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ΠεριεχόμεναΑγαπητοί συνάδελφοι γεια σας,

ΕΛΕΟΣ!!!!!!!!!

Η λέξη ταιριάζει απόλυτα στη χρονική στιγμή που ζούμε. Το κρά-
τος αδιαφορεί και δεν ενδιαφέρεται -ειλικρινά δεν καταλαβαίνω 
γιατί- να εναρμονιστεί με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και εμείς, ο κλάδος των ψυκτικών εννοώ, δεν μπορούμε να συ-
νεννοηθούμε.

Όταν γράφω κλάδος ψυκτικών εννοώ όλους τους συμμετέχοντες 
στη διαδικασία εισαγωγής, κατασκευής, εγκατάστασης, επισκευ-
ής και συντήρησης ψυκτικών και κλιματιστικών μηχανημάτων. Το 
σίγουρο είναι ότι όλες οι προαναφερθείσες κατηγορίες εργασιών 
θα πρέπει να εκτελούνται από εργαζόμενους που θα έχουν όλα 
τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα, έτσι ώστε τα πάντα να 
γίνονται με τον σωστό τρόπο, προς το συμφέρον των καταναλω-
τών πελατών μας, προκειμένου ο κλάδος να αντιμετωπίζεται από 
όλους με το κύρος που του αξίζει.

Αντί αυτού οι άνθρωποι που οδηγούν τους πολλούς ανταλλά-
σουν κατηγορίες μεταξύ τους και έτσι διαμορφώνεται ένα περι-
βάλλον στρατοπέδων με διαφορετικές απόψεις, προσφέροντας 
στους υπεύθυνους τον χρόνο για την παράταση της αδιαφορίας 
τους, προς συμφέρον άγνωστο ποιών.

Ο κοινωνικός αυτοματισμός, αντιπαράθεση μεταξύ των εργαζο-
μένων, σε όλο του το μεγαλείο και ταυτόχρονα εξαγωγή συναλ-
λάγματος προς άλλες χώρες της Ένωσης προκειμένου οι επαγ-
γελματίες να λάβουν νομιμοποιητικά έγγραφα που τους είναι 
απαραίτητα προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν 
όπως ορθά απαιτείται. 

Μήπως οι ιθύνοντες του κλάδου πρέπει να γίνουν ενιαίο όργανο 
που θα μηνύσει το κράτος  για την ολιγωρία του στην εναρμόνιση 
του με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και ενώ δεν ενδιαφέρεται 
να καταστήσει, με γοργούς ρυθμούς, σύννομους τους επαγγελ-
ματίες, παράλληλα τους τιμωρεί όταν τους πιάσει να παρέχουν τις 
υπηρεσίες που παρείχαν στους καταναλωτές εδώ και πολλά χρό-
νια, ωσάν ξαφνικά να ξέχασαν τη δουλειά τους, επειδή το ίδιο δεν 
φρόντισε να τους δώσει τη δυνατότητα, μέσα από εξετάσεις που 
θα οργανώσει, να τους καταστήσει νόμιμους.   

Είναι τρελό τελικά και μάλλον υστερόβουλο αυτό που συμβαίνει 
σε βάρος των πολλών και θα πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι, για 
άλλη μία φορά, οι επαΐοντες, έτσι ώστε να βρεθεί το κράτος αντι-
μέτωπο με την ολότητα των εργαζομένων στον κλάδο, εμπόρους 
και τεχνικούς, που στο κάτω κάτω αυτοί είναι που χάνουν από το 
κομφούζιο που δημιουργείται.

Πρόταση του περιοδικού είναι να κατέβουν οι τόνοι της αντιπα-
ράθεσης, να βρεθούν κοινοί δρόμοι που να οδηγούν μπροστά, 
να ερωτηθούν κοινοί νομικοί σύμβουλοι για τους τρόπους αντι-
μετώπισης των προβλημάτων προκειμένου να δοθούν λύσεις και 
ο κλάδος να ασχοληθεί με τη δουλειά του και όχι με θέματα που 
αποπροσανατολίζουν και έχουν αντίκτυπο στα οικονομικά του.

Το περιοδικό παραμένει στη διάθεση οποιουδήποτε θέλει να 
δημοσιεύσει τις θέσεις ή τις σκέψεις του χωρίς κανέναν περιο-
ρισμό, μέσα στα πλαίσια της αξιοπρεπούς διατύπωσης που αρ-
μόζει σε ανθρώπους που πιστεύουμε ότι η εκπαίδευσή τους εί-
ναι υψηλή όπως οι υπηρεσίες που παρέχουν.         

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΡΥΩΝΗΣ 

Έκδοση - ΈπιμΈλΈια - Έκτύπωση
SHAPE IKE: ΚΡΗΤΗΣ 13, 142 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ, Τ. 2102723628 
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Γράφει
ο Διονύσης 
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Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση είναι ένα από τα πιο σοβαρά στοιχεία αντιμετώπι-
σης του ανταγωνισμού. Γι’ αυτόν το λόγο αναγνω-
ρίζεται πλέον από τον επιχειρηματικό κόσμο,  ότι η 
ανάπτυξη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα.
Η ποιότητα αφορά ουσιαστικά την ανάπτυξη μιας ιδε-
ολογίας, μιας φιλοσοφίας, μεθόδων και διαδικασιών 
που αποβλέπουν στην απόλυτη ικανοποίηση των πε-
λατών. 
Η ποιότητα  στις εγκαταστάσεις είναι ουσιαστικά ένας 
τρόπος ζωής, ένας τρόπος εργασιακής ζωής.
Η ποιότητα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανά-
πτυξη της ανθρωπότητας.
Η τυποποίηση, η πιστοποίηση, ο έλεγχος ποιότητας 
των προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή δεν 
αποτελούν σύγχρονη ανακάλυψη του τεχνολογικού  
μας πολιτισμού, όσο και αν φαίνεται τούτο περίεργο.
Στις οργανωμένες κοινωνίες κάθε εποχής από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα, όταν υπάρχει υψηλή πο-
λιτισμική στάθμη, αυτή συνοδεύεται πάντα από μια 
αναπτυγμένη τεχνολογία. Και το πιο σημαντικό, η τε-
λευταία λειτουργεί στη βάση ενός μηχανισμού, που 
διασφαλίζει τον έλεγχο της ποιότητας και την προστα-
σία του καταναλωτή.
Χωρίς αναπτυγμένη τεχνολογία δεν κτίζονται Παρθε-
νώνες και δε νοείται ανάπτυξη χωρίς εφαρμογή κα-
νονισμών, που να διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα 
των υλικών που χρησιμοποιούνται, και των υπηρεσι-
ών που παρέχονται.

Μιλώντας για ποιότητα στις εγκαταστάσεις ανοίγει ένα 
κεφάλαιο που αφορά τα πάντα γύρω από την κατα-
σκευή. Από τα στοιχεία του οικοδομικού σκελετού μέ-
χρι την τελευταία λεπτομέρεια των εγκαταστάσεων. 
Για αυτό το λόγο, είναι δύσκολο για κάποιον που το 
επάγγελμα του δεν σχετίζεται με το χώρο αυτό,  να 
συγκρίνει και να εκτιμήσει την ποιότητα στΙς εγκατα-
στάσεις.
Ολες οι εγκαταστάσεις πρέπει να εκτελούνται σύμφω-
να με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για να εί-
ναι απρόσκοπτη και αποδοτική η λειτουργία του κάθε 
συστήματος.
Η σωστή εγκατάσταση βελτιστοποιεί την ποιότητα και 
την απόδοση λειτουργίας των συστημάτων, κάνοντας 
παράλληλα οικονομία και στην κατανάλωση ενέργει-
ας.
Για την ποιοτική εγκατάσταση των ψυκτικών εγκατα-
στάσεων απαιτούνται εξειδικευμένοι αδειούχοι τεχνι-
κοί ψυκτικοί, με ολιστική τεχνογνωσία και εμπειρία σε 
συστήματα ψυκτικών εγκαταστάσεων.
Μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση οφείλει να περιλαμ-
βάνει μόνο πιστοποιημένα και ποιοτικά υλικά, ώστε 
να εξασφαλίζεται η μεγάλη διάρκεια ζωής των συστη-
μάτων και η απρόσκοπτη και οικονομική λειτουργία 
τους.
Η ποιότητα στο τομέα των ψυκτικών εγκαταστάσεων 
είναι άμεσα συνδεδεμένη με την τεχνολογική εξέλιξη. 
Έτσι αυτόματα ο τεχνικός ψυκτικός, γίνεται ένα επάγ-
γελμα που απαιτεί διαρκή ενημέρωση-πληροφό-
ρηση, πρωτοβουλία και δοκιμές, με στόχο πάντα το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα,  όχι μόνο για το καλύ-
τερο αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και για μακροχρό-
νια και ασφαλή χρήση.    
Η επίτευξη ‘άλλωστε αποδεκτών επιπέδων ποιότητας 
αποτελούσε πάντα ένα σημαντικό πρόβλημα στον 
κλάδο των εγκαταστάσεων.
Οι βασικοί λόγοι που ωθούν την εισαγωγή της ποιό-
τητας στον κλάδο των ψυκτικών εγκαταστάσεων είναι 
οι ακόλουθοι:
• Η μείωση του κόστους.
• Η βελτίωση της ασφάλειας.
• Η ακριβής με βάση τα χρονοδιαγράμματα ολο-
κλήρωση και παράδοση ενός έργου.
• Η καθιέρωση ενός υγιούς κλίματος ανταγωνι-
σμού.
Είναι αναγκαίο η ανάθεση εγκαταστάσεων  να 
αποφασίζεται με βασικό κριτήριο την «αξία» και 
όχι την τιμή.
Ο όρος ‘’ποιότητα’’ λοιπόν, έχει εισβάλει τα τελευ-

ταία χρόνια στη ζωή μας και έχει προκαλέσει ανα-
στάτωση, απορίες, σύγχυση, ανησυχία, συζητήσεις 

