκτημα στον πόλεμο δεν το δίνουν τα όπλα,  
αλλά τα χρήματα που δαπανώνται.

Αδικούμενοι οι άνθρωποι μάλλον οργίζονται ή βιαζόμενοι.
οι άνθρωποι περισσότερο οργίζονται όταν τους αδικούν  
παρά όταν ασκείται βία επάνω τους.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

Με είπε «Μαρία»στον ύπνο του...

Και τι του είπες όταν ξύπνησε;

Δεν ξύπνησε....
Πηγή: www.sapsalis.gr

Πηγή: www.sapsalis.gr

Πες ότι  
μου πήραν  
το παλτό  

και πάγωσα!

ΜΑΝΤΑΜ
ΚΑΪΛΗ

ΤΟΥΡΤΟΥΡ

Πηγή: www.sapsalis.gr

Φωτογραφία γάμου.
Ο φωτογράφος πληρώθηκε 3.000¬.

1.000¬ για τη δουλειά του και 2.000¬ 

για να μη δείξει τη φωτογραφία στη νύφη.



Ποιος είπε τι...

Ξέρετε ότι

Και τι του είπες όταν ξύπνησε;



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

M THERMAL
ΕΝΑ σύστημα για ΚΑΘΕ ανάγκη 
θέρμανσης και κλιματισμού

Θέρμανση

Ψύξη

Παραγωγή ζεστού νερού

DC Inverter 65°C -25°C