Η ποιότητα στις εγκαταστάσεις 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

à

DAIKIN

Γράφει
ο Νίκος 

Σεκεριάδης

Μηχανολόγος 
Μηχανικός- 

Εκπαιδευτικός
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

και διαφωνίες. Είναι η μαγική λέξη που κοιτάζουν με 
δέος όλες οι επιχειρήσεις. Τι σημαίνει όμως ο όρος 
‘’ποιότητα’’; Πως μπορεί να σκιαγραφηθεί;
Κατά καιρούς οι ‘ειδικοί’ της ποιότητας, ανάλογα με τη 
φιλοσοφία του ο καθένας, έχουν δώσει τους δικούς 
τους ορισμούς, για να προσδιορίσουν καλύτερα τη ση-
μασία ενός ομολογουμένως ‘’πολυδιάστατου’’ όρου.
Ας δούμε λοιπόν ένα σύγχρονο ορισμό της ποιότητας: 
«Ποιότητα είναι το πώς βλέπει ο τελικός αποδέκτης, 
ο πελάτης δηλαδή, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, πριν 
αγοράσει, κατά την παράδοση και κατά τη χρήση». 
Επομένως το σπουδαιότερο κίνητρο είναι η πληρέστε-
ρη ικανοποίηση του πελάτη μέσα σε κάποια όρια κό-
στους.
Μπορεί ο καταναλωτής να εστιάζει συνήθως στη τιμή 
για την αγορά ενός προϊόντος, αλλά εάν η ποιότη-
τα του συγκεκριμένου αγαθού είναι χαμηλή, τότε δεν 
υπάρχει «μέλλον» για το συγκεκριμένο προϊόν. Το 
«φθηνό δεν επιζεί αν δεν καλύπτει τον πελάτη».  Αν δεν 
υπάρχει ποιότητα, δεν υπάρχει και πώληση.
Οι περισσότεροι πελάτες ζητούν, όχι τόσο το φθηνό-
τερο αλλά το «καλύτερης ποιότητας» προϊόν, έστω κι 
αν πληρώσουν κάτι παραπάνω. Ότι ικανοποιεί πλή-
ρως τον πελάτη μέσα σε ορισμένα όρια κόστους, είναι 
ποιοτικό.
Ο πελάτης απαιτεί την ασφάλεια και την αξιοπιστία σε 

κάθε τι που αγοράζει.

Αυτό επιτυγχάνεται με το να:
• Ικανοποιούνται οι προσδοκίες του πελάτη από τα χα-
ρακτηριστικά του προϊόντος
• Ικανοποιούνται δεδομένες προδιαγραφές
• Παίρνει ο πελάτης ότι πληρώνει
Η ποιότητα είναι ουσιαστικά το καθαρό κέρδος ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας προς το πλεονέκτημα που 
έχει η επιχείρηση ως προς τους ανταγωνιστές της.

Ποιότητα = το καθαρό κέρδος / προς το ισχυρό αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα

Οι βασικότεροι από τους παράγοντες που επηρεάζουν 
τον τρόπο που ο πελάτης αντιλαμβάνεται την ποιότη-
τα είναι οι εξής:

1. Επιδόσεις
2. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
3. Συμμόρφωση: είναι ο βαθμός στον οποίο η σχεδί-
αση και η λειτουργία ενός προϊόντος ικανοποιούν τα 
πρότυπα που ισχύουν
4. Ανθεκτικότητα: αποτελεί μέτρο της διάρκειας ζωής 
του προϊόντος
5. Συντήρηση: είναι η διαδικασία επιστροφής στον κα-
νονικό τρόπο λειτουργίας.
6. Αισθητική: έχει ατομικό χαρακτήρα και αντικατοπτρί-
ζει την προσωπική κρίση.
7. Φαινομενική ποιότητα: είναι ίσως το μόνο στοιχείο 
που υπερισχύει όλων των άλλων στη διαδικασία αγο-
ράς – τουλάχιστον αρχικά. Η πληροφόρηση του πελά-
τη η οποία αποκτάται είτε μέσω ίντερνετ,  είτε από την 
επαφή του με τον προμηθευτή και τον τεχνικό ψυκτι-
κό, η γνώση γιαπαρόμοια προϊόντα και η γνώση του 
τι ακριβώς θέλει από το προϊόν ή την υπηρεσία του δί-
νει ένα μέτρο για την αξιολόγησή του. Αυτή η αξιολό-

γηση είναι που οδηγεί στην φαινομενική ποιότητα.

Ο όρος ποιότητα φαίνεται λοιπόν να παίζει πολύ 
σημαντικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα.
Οι εταιρείες που θα επιβιώσουν στο περιβάλ-
λον του έντονου ανταγωνισμού είναι αυτές που 
αναγνωρίζουν ότι μπορούν να γίνουν περισσό-
τερο αποτελεσματικές, παραγωγικές και κερδο-
φόρες ενώ, παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες 
«υψηλής ποιότητας» σε σχετικά χαμηλή τιμή.
Πάρα πολλά μπορούν να ειπωθούν ακόμα πάνω 
στην ποιότητα, τους πιθανούς τρόπους διασφά-

λισής της, όσο και για τη σκοπιμότητα διατήρησής 
της σε υψηλό επίπεδο.

 Το βέβαιο είναι όμως πως η ποιότητα αποτελεί ορ-
γανικό κομμάτι της εξίσωσης κόστος/ανταγωνισμός/

πώληση/κέρδος και είναι σοβαρή παράβλεψη να μη 
ληφθεί σοβαρά υπόψη. Γι’αυτό ως επίλογος θα μπο-
ρούσε να γραφτεί πως η ποιότητα απαιτεί ενημέρωση-
πληροφόρηση, πρόβλεψη, προσαρμοστικότητα και 
πάλι …ενημέρωση-πληροφόρηση. ®
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www.geappliances.gr
24ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας & Θουκιδίδου 2, Αγ. Στέφανος Τ.Κ. 145 65,

Τηλ.: 211 300 3300 • Fax: 211 300 3333 • cs@inventor.ac

H General Electric Appliances στην Inventor

Με την εγγύηση της 

Η Ελλάδα αποτελεί πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσε-
ως από το 1981 (τότε ονομαζόταν Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότητα). Πολλά χρόνια έχουν περάσει από τότε, σαν 
πολίτες έχουμε συμμετάσχει άλλοι λίγες κι άλλοι πολλές 
φορές στις Ευρωεκλογές, αλλά πόσα γνωρίζουμε για τη 
λειτουργία, τους θεσμούς και τα όργανα της ΕΕ;
Ας ξεκινήσουμε με τους θεσμούς της ΕΕ οι οποίοι είναι:
1. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (αιρετό όργανο)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το νομοθετικό σώμα της 
ΕΕ. Εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες της ΕΕ κάθε 5 χρό-
νια. Οι τελευταίες εκλογές έγιναν τον Μάιο 2014. Τι κάνει 
όμως το Κοινοβούλιο; Το Κοινοβούλιο έχει 3 κύριες αρμο-
διότητες (με έντονη γραφή οι αρμοδιότητες για τις οποίες 
ασκείται έντονη κριτική από τους Ευρωσκεπτικιστές):
α.  Νομοθετικές
- Εγκρίνει νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, μαζί με το Συμ-
βούλιο της ΕΕ, με βάση προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής
- Αποφασίζει για διεθνείς συμφωνίες.
- Αποφασίζει για θέματα διεύρυνσης.
- Εξετάζει το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής και της 
ζητά να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις.
β.  Εποπτικές 
- Ασκεί δημοκρατικό έλεγχο σε όλα τα όργανα της ΕΕ.
- Εκλέγει τον πρόεδρο της Επιτροπής και εγκρίνει την Επι-
τροπή ως σώμα. Έχει τη δυνατότητα να καταθέσει «πρό-
ταση μομφής», υποχρεώνοντας την Επιτροπή σε παραί-
τηση.
- Χορηγεί απαλλαγή, δηλαδή τελική έγκριση για τον τρό-
πο με τον οποίο εκτελέστηκε ο προϋπολογισμός της ΕΕ.
- Εξετάζει αναφορές πολιτών και συγκροτεί εξεταστικές 
επιτροπές.
- Συζητά τη νομισματική πολιτική με την Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα.
- Υποβάλει ερωτήσεις στην Επιτροπή και το Συμβούλιο.
- Εκτελεί χρέη παρατηρητή σε εκλογικές διαδικασίες.

γ.  Δημοσιονομικές
- Καταρτίζει τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 

μαζί με το Συμβούλιο.
- Εγκρίνει τον μακροπρόθεσμο 

προϋπολογισμό της ΕΕ, δηλαδή 
το «Πολυετές Δημοσιονομικό 

Πλαίσιο».
2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊ-
κής Ενώσεως (έμμεσα αιρε-
τό όργανο)
Το συμβούλιο είναι η φωνή 
των κρατών μελών της ΕΕ· 

θεσπίζει τη νομοθεσία της 
ΕΕ και συντονίζει τις πολιτικές 

της, ενώ μέλη του είναι υπουρ-
γοί από κάθε χώρα της ΕΕ, ανά-

λογα με τον προς συζήτηση τομέα 

πολιτικής. Στο Συμβούλιο συνεδριάζουν οι υπουργοί 
όλων των κρατών μελών της ΕΕ για να συζητήσουν, να 
τροποποιήσουν και να θεσπίσουν νομοθετικές πράξεις 
και να συντονίσουν πολιτικές. Οι υπουργοί έχουν την 
εξουσία να δεσμεύουν τις κυβερνήσεις τους να αναλά-
βουν τις δράσεις που συμφωνήθηκαν στις συνεδριάσεις. 
Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκεί εκ περιτροπής 
την προεδρία για έξι μήνες.
3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission) (μη αιρετό όργανο)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το πολιτικά ανεξάρτητο εκτε-
λεστικό όργανο της ΕΕ. Είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για 
την κατάρτιση προτάσεων για νέα ευρωπαϊκή νομοθε-
σία, και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ.  Τα μέλη της ονομά-
ζονται Επίτροποι (Commissioners). Κάθε Κράτος – Μέλος 
συμμετέχει με έναν Επίτροπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εί-
ναι το πολιτικά ανεξάρτητο εκτελεστικό όργανο (sic) της 
ΕΕ. Είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση προ-
τάσεων για νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, και εφαρμόζει τις 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της ΕΕ.
4. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) (μη αιρε-
τό όργανο)
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ερμηνεύ-
ει το δίκαιο της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και διευθε-
τεί νομικές διαφορές ανάμεσα στις εθνικές κυβερνήσεις 
και τα όργανα της ΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν 
επίσης να προσφεύγουν στο Δικαστήριο ιδιώτες, επιχει-
ρήσεις ή οργανισμοί κατά οργάνου της ΕΕ, εάν θεωρούν 
ότι το όργανο αυτό έχει με κάποιο τρόπο παραβιάσει τα 
δικαιώματά τους. Μέλη του Δικαστήριο είναι ένας δικα-
στής από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, συν 11 γενικοί εισαγ-
γελείς. Το Γενικό Δικαστήριο αποτελείται από 47 δικαστές. 
Το 2019 ο αριθμός των δικαστών θα αυξηθεί σε 56 (δύο 
δικαστές από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ).
5. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) (μη αιρετό όρ-
γανο)
Ως ανεξάρτητη εξωτερική ελεγκτική αρχή της ΕΕ, το Ευρω-
παϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) μεριμνά για τα συμφέρο-
ντα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Παρόλο που δεν 
διαθέτει νομικές εξουσίες, έχει ως αποστολή τη βελτίωση 
της διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή και την κατάρτιση εκθέσεων για τα οι-
κονομικά της ΕΕ.
Τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου διορίζονται από το 
Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, 
για εξαετή θητεία η οποία είναι ανανεώσιμη. Από τα μέλη 
αυτά επιλέγεται πρόεδρος για τριετή θητεία, επίσης ανα-
νεώσιμη.
Τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα ακολουθήσουν 
στο επόμενο άρθρο και η κριτική για τους Θεσμούς και τα 
Όργανα θα ακολουθήσει σε ξεχωριστό άρθρο. ®

Θεσμοί και όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

ΕπικαιΡοτΗτα

Γράφει
ο Δημήτρης

Πλαταράς

Απόστρατος 
Αξιωματικός  

Π.Ν.ς



12 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

ψυχολογια

Το άγχος είναι ένα έμφυτο όπλο του οργανισμού 
μας, το οποίο όσο και αν ακούγεται περίεργο, έχει 
σκοπό το να μας προστατεύει από κινδύνους που 
μας απειλούν.  Έτσι, για παράδειγμα, όταν ένας άν-
θρωπος βρεθεί αντιμέτωπος με μια τίγρη που απει-
λεί την ζωή του, ο εγκέφαλος μας φιλτράρει το εξω-
τερικό ερέθισμα (την τίγρη) ως κίνδυνο και δίνει 
ένα «σήμα συναγερμού», το Άγχος. 
Το επόμενο βήμα είναι η ενεργοποίηση του αυ-
τόνομου νευρικού συστήματος, και συγκεκριμέ-
να του συμπαθητικού συστήματος, μια σειρά νεύ-
ρων, τα οποία ελέγχουν την καρδιά, τα σπλάχνα 
και άλλα όργανα.
Κατ’αυτόν τον τρόπο, το άγχος θα «βοηθήσει» τον 
αντιμέτωπο με την τίγρη άνθρωπο, μια και το ενερ-
γοποιημένο, από τον κίνδυνο, συμπαθητικό σύ-
στημα, θα του προκαλέσει αύξηση των καρδιακών 
παλμών (ταχυκαρδία), στέλνοντας περισσότερο 
αίμα στα χέρια και στα πόδια, προκειμένου ο άν-
θρωπος να τρέξει μακριά από τον κίνδυνο, ή να πα-
λέψει με το άγριο ζώο.
Ένα εξωτερικό ερέθισμα λοιπόν, η τίγρης, αφού 
«φιλτραριστεί» και χαρακτηρισθεί από τον εγκέφα-
λό μας ως κίνδυνος, προκαλεί μια συναισθηματι-
κή αντίδρασή μας, τον Φόβο, ο οποίος διεγείρει το 
νευρικό μας σύστημα (ταχυκαρδία).
Ένα άλλο παράδειγμα της καθημερινότητας μας 
είναι όταν ο εργοδότης μας απειλεί με απόλυση 
από την εργασία μας, μπορεί να προκαλέσει την 
ίδια επίδραση (ταχυκαρδία) με ανάλογο τρόπο, αν 
αφήσουμε τον εγκέφαλό μας να το επιτρέψει.

Μιλώντας απλά, η ταχυκαρδία δεν ξεκινάει από 
μόνη της, αλλά αν ο εγκέφαλος μας «φλιτάροντας» 
την απειλή του εργοδότη μας, θεωρήσει ότι κινδυ-
νεύουμε και επιτρέψει να νιώσουμε Φόβο. Ο Φόβος 
είναι μια συναισθηματική αντίδραση, συστατικό 
του άγχους (στρες), η οποία θα διεγείρει το συμπα-
θητικό μας νευρικό σύστημα, με τα γνωστά αποτε-
λέσματα που είδαμε και στην τίγρη (ταχυκαρδία).

Πώς επιδρά όμως το άγχος αυτό στην υγεία μας?
Σήμερα γνωρίζουμε ότι το νευρικό σύστημα ασκεί 
σημαντικό έλεγχο στο ανοσοποιητικό σύστημα του 
οργανισμού μας. Μέσω πολύπλοκων διαδικασιών, 
το νευρικό σύστημα μπορεί να επηρεάσει την λει-
τουργία του ανοσοποιητικού συστήματος το οποίο 
έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της άμυνα του ορ-
γανισμού μας.
Για παράδειγμα, η επιχείρησή σας βρίσκεται στο 
χείλος της χρεοκοπίας και έχετε μόνιμο άγχος για 
την εμπρόθεσμη πληρωμή των λογαριασμών.  
Έρευνες έχουν δείξει ότι ορισμένες παρατεταμέ-
νες καταστάσεις στρες, μέσω της αλληλεπίδρασης 
νευρικού και ανοσοποιητικού συστήματος, ελατ-
τώνουν τα επίπεδα των κυττάρων δολοφόνων στο 
αίμα, τα οποία είναι σημαντικότατα για την άμυνα 
του οργανισμού μας.
«Μικρές» τέτοιες επιδράσεις του άγχους, όχι σημα-
ντικές, έχουν δει αμέτρητοι άνθρωποι με την εμφά-
νιση πρόσκαιρων δερματικών συμπτωμάτων, τα 
οποία μπορεί να διαρκέσουν από ώρες έως ημέρες 
και συχνά εξαφανίζονται από μόνα τους, Ιδιαίτερα 
αν κάποιο γεγονός το οποίο μας δημιουργούσε άγ-
χος έλαβε τέλος. Τι πιο κλασικό και γνωστό για πα-
ράδειγμα, από τον έρπητα.
Μεγάλη σειρά ερευνών επίσης καταδεικνύουν ότι 
παράγοντες που μειώνουν το στρες όπως η ψυχο-
λογική και η κοινωνική υποστήριξη, βελτιώνουν 
την υγεία ατόμων που πάσχουν από καρκίνο, και 
ότι η καταθλιπτική διάθεση έχει υψηλή συνάφεια με 
μειωμένη ανοσοποιητική προστασία.
Συνοψίζοντας  μπορούμε να πούμε  ότι όταν το άγ-
χος διαρκεί εβδομάδες ή και μήνες, μπορεί να εξα-
σθενήσει το ανοσοποιητικό σύστημα και να κα-
ταστήσει τον οργανισμό ιδιαιτέρως ευπαθή σε 
ποικίλες ασθένειες.
Για το λόγο αυτό καλό θα ήταν να ζητήσετε πρώτα 
την βοήθεια ειδικού όποτε νιώσετε μεγάλο άγχος 
ή κάποιο σύμπτωμα  όπως (ταχυκαρδία, πόνο στο 
στομάχι, νευρικότητα, κ.λ.π) γιατί όπως αναφέρα-
με όλα αυτά μπορούν πολλές φορές να αντιμετωπι-
στούν με την σωστή καθοδήγησή του, αφού όπως 
γνωρίζουμε μπορεί να είναι απλά συμπτώματα άγ-
χους κ όχι κάποια ασθένεια. ®

Η Επίδραση του άγχους 
στην άμυνα του οργανισμού μας

Γράφει
ο Νικόλαος Γ. 

Βακόνδιος 
Ψυχολόγος, 

Πτυχιούχος Α.Π.Θ.
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υγιΕιΝΗ & αΣφαλΕια ΕΡγαΣιαΣ

Έχουν περάσει 32 χρόνια από την ψήφιση του ιδρυτι-
κού νόμου 1568/85 για την Ασφάλεια και Υγεία (Α&Υ) 
των εργαζομένων και μια απόπειρα απολογισμού της 
προόδου του τομέα στην Ελλάδα είναι μάλλον φτωχή:
• Σοβαρά ατυχήματα εξακολουθούν να συμβαίνουν
• Οι πλείστες επιχειρήσεις, με φωτεινές εξαιρέσεις, φαί-
νεται είτε να αγνοούν τις βασικές τους υποχρεώσεις, είτε 
να αδιαφορούν, είτε να απορρίπτουν την προληπτική 
αντιμετώπιση δέσμιες της νοοτροπίας του «δεν θα συμ-
βεί σε μένα»
• Ακόμα και οι επιχειρήσεις που διατηρούν Συστήματα 
Α&Υ βρίσκουν ανυπέρβλητες δυσχέρειες στην εφαρμο-
γή τους
• Οι εργαζόμενοι είναι απρόθυμοι να ανταποκριθούν 
στις υποδείξεις και τα μέτρα ασφαλούς εργασίας
• Οι Υπηρεσίες Ελέγχου λειτουργούν πλημμελώς αλλά 
ακόμη και οι διενεργούμενοι ελάχιστοι έλεγχοι είναι χα-
μηλής ποιότητας επικεντρωμένοι σε τεχνικές παρά δια-
χειριστικές ελλείψεις
• Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν ασχολούνται με το 
αντικείμενο παρά μόνο αν συμβεί κάτι τραγικό
• Το νομοθετικό πλαίσιο, εναρμονίζεται μεν με τις οδη-
γίες της Ε.Ε., αλλά παραμένει ασαφές αφού οι αρμόδιοι 
φορείς ποσώς ασχολούνται με την έκδοση επιστημονι-
κά τεκμηριωμένων προδιαγραφών
• Στα ανωτέρω πλαίσια, οι παρεχόμενες συμβουλευτι-
κές υπηρεσίες περιορίζονται στην εφαρμογή του ελάχι-
στου νομοθετικά απαιτούμενου ή του απολύτως τυπι-
κού, παραμένοντας χαμηλής ποιότητας
Η αλλαγή αυτού του μελανού τοπίου απαξίωσης ώστε 
να δρομολογηθεί βελτίωση στα θέματα Α&Υ περνάει 
μέσα από την κουλτούρα όχι μόνο των επιχειρήσεων 
αλλά όλων όσων ασχολούνται με την ασφάλεια.
Κανείς δεν θέλει να γίνονται ατυχήματα. Όμως αυτά 
συμβαίνουν γιατί το ένστικτο της αυτοσυντήρησης δεν 
είναι αρκετό να μας προστατεύσει από τον εαυτό μας και 
την τεχνολογική εξέλιξη. Είναι ήδη γνωστό ότι ο κυριότε-
ρος παράγοντας εργατικών ατυχημάτων δεν είναι τόσο 
οι ανασφαλείς συνθήκες όσο η υιοθέτηση ανασφα-
λών συμπεριφορών. Η συμπεριφορά δεν είναι παρά η 
εμφανής εκδήλωση της νοοτροπίας μας. Η νοοτροπία 
μας διαμορφώνεται ανάλογα με το περιβάλλον εργα-
σίας, το οποίο αντικατοπτρίζει την κουλτούρα της Διοί-
κησης. Όλη η ιεραρχία μιας οργάνωσης είναι άνθρωποι 
των οποίων οι συμπεριφορές αλληλεπιδρούν και συνε-
πώς αλληλοεπηρεάζονται. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να 
εφαρμοστεί οιοδήποτε διαχειριστικό σύστημα – πόσο 
μάλλον το ανθρωποκεντρικό της Ασφάλειας & Υγείας – 
εάν δεν γίνει κτήμα όλων. Αυτή η συνάφεια παριστάνε-
ται στο σχήμα με ομόκεντρους κύκλους: η κουλτούρα 
του περιβάλλοντός μας διαμορφώνει τη νοοτροπία μας 
η οποία εκδηλώνεται ορατά ως συμπεριφορά. Επίσης, 
από την συμπεριφορά της Διοίκησης, ως αποτέλεσμα 
της νοοτροπίας των διοικούντων, διαμορφώνεται μια 
εταιρική κουλτούρα η οποία δρα ως καταλύτης διαμόρ-
φωσης νοοτροπιών των εργαζομένων διευκολύνοντας 
την υιοθέτηση κατάλληλων συμπεριφορών. Η ύπαρξη 

κουλτούρας και το ορατό αποτέλεσμά της, οι συμπερι-
φορές, αποτελούν έναν αέναο δυναμικό κύκλο. 
Εάν μια επιχείρηση επιθυμεί να αναπτύξει κουλτούρας 
Α&Υ θα πρέπει να στηριχθεί σε έξη πυλώνες:
1.  Δέσμευση της Διοίκησης
2.  Καθολική Συμμετοχή
3.  Αποτελεσματική Επικοινωνία
4.  Τεκμηριωμένο Πρόγραμμα
5.  Διαχείριση των Αλλαγών
6.  Συνεχής Βελτίωση
Πως όμως η ανωτέρω προσπάθεια θα γίνει ορατή, απο-
δεκτή και τελικά εφαρμοστέα από όλους τους εργαζό-
μενους; Αυτό δημιουργεί μια αλληλουχία επτά σταδίων 
ανάπτυξης της συμπεριφοράς στα οποία η συνέπεια εί-
ναι καθοριστική:
1.  Συνεπ(χ)ής Δέσμευση της Διοίκησης 
2.  Συνεπ(χ)ής Υποστήριξη της Διοίκησης
3.  Συνεπ(χ)ής Συμπεριφορά των Στελεχών 
4.  Συνεπ(χ)ής Αναγνώριση από τους Εργαζόμενους 
5.  Συνεπ(χ)ής Αποδοχή από τους Εργαζομένους
6.  Συνεπ(χ)ής Εφαρμογή από τους Εργαζομένους
7.  Συνεπ(χ)ής Αφομοίωση από τους Εργαζομένους
Μια τέτοια προσέγγιση θα οδηγήσει σε αυξημένες απαι-
τήσεις άρα και σε συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών των 
συμβούλων επιχειρήσεων.
Φυσικά, η διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας θα ήταν 
πολύ ευκολότερη εάν όλοι οι πολίτες είχαν ένα αντίστοι-
χο επίπεδο παιδείας μια και κάποιοι από αυτούς κατέ-
χουν θέσεις στην ιεραρχία της Διοίκησης. Μια αντί-
στοιχη προσπάθεια λοιπόν πρέπει να γίνει σε επίπεδο 
Πολιτείας:
• Τα θέματα Α&Υ πρέπει να αποτελέσουν θεματικό αντικεί-
μενο διδασκαλίας σε όλους τους βαθμούς εκπαίδευσης.
• Οι Επιθεωρητές Εργασίας πρέπει να αποκτήσουν κα-
ταλυτικό ρόλο βελτίωσης παρά τιμωρίας των επιχειρή-
σεων. Οι παρατηρήσεις τους πρέπει να επικεντρώνο-
νται στις διαχειριστικές και όχι αποκλειστικά στις τεχνικές 
αδυναμίες των επιχειρήσεων.
Ίσως κάποιοι αναρωτηθούν γιατί πρέπει ένας οργανι-
σμός να μπει σε τόσο κόπο ώστε οι εργαζόμενοι να κά-
νουν το προφανές, να προστατεύουν την υγεία τους. 
Θα συμφωνήσω: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΦΑ-
ΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΠΟΥΝ. Όμως 
όσοι ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό γνωρί-
ζουν ότι το προφανές δεν είναι πάντα και αυτονόητο. ®

Σχήμα: Ο δυναμικός αέναος 
κύκλος αλληλεπίδρασης 

συμπεριφοράς, νοοτροπίας, 
κουλτούρας, παιδείας

Η Κουλτούρα της Ασφάλειας στην Ελλάδα

Γράφει
ο Δρ Γιώργος 
Σκρουμπέλος

Δρ Μηχανολόγος 
Μηχανικός 

Επιστημονικός 
Υπεύθυνος ΥΑΕ  

της Εταιρείας  
ACRM Α.Ε.
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ψυξΗ ψυξΗ

Γράφει
ο Π. Φωτιάδης

Ειδικός 
σύμβουλος για 

την ISOFRUIT

Η Ανάγκη Πρόψυξης στις Φράουλες και 
τα Δυναμικά Προψυκτήρια Προσαγωγής
Οι φράουλες είναι ένα θαυμάσιο γευστικό φρούτο 
της εποχής που διανύουμε, που όμως είναι πολύ ευ-
αίσθητο και χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση για να 
φθάσει στους καταναλωτές έχοντας τη  μέγιστη δυ-
νατή ποιότητα. Η πρώτη μετασυλλεκτική ενέργεια 
που πρέπει να γίνεται άμεσα μετά τη συγκομιδή 
τους και πριν την εμπορική αποστολή είναι η πρό-
ψυξη.
Η πρόψυξη αναγνωρίζεται από όλους τους διακινη-
τές της φράουλας, ότι εξασφαλίζει την εμπορική επι-
τυχία της. Αυτή την εποχή οι φράουλες βρίσκονται 
στη διαδικασία συγκομιδής, διαλογής, τυποποίη-
σης και διακίνησής τους είτε στις Ελληνικές είτε στις 
αγορές του εξωτερικού.
Οι φράουλες έχουν υψηλό ρυθμό αναπνοής γι’ 
αυτό υπόκεινται εύκολα σε αλλοίωση, είναι δηλαδή 
ένα από τα πιο ευπαθή φρούτα. Η θερμοκρασία εί-
ναι ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει τις βιολο-
γικές και χημικές διεργασίες μέσα στον καρπό. Όταν 
η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή, οι αναπνευστι-
κές διεργασίες του καρπού μειώνονται. Παράλληλα 
μειώνεται και η οξείδωση των υποστρωμάτων. Έτσι 
έχουμε  επιβράδυνση της ωρίμανσης και κατά συ-
νέπεια παράταση του χρόνου ζωής και διατήρηση 
της ποιότητας. 

 Η άμεση πρόψυξη στους 2οC και η εμπορική απο-
στολή ή η  αποθήκευση σε ψυκτικούς θαλάμους 
στους 0oC, είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης 
των παρουσιαζόμενων προβλημάτων κατά τη μετα-
συλλεκτική περίοδο.
Τα είδη προψυκτηρίων που εφαρμόζονται στις φρά-
ουλες είναι τα προψυκτήρια προσαγωγής.
Στα προψυκτήρια προσαγωγής, ο ψυχρός αέρας 
οδηγείται από τους αεροψυκτήρες στο σχηματιζό-
μενο διάδρομο μεταξύ των παλετών. Ακολούθως, ο 
ψυχρός αέρας, αφού περάσει ανάμεσα από τις φρά-
ουλες  και αφού αφαιρέσει το αισθητό αλλά και το 
λόγω αναπνοής θερμικό φορτίο, αναρροφάται από 
την εξωτερική πλευρά των παλετών και μέσω ειδικής 
διαμόρφωσης οδηγείται στην εισαγωγή των αερο-
ψυκτήρων, όπου εκεί απορρίπτεται το θερμικό του 
φορτίο.
Τα προψυκτήρια προσαγωγής προτείνονται ως 
τα πιο ιδανικά προψυκτήρια για ευαίσθητα προϊ-
όντα.
Για την αποδοτικότερη  πρόψυξη στα προψυκτήρια 
προσαγωγής ψυχρού αέρα πρέπει να λαμβάνεται 
μέριμνα και να διασφαλίζονται  τα παρακάτω: 
1) Η πρόψυξη πρέπει να γίνεται σε σύντομο χρονικό 
διάστημα μετά τη συγκομιδή σε θερμοκρασία 2οC 
μετρημένη στη σάρκα του καρπού.
2) Οι παλέτες να είναι τοποθετημένες σε δύο σειρές, 
οι οποίες μεταξύ τους να δημιουργούν κενό υπό 
μορφή διαδρόμου. Από το διάδρομο αυτό προσά-
γεται ο αέρας, ο οποίος διέρχεται μέσα από τις φρά-
ουλες και τους αφαιρεί τόσο την αισθητή θερμότητα 
όσο και την δημιουργούμενη θερμότητα λόγω της 
διαδικασίας της αναπνοής.
3) Τα κινητά καλύμματα κατεύθυνσης της ροής (λω-
ρίδες PVC) βρίσκονται δεξιά και αριστερά σε κάθε 
σειρά παλετών αντίστοιχα και χρησιμεύουν για να 
εμποδίσουν τον ψυχρό αέρα να περάσει παρακά-
μπτοντας τις παλέτες.
4) Οι οπές αερισμού των κιβωτίων με τις φράουλες 
να είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να δι-
ευκολύνουν τη ροή των απαιτούμενων ποσοτήτων 
ψυχρού αέρα.
5) Οι οπές αερισμού των κιβωτίων να βρίσκονται 
σε ευθείες γραμμές, χωρίς να επικαλύπτει η μία την 
άλλη. 
6) Κατά την τοποθέτηση των παλετών πρέπει να 
λαμβάνεται μέριμνα περιορισμού της μεταξύ τους 
απόστασης, αναγκάζοντας τον ψυχρό αέρα να κι-
νείται μέσα από τα προϊόντα. ®

Δυναμικό προψυκτήριο προσαγωγής ψυχρού αέρα για φράουλες με σχηματική απεικόνιση της 
κίνησης του ψυχρού αέρα και των εξαρτημάτων ελέγχου και ρύθμισης των παραμέτρων πρόψυξης.

Δυναμικό προψυκτήριο προσαγωγής ψυχρού αέρα για φράουλες.

Μάιος - Ιούνιος 2011

ύπουλα, δυσάρεστα γεγονότα) γύρω από το 
επάγγελμά μας στην Ευρώπη.

Οι συνάδελφοι επαγγελματίες ψυκτικοί μπο-
ρούν και πρέπει να βοηθήσουν το Δ.Σ. για την 
στήριξη των προσπαθειών του, ποιοι είναι οι 
τρόποι που θα συντελούσαν σε αυτήν την κα-
τεύθυνση;

Οι συνάδελφοι ψυκτικοί πρέπει όλοι, εφόσον 
είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, να εγγρα-
φούν στα τοπικά τους Σωματεία. Όχι μόνον 
γιατί θα τα ενισχύσουν οικονομικά, αλλά -
όπως προείπα- θα μπορούν να καταθέσουν 
τις ιδέες και τις προτάσεις τους, να ενημε-
ρώνονται άμεσα για όλες τις εξελίξεις στο 
επάγγελμά μας, να αποκτούν τεχνογνωσία 
και να εξελίσσονται επαγγελματικά μέσα από 
τα διάφορα τεχνικά σεμινάρια που τα Σωμα-
τεία επιδιώκουν να διοργανώνουν, και τέλος 
θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέ-
γεσθαι, γεγονός που τους καθιστά ικανούς 
να πάρουν τις εξελίξεις στα χέρια τους. Κατά 
συνέπεια, θεωρώ ότι μόνον οφέλη μπορούν 
να αποκομίσουν με την εγγραφή τους στα το-
πικά τους Σωματεία. Κι αυτό που επιδιώκουν 
από τη μεριά τους τα Διοικητικά Συμβούλια 
των κατά τόπων Σωματείων είναι αυτή η συμ-
μετοχή, η προσέλευση και η εποικοδομητική 
κριτική των συναδέλφων.

Μέσα από τη συνδικαλιστική σας διαδρομή 
αποκτήσατε εμπειρίες οι οποίες σας δίνουν 
το δικαίωμα να συμβουλεύσετε τους νεό-
τερους συναδέλφους. Τι θα μπορούσατε 
να τους πείτε λοιπόν για να μπορέσουν να 
αντεπεξέλθουν στην παρούσα κατάσταση, 
που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ 
δύσκολη;

Το μόνο που μπορώ να τους συστήσω είναι 
να μην πανικοβάλλονται, να μην κάνουν βε-
βιασμένες ενέργειες, κι όσο μπορούν να 
κρατήσουν τις τιμές σταθερές. Να προσφέ-
ρουν ποιότητα στην εργασία τους, συνέπεια 

απέναντι στον πελάτη. Να επενδύσουν στην 
παροχή υπηρεσιών, γιατί μόνον έτσι θα μπο-
ρέσουν να κρατηθούν και να υπάρξουν κι 
αύριο. Πιστεύω επίσης, ότι πολύ σύντομα θα 
ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα μείνουν μόνον οι 
σωστοί επαγγελματίες. Λέγοντας δε σωστοί, 
εννοώ αυτούς που διαθέτουν τεχνογνωσία, 
συνέπεια, ποιότητα, οργάνωση κι έχουν μάθει 
να επενδύουν περισσότερο στην επιχείρηση 
τους και όχι οπουδήποτε αλλού.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω το περιοδικό 
που μου έδωσε την ευκαιρία, μέσα από τις σε-
λίδες του, να εκφράσω τις απόψεις μου.

Άνθρωποι

Να προ-
σφέρουν 
ποιότητα 
στην εργα-

σία τους, 
συνέπεια 
απέναντι 
στον πελάτη
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Το διοξείδιο του άνθρακα (CO
2
) έχει πολύ χαμηλό 

κρίσιμο σημείο (31 C). Τούτο σημαίνει πρακτικά, ότι 
σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος πάνω από 22 C εί-
ναι αδύνατη η συμπύκνωσή του. Τότε ο ατμός κα-
τάθλιψης (υπερκρίσιμο αέριο) απλά ψύχεται στον 
ψύκτη αερίου, στην έξοδο του οποίου το CO

2
 εξακο-

λουθεί να είναι υπερκρίσιμο αέριο, το οποίο οδεύει 
για εκτόνωση κλπ. Ο κύκλος αυτός ονομάζεται δια-
κρίσιμος (transcritical) ή υπερκρίσιμος και παρίστα-
ται στο επόμενο σχήμα.

Σχήμα 1: Ο transcritical κύκλος του CO
2

Ο transcritical κύκλος έχει ένα εγγενές μειονέκτημα: 
Υπάρχουν μεγάλες θερμοδυναμικές απώλειες κατά 
την λιγότερο αναστρέψιμη διεργασία, που είναι η 
ισενθαλπική εκτόνωση από υπερκρίσιμο αέριο σε 
μίγμα υγρού - αερίου, οι οποίες κλιμακώνονται έντο-
να όσο αυξάνεται η θερμοκρασία CO

2
 στην έξοδο 

του ψύκτη αερίου (μετακίνηση του σημείου 3 προς 
τα δεξιά). Τούτο είναι λογικό να επιφέρει σοβαρές 
επιφυλάξεις, κατά πόσο είναι οικονομικά βιώσιμα τα 
transcritical συστήματα σε θερμά κλίματα, όπως το 
Ελληνικό. Έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες για την 
βελτίωση του transcritical κύκλου. Στο παρόν, είναι 
αδύνατον να αναλυθούν αυτά τα συστήματα. Απλά 
θα αναφερθούν επιγραμματικά με επεξηγηματικά 
σχήματα, δεδομένου ότι μια εικόνα 1000 λέξεις. Τα 
βασικά λοιπόν συστήματα βελτίωσης είναι:
1. Παράλληλη Συμπίεση: Η λογική είναι να απομα-
κρύνεται το παρασιτικό αέριο εκτόνωσης πριν φτά-
σει στην εκτονωτική βαλβίδα. Προς τούτο χρησιμο-
ποιείται πρόσθετος συμπιεστής που απορροφάει σε 
ενδιάμεση πίεση ή μεσαία λήψη κοχλιωτού σε συν-
δυασμό με δοχείο economizer. Η μέθοδος αυξάνει 
το ψυκτικό αποτέλεσμα όπως φαίνεται στο επόμενο 
σχήμα (διαδρομή 6-1). 

2. Διβάθμια συμπίεση με απομάκρυνση του flash 
gas: Χρησιμοποιούνται δυο συμπιεστές εν σειρά. Το 
ψυκτικό αποτέλεσμα αυξάνεται περισσότερο από το 
συνολικό έργο συμπίεσης, άρα βελτιώνεται η από-
δοση του κύκλου. 

Σχήμα 3: Διβάθμια συμπίεση με απομάκρυνση του flash gas.

3. Επί πλέον προσθήκη εσωτερικών / εξωτερικών 
εναλλακτών: Ο κύκλος μπορεί να βελτιωθεί την πι-
θανή προσθήκη εναλλακτών σε τρία σημεία του κυ-
κλώματος, όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Να 
θυμόμαστε όμως ότι ο εσωτερικός εναλλάκτης κά-
που ωφελεί και κάπου βλάπτει "εσωτερικά" την από-
δοση. Για τούτο η τοποθέτησή τους πρέπει να γίνε-
ται με σύνεση. 

Σχήμα 4: Εγκατάσταση εσωτερικών εναλλακτών

Βελτίωση απόδοσης transcritical 
ψυκτικού κύκλου CO2 σε θερμά κλίματα

ψυξΗ ψυξΗ

Γράφει
ο Νίκος  

Χαριτωνίδης 

Γενικός Διευθυντής της 
ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ ΑΕΒΤΕ   
και της CRYOLOGIC ΕΕ 

Σχήμα 2: Παράλληλη 
συμπίεση με δοχείο 
economizer.

à

4. Εξατμηστική ψύξη του υπερκρίσιμου αερίου: Αντί 
να προσάγουμε απλό αέρα στον (αερόψυκτο) ψύκτη 
αερίου, ο αέρας πρώτα διοχετεύεται μέσα από έναν 
εξατμηστικό ψύκτη. Η εξάτμιση νερού εκεί μειώνει τη 
θερμοκρασία του αέρα και κατ' επέκταση και η θερμο-
κρασία του CO2 στην έξοδο του ψύκτη αερίου. Ο κύ-
κλος βελτιώνεται λόγω της προς τα αριστερά μετακίνη-
σης του σημείου 3 στο σχήμα 1. Να σημειωθεί ότι με 
την εξατμηστική ψύξη είναι ακόμα πιθανό να μεταπέσει 
ο κύκλος από transcritical σε συμβατικό (συμπύκνω-
ση), οπότε τα οφέλη αυξάνονται
5. Σύστημα εκτίναξης (ejector): Με αυτό το σύστημα 
μπορούμε να πετύχουμε στο συμπιεστή πίεση αναρ-
ρόφησης ψηλότερη από την αναγκαία για την επίτευ-
ξη της θερμοκρασιακής απαίτησης (εξοικονόμηση). Η 
συσκευή ejector βοηθάει για την πρόσθετη υποβίβα-
ση της πίεσης μέχρι το επιθυμητό επίπεδο, χωρίς κό-
στος.  Το υγρό ψηλής πίεσης εξαναγκάζεται να διέλθει 
από μια στενή δίοδο, όπου αυξάνεται πολύ η ταχύτητά 
του. Η αυξημένη ταχύτητα ροής δημιουργεί υποπίεση 
στα πλαϊνά της (αρχή Bernoulli), η οποία βοηθάει στην 
πρόσθετη πτώση της πίεσης, όπως φαίνεται στο επόμε-
νο σχήμα (αναφορά 5). 

Σχήμα 5: Βελτίωση με εγκατάσταση ejector. 

Σύμφωνα με μια έρευνα (αναφορά 2), με τοποθέτη-
ση πολλαπλών ejectors (multijet system) το σύστημα 
με όλες τις βελτιώσεις (multijet) μπορούσε να λειτουρ-
γεί με θερμοκρασία αναρρόφησης συμπιεστή -4οC 
αντί των -10οC του απλού συστήματος, για να πετύχει 
το ίδιο ψυκτικό έργο.  Γενικά, με το σύστημα πλήρους 
βελτίωσης, η ενεργειακή βελτίωση σε σχέση με το απλό 
σύστημα σε θερμό κλίμα (νότια Ιταλία) είναι της τάξης 
του 25% (2), πράγμα που καθιστά το transcritical σύ-
στημα CO

2
 στα θερμά κλίματα άκρως ανταγωνιστικό με 

τα συστήματα υδροφθορανθράκων.
6. Σύστημα εκτονωτή (expander): Η χρήση των συ-
σκευών που ορίζονται σαν εκτονωτές έχει σκοπό να 
μειώσει τις μεγάλες θερμοδυναμικές απώλειες που 
συμβαίνουν κατά την (απότομη) μετάβαση από ψηλό 
επίπεδο πίεσης σε χαμηλό και να ανακτήσουν κάποιο 
μηχανικό έργο, σύμφωνα με τον θεωρητικό κύκλο του 
Carnot. Σε αντίθεση με τους συμβατικούς κύκλους, 
όπου τα οφέλη με χρήση εκτονωτών είναι αμφίβολα, 
στον κύκλο trancritical η χρήση αυτή είναι πλεονεκτι-
κή, λόγω της ανάκαμψης μέρους των σημαντικών θερ-
μοδυναμικών απωλειών (exergy losses) που συμβαί-

νουν κατά την εκτόνωση του υπερκρίσιμου αερίου. Το 
όφελος είναι διπλό: (1) αυξάνεται το ψυκτικό αποτέλε-
σμα λόγω της προς τα αριστερά πορείας της εκτόνωσης 
(μείωση της ενθαλπιας) και (2) ανακτάται μηχανικό έργο 
εκτόνωσης. Το μηχανικό αυτό έργο προσάγεται στον 
άξονα του συμπιεστή και συμπληρώνει το έργο συμπί-
εσης, βελτιώνοντας έτσι τον COP. Σύμφωνα με την ανα-
φορά 3, η εγκατάσταση εκτονωτή σε transcritical κύ-
κλο CO

2
 μπορεί να βελτιώσει την απόδοση (COP) μέχρι 

33% και να μειώσει τη βέλτιστη πίεση κατάθλιψης του 
συστήματος. Στην αναφορά 4 αναφέρεται μια συγκρι-
τική μελέτη βελτίωσης του COP ενός βασικού (σκέτου) 
transcritical κύκλου σε σχέση με την πλήρη εκμετάλ-
λευση εγκατάστασης ενός εκτονωτή. Το αποτέλεσμα 
φαίνεται συνοπτικά στο επόμενο σχήμα: 

Σχήμα 6: Βελτίωση με εγκατάσταση expander.

ΣΥΠΜΕΡΑΣΜΑ
Υπάρχει η αντίληψη, ότι ο transcritical κύκλος του CO2 
"ταιριάζει" μόνο στα ψυχρά κλίματα, λόγω μεγάλων 
θερμοδυναμικών απωλειών όταν η θερμοκρασία πε-
ριβάλλοντος (ψύξης υπερκρίσιμου αερίου) είναι ψηλή. 
Τούτο είναι αληθές όταν μιλάμε για τον απλό κύκλο. 
Υπάρχουν όμως πολλές μεθοδολογίες βελτίωσης και 
συνδυασμός αυτών, που καθιστούν τον κύκλο ενερ-
γειακά λίαν ελκυστικό, ακόμα και σε πολύ θερμά κλίμα-
τα, όπως της Ελλάδας. Σκοπός αυτού του άρθρου ήταν 
η πρώτου επιπέδου ενημέρωση επί αυτών των μεθο-
δολογιών. ®
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Οι εμβολοφόροι συμπιεστές αποτελούν έναν από 
τους πιο συνηθισμένους βιομηχανικούς τύπους για 
εφαρμογές κλιματισμού, συντήρησης και κατάψυ-
ξης. Η συντήρηση αλλά και η επισκευή αυτών των 
συμπιεστών αποτελούν μία επίπονη, χρονοβόρα και 
κοστοβόρα διαδικασία. Θα πρέπει ο τεχνικός ο οποί-
ος θα αναλάβει τη συντήρησή τους να διαθέτει αρ-
κετές γνώσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στη 
αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του συ-
μπιεστή αλλά επεκτείνονται και στους τομείς της Χη-
μείας, στην ανάλυση των ψυκτελαίων και στη χρήση 
ψυκτικών μέσων, της Θερμοδυναμικής, για τον έλεγ-
χο της σωστής λειτουργίας και απόδοσης του συμπι-
εστή,  της Μηχανικής, για τη διάγνωση βλαβών και 
την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων. 
Μέσα από την εμπειρία μας, κατά την επισκευή των 
συμπιεστών, είμαστε σε θέση να απομονώσουμε τις 
βασικές αιτίες που προκαλούν ζημιά στους συμπιε-
στές και ταυτόχρονα να δούμε πώς αυτές είναι δυνα-
τόν να αποφεύγονται. 

1. ΚΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΥ

Η καλή λίπανση ενός συμπιεστή αποτελεί το Α και 
το Ω για τη σωστή και απροβλημάτιστη λειτουργία 
αυτού. Ειδικά σε συστήματα όπου λειτουργούν πα-
ράλληλα περισσότεροι του ενός συμπιεστού αποτε-
λεί συχνό φαινόμενο την μετακίνηση μίας ποσότη-
τας λαδιού από τον ένα συμπιεστή στον άλλον. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα να κινδυνεύουν και οι δύο συ-
μπιεστές, ο ένας από έλλειψη λαδιού, αλλά και ο δεύ-
τερος από υπερβολική ποσότητα αυτού. Όταν η πο-
σότητα του λαδιού στο κάρτερ του συμπιεστή είναι 
μεγαλύτερη από την ενδεδειγμένη ο στροφαλοφό-
ρος άξονας κατά την περιστροφή του βυθίζεται μέσα 
στο λάδι και συναντάει μεγάλη αντίσταση από αυ-
τόν. Η καταπόνηση που υφίσταται ο άξονας και τα 
υπόλοιπα κινητά μέρη είναι τεράστια, με αποτέλε-
σμα συχνά να παρατηρούνται φθορές στα κουζινέ-
τα, στα έμβολα και στα χιτώνια των εμβόλων.

2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
Οι εμβολοφόροι συμπιεστές αποτελούν μηχανές θε-
τικής μετατόπισης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το έμ-
βολο του συμπιεστή θα μετακινηθεί από το κάτω 
νεκρό σημείο στο άνω νεκρό σημείο, ανεξαρτήτως 
από την αντίσταση που θα συναντήσει στο δρόμο 
του. Εάν μέσα στο χώρο συμπίεσης βρίσκεται κά-
ποιο στοιχείο το οποίο είναι συμπιεστό, ως επί το 
πλείστον αέριο, τότε η μετατόπιση του εμβόλου θα 
γίνει χωρίς πρόβλημα. 

Σε περίπτωση που βρεθεί κάποιο υγρό εντός του θα-
λάμου συμπίεσης, τότε θα έχουμε το φαινόμενο που 
ονομάζεται υδραυλική συμπίεση. Τα υγρά θεωρού-
νται ασυμπίεστα, δεν είναι δυνατό να μεταβληθεί 
ο όγκος τους σε δεδομένη θερμοκρασία. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα κατά την μετατόπιση του εμβόλου 
από το κάτω νεκρό σημείο στο άνω νεκρό σημείο να 
συναντάει τεράστιες δυνάμεις οι οποίες εμποδίζουν 
την κίνησή του. Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται 
κατά την υδραυλική συμπίεση είναι μεγαλύτερες 
από την μηχανική αντοχή των υλικών με πιο συχνά 
αποτελέσματα τις σπασμένες βαλβίδες αναρρόφη-
σης και κατάθλιψης, καθώς και τη φθορά στον άξονα 
και στα κουζινέτα. Οι σπασμένες βαλβίδες πέφτουν 
μέσα στο χώρο συμπίεσης, όπου και στη συνέχεια 
της λειτουργίας του συμπιεστή προκαλούν μεγάλες 
φθορές στα έμβολα και στα χιτώνια του συμπιεστή. 
Η υδραυλική συμπίεση, η παρουσία δηλαδή ψυκτι-
κού μέσου σε υγρή μορφή εντός του χώρου συμπί-
εσης, γίνεται διότι το ψυκτικό μέσο στον εξατμιστή 
(evaporator) δεν έχει απορροφήσει αρκετή θερμό-
τητα ώστε το ψυκτικό μέσο να περάσει από την υγρή 
του μορφή στην αέρια, να εξατμιστεί πλήρως δηλα-
δή. Γεγονός που μπορεί να οφείλεται σε αρκετούς 
παράγοντες, με κυριότερους τους: 
• Μεγάλη παρουσία πάγου στον εξατμιστή – ανε-
παρκής απόψυξη

Εμβολοφόροι συμπιεστές: Τυπικά προβλήματα
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Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. (12/03/2017), καλούνται τα μέλη του Σ.Ε.Ψ.Ε.  Σ.Π.Ε. όπως προ-
σκομίσουν στην Γραμματεία του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ τα Συνεταιριστικά μερίδια που κατέχουν προκειμένου 
αυτά να αντικατασταθούν με νέα επικαιροποιημένα. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Τα μερίδια θα παραλαμβάνονται από το λογιστήριο του Σ.Ε.Ψ.Ε. με απόδειξη παραλαβής και η παράδο-
ση των νέων μεριδίων στους Συνεταιριστές θα γίνεται κατόπιν ειδοποίησης ιδιοχείρως και αφού ο παρα-
λαμβάνων συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία όπως ορίζονται για την νομότυπη και υποχρεωτική τή-
ρηση του Μητρώου μελών.  

Το χρονικό περιθώριο που αποφασίσθηκε για την επιστροφή των Συνεταιριστικών μεριδίων στον Σ.Ε.Ψ.Ε. 
είναι μέχρι τέλος Ιουλίου 2017.

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής ο Σ.Ε.Ψ.Ε. θα έχει το δικαίωμα, μετά και από σχετική έγκρι-
ση της Γενικής Συνέλευσης, να μην αναγνωρίζει τα Συνεταιριστικά μερίδια που θα εμφανίζονται.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου 
Του Σ.Ε.Ψ.Ε.  Σ.Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ  

ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Σ.Ε.Ψ.Ε.  Σ.Π.Ε.)

• Μειωμένες απαιτήσεις ψύξης σε σχέση με τις συνθή-
κες σχεδιασμού
• Συχνές και απότομες αυξομειώσεις του φορτίου ψύξης
• Πολύ μεγάλη εκτονωτική βαλβίδα 
• Μειωμένη ποσότητα αέρα σε σχέση με τις συνθήκες 
σχεδιασμού
Η εισροή υγρού ψυκτικού μέσου στον συμπιεστή είναι 
συχνά εμφανής στο κάρτερ αυτού. Το φαινόμενου του 
«βρασμού» του λαδιού, όπου παρατηρείται το λάδι να 
αφρίζει, ή ακόμα και η απομάκρυνση μεγάλων ποσο-
τήτων ψυκτελαίου από το συμπιεστή, είναι σημαντικές 
ενδείξεις αυτού. 
Για την προστασία του συμπιεστή συχνά τοποθετούνται 
παγίδες (accumulator) στη γραμμή της αναρρόφησης. 
Κατά την επιλογή και τοποθέτηση του accumulator στο 
κύκλωμα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν τόσο το μέγε-
θος αυτού, όσο και το σχήμα του, αλλά και το σημείο 
στο οποίο θα τοποθετηθεί. 
Τα accumulator περιέχουν έναν σωλήνα σε σχήμα U ο 
οποίος χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση των αε-
ρίων από το εσωτερικό του. Στο κάτω μέρος του σωλή-
να υπάρχει μια μικρή τρύπα, μέσα από την οποία επι-
τρέπεται να περάσουν μόνο μικρές ποσότητες υγρού 
ψυκτικού μέσου. Η ποσότητα αυτή είναι αρκετά μικρή 
ώστε να αεριοποιείται, λόγω της χαμηλής πίεσης μέσα 
στον σωλήνα. Συχνά, μέσα στο accumulator τοποθε-
τείται ένα στοιχείο εναλλαγής θερμότητας, μέσα από 

το οποίο περνάει η υγρά γραμμή. Με αυτόν τον τρό-
πο επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια στο σύστημα, 
θερμαίνοντας και αεριοποιώντας τις ποσότητες υγρού 
ψυκτικού μέσου, καθώς επίσης βελτιώνεται και η συ-
νολική απόδοση του συστήματος με την υπόψυξη της 
υγράς γραμμής. 
Ο όγκος του accumulator αποτελεί σημαντικό παρά-
γοντα κατά την επιλογή αυτού. Ιδανικά, θα πρέπει το 
accumulator να μπορεί να συσσωρεύσει τουλάχιστον το 
70% της συνολικής ποσότητας του ψυκτικού ρευστού. ®
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Γράφει
ο Δημήτρης 
Μενεγάκης

Μηχανολόγος 
Μηχανικός

Συμπύκνωση γενικά σημαίνει υγροποίηση ενός 
ατμού με αφαίρεση θερμότητας, δηλαδή μετατροπή 
του ατμού σε υγρό με ψύξη.
Ο συμπιεστής της ψυκτικής εγκατάστασης αναρρο-
φά τους ξηρούς ατμούς του ψυκτικού υγρού μέσα 
από τους αυλούς του αεροψυκτήρα – εξατμιστή με 
σταθερή χαμηλή πίεση και αντίστοιχη θερμοκρα-
σία, που είναι η γνωστή μας πίεση και θερμοκρασία 
αναρρόφησης ή εξάτμισης. Τους συμπιέζει (αδιαβα-
τικά) με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πίεσή τους και η 
θερμοκρασία τους, οπότε ο ξηρός ατμός που αναρ-
ροφήθηκε μετατρέπεται σε υπέρθερμο και στην κα-
τάσταση αυτή μπαίνει μέσα στον συμπυκνωτή για 
να υγροποιηθεί, υπό σταθερή υψηλή πίεση και θερ-
μοκρασία, ίση με την πίεση κατάθλιψης του συμπιε-
στή, γνωστή σ’ εμάς και σαν πίεση και θερμοκρασία 
συμπύκνωσης. Η συμπίεση των ατμών είναι τόση, 
όση χρειάζεται για να φθάσουν σε θερμοκρασία κο-
ρεσμού, αρκετά πιο πάνω από τη θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος, που σημαίνει και του μέσου που θα 
χρησιμοποιηθεί για τη ψύξη του συμπυκνωτή, δηλα-
δή του ατμοσφαιρικού αέρα στην περίπτωση του αε-
ρόψυκτου, του νερού αν πρόκειται για υδρόψυκτο ή 
του αέρα και του νερού στην περίπτωση του εξατμι-
στικού συμπυκνωτή. Όταν ένας υπέρθερμος ατμός 
ψύχεται, μόλις η θερμοκρασία του πέσει στη θερμο-
κρασία κορεσμού (ή βρασμού), τότε αρχίζει να συ-
μπυκνώνεται. Με επιπλέον ψύξη ο ατμός αποβάλλει 
την λανθάνουσα θερμότητα και υγροποιείται, δη-
λαδή συμπυκνώνεται. Οι συμπυκνωτές λοιπόν είναι 
έτσι κατασκευασμένοι, ώστε να πραγματοποιούν τη 
διαδικασία που μόλις τώρα αναφέρθηκε. Αποτελού-
νται από τρείς ομάδες αυλών, που είναι:
_ Οι αυλοί αφυπερθέρμανσης ή αφυπερθερμαντές
_ Οι αυλοί υγροποίησης και
_ Οι αυλοί απόψυξης του συμπυκνώματος

Οι φάσεις συμπύκνωσης των ατμών του ψυκτικού 
ρευστού πραγματοποιούνται μέσα στις τρεις ομά-
δες αυλών του συμπυκνωτή, όπως αναφέρεται πιο 
κάτω. Ο συμπιεστής καταθλίβει τους υπέρθερμους 
ατμούς του ψυκτικού υγρού μέσα στους αυλούς 
αφυπερθέρμανσης, στους οποίους οι ατμοί αφυ-
περθερμαίνονται, δηλαδή ψύχονται μερικά, απορ-

ρίπτοντας την υπερθέρμανση που απέκτησαν με τη 
συμπίεση του συμπιεστή, οπότε φθάνουν στη θερ-
μοκρασία κορεσμού. Σε θερμοκρασία κορεσμού οι 
ατμοί μπαίνουν στη δεύτερη ομάδα αυλών, που εί-
ναι οι αυλοί συμπύκνωσης, μέσα στους οποίους συ-
μπυκνώνονται, καθώς αποβάλλουν τη λανθάνουσα 
θερμότητα, δηλαδή τη θερμότητα που απορρόφη-
σαν από τον ψυκτικό θάλαμο και τα αποθηκευμέ-
να ευπαθή προϊόντα. Στη συνέχεια το συμπύκνωμα 
περνά μέσα από τους αυλούς απόψυξης, όπου ψύ-
χεται ακόμη πιο πολύ, για να αποθηκευτεί μέσα στο 
δοχείο υγρού, πάντα σε κατάσταση κορεσμού, με 
υψηλή πίεση ίση με την πίεση κατάθλιψης του συ-
μπιεστή, και θερμοκρασία λίγο πιο πάνω από εκείνη 
του περιβάλλοντος. Τώρα το συμπύκνωμα – ψυκτι-
κό υγρό – είναι έτοιμο να επαναλάβει τον ανεκτίμη-
το κύκλο του.

Η ψυκτική ισχύς του συμπυκνωτή μπορεί να ανα-
φέρεται και σαν «απορριπτόμενη θερμότητα» στα τε-
χνικά εγχειρίδια κάποιων κατασκευαστών. Ο όρος 
όχι μόνο είναι απλά αποδεκτός, αλλά είναι πιο εύ-
κολα κατανοητός και απόλυτα πραγματικός, αφού 
μέσω του συμπυκνωτή απορρίπτεται θερμότητα.
Είναι προφανές, ότι για να φέρει σε πέρας τον προο-
ρισμό του ο συμπυκνωτής πρέπει να είναι ικανός να 
απορρίψει:
- τη θερμότητα που προσδόθηκε στους ατμούς κατά 
τη συμπίεσή τους και τους έκανε υπέρθερμους και 
- τη θερμότητα που απορροφήθηκε από τον ψυκτικό 
θάλαμο και τα αποθηκευμένα προϊόντα, μέσω του 
αεροψυκτήρα.

Πρακτικά όλα τα παραπάνω σημαίνουν ότι η ψυκτι-
κή ισχύς του συμπυκνωτή ισούται με το άθροισμα 
της ψυκτικής ισχύος του αεροψυκτήρα και της ισχύ-
ος του ηλεκτροκινητήρα του συμπιεστή, δηλαδή:

Q
συμπυκνωτή

 = Q 
αεροψυκτήρα

 + Ν 
ηλεκτροκινητήρα 

 

Στον απλό αυτό τύπο είναι απαραίτητο η ισχύς του 
αεροψυκτήρα Qα και η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα 
του συμπιεστή Νκ να εκφράζονται στην ίδια μονά-
δα, δηλαδή σε W και σας θυμίζω ότι οι kcal/h του 

Θέματα Εξετάσεων Πιστοποιήσεων 
Ψυκτικών Μηχανικών
Συμπυκνωτές – Φάσεις συμπύκνωσης ψυκτικών ρευστών – Ψυκτικής ισχύς – 
Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά – Κλιμάκωση της ισχύος (capacity control).

τΕχΝικα ΘΕΜατα τΕχΝικα ΘΕΜατα

αεροψυκτήρα μετατρέπονται σε W αν διαιρέσουμε δια 
0,86. 
Ο τύπος υπολογισμού της ψυκτικής ισχύος ενός συ-
μπυκνωτή διαφοροποιείται από κάποιο συντελεστή δι-
όρθωσης, στην περίπτωση του αερόψυκτου, ώστε να 
ληφθεί υπ’ όψη η θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού 
αέρα και η διακύμανση της θερμοκρασίας συμπύκνω-
σης.

Τα κύρια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των 
συμπυκνωτών:
1/ Ο υδρόψυκτος συμπυκνωτής
Έχει πιο ψηλή και πιο σταθερή απόδοση από τους συ-
μπυκνωτές. Το μεγάλο μειονέκτημά του είναι η μεγά-
λη κατανάλωση νερού, που υπολογίζεται σε 900 λίτρα 
ανά ίππο, ανά ώρα. Είναι η βασική αιτία που επικράτη-
σαν ολοκληρωτικά μόνο στις ναυτικές εγκαταστάσεις, 
αφού κατά τη λειτουργία τους ψύχονται με θαλασσινό 
νερό, σαν ειδικές κατασκευές με αυλούς από νικελιού-
χο χαλκό (cupronickel), ώστε να αντιστέκονται στις δι-
αβρώσεις.
Κατασκευαστικά υπολογίζονται για διαφορική θερμο-
κρασία νερού Δt=5oC, που σημαίνει ότι το νερό ψύξης 

βγαίνει από τον συμπυκνωτή με θερμοκρασία 5oC πιο 
ψηλή από τη θερμοκρασία εισόδου. Τότε η διαφορική 
θερμοκρασία λειτουργίας Δt=10oC, δηλαδή η θερμο-
κρασία συμπύκνωσης των ατμών του ψυκτικού υγρού, 
είναι 10oC πιο ψηλή από τη θερμοκρασία του νερού 
ψύξης. 
Αν λάβουμε τη θερμοκρασία του νερού 25oC, τότε η 
θερμοκρασία συμπύκνωσης είναι 35oC και στις συνθή-
κες αυτές η πίεση συμπύκνωσης, δηλαδή η πίεση κατά-
θλιψης του συμπιεστή, είναι 12,5kg/cm² για τα ισότιμα 
ψυκτικά υγρά του τέως R22. Για να πραγματοποιηθεί 
αυτή η αξιοσημείωτη απόδοση η ενεργός επιφάνεια 
εναλλαγής των αυλών ψύξης είναι περίπου 0,5m² ανά 
ίππο ισχύος του ηλεκτροκινητήρα του συμπιεστή.
2/ Ο αερόψυκτος συμπυκνωτής
Είναι ο πιο οικονομικός τύπος συμπυκνωτή της ψυ-
κτικής εγκατάστασης, ο πιο απλός στην εγκατάστασή 
του, ο πιο ελαφρύς στη λειτουργία του και ο πιο εύκο-
λος στη συντήρησή του. Με αυτά τα χαρακτηριστικά  
έχει επικρατήσει ολοκληρωτικά στις εγκαταστάσεις ξη-
ράς. Το μεγάλο του μειονέκτημα είναι ότι η πίεση και η 
θερμοκρασία συμπύκνωσης αυξάνονται υπερβολικά 

à

à

ΑΠλΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕθΟΔΟΣ ΜΕλΕΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕωΝ ΒΙΟΜΗχΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ
Συγγραφέας: Δημήτριος Μενεγάκης, Μηχανολόγος-Μηχανικός

ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΙΒλΙΟy

Τεχνικό βιβλίο γραμμένο αποκλειστικά για ψυκτι-
κούς. Είναι ένα εργαλείο που θα παίρνουν από τη 
βιβλιοθήκη τους κάθε φορά που θα χρειάζονται 
βοήθεια, για να μελετήσουν ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ την 
ψυκτική εγκατάσταση που έχουν αναλάβει. Η ύλη 
του αρχίζει από τα ψυκτικά φορτία και βάσει αυ-
τών προχωράει στον υπολογισμό της ισχύος, τον 
πλήρη προσδιορισμό και τη σωστή επιλογή όλων 
των συγκροτημάτων, κύριων και βοηθητικών, που 
απαρτίζουν τη ζητούμενη ψυκτική εγκατάσταση, 
για να λειτουργήσει σαν ένα καλοταιριασμένο και 
αρμονικό σύνολο.

Ο συγγραφέας, με τη μακρόχρονη πείρα του σε 
μελέτες ψυκτικών εγκαταστάσεων και συναφών 
έργων, γνωρίζει πολύ καλά τόσο τη διεθνή πρα-
κτική, όσο και τις ανάγκες της αγοράς, αλλά και 
τα «κενά» της Ελληνικής πραγματικότητας. Είναι 
ένα βοήθημα τεχνικά άρτιο, προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες, αλλά και στις δυνατότητες των ψυκτι-
κών. Αφορά μια πλήρη σειρά θεμάτων, γραμμένα 
σε γλώσσα απλή, εμπλουτισμένα με πίνακες και 
διαγράμματα, τα οποία ο συγγραφέας έχει κωδι-
κοποιήσει, συνδυάζοντας έτσι την επιστημονική 
γνώση με την εμπειρία μιας ολόκληρης ζωής.

Ο συγγραφέας ξέρει καλά την τέχνη της γραφής 
αλλά και της μετάδοση, καθότι είναι χρόνια Μη-
χανικός και δάσκαλος.

Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι το τρίτο βιβλίο του 
συγγραφέα. Το πρώτο «ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗχΑΝΕΣ» 
κυκλοφόρησε το 1976 και το δεύτερο «ΠλΟΙΑ-
ΨΥΓΕΙΑ» λίγο αργότερα, το 1978. Και τα δύο θε-
ωρήθηκαν χρήσιμα εργαλεία και απαραίτητα βο-
ηθήματα. 

«Αυτό το απαραίτητο βοήθημα θα το βρείτε  
στο Σωματείο σας ή στον ίδιο τον συγγραφέα, 

τηλ. 22840 71524, στην τιμή των 10 €.
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με την αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, 
με ταυτόχρονη μείωση όχι μόνο της ψυκτικής ισχύος 
του συμπυκνωτή, αλλά και ολόκληρης της εγκατάστα-
σης. Επιπλέον η αύξηση της πίεσης κατάθλιψης του συ-
μπιεστή, οδηγεί σε πιο γρήγορη φθορά και αυξημένο 
κόστος συντήρησης, αλλά και σε κατανάλωση περισ-
σότερης ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή σε αυξημένο 
λειτουργικό κόστος.

Κατασκευαστικά υπολογίζονται να λειτουργούν με 
Δt=15oC, δηλαδή η θερμοκρασία συμπύκνωσης εί-
ναι 15oC πιο πάνω από τη θερμοκρασία του περιβάλ-
λοντος. Έτσι, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος 
είναι 25oC, τότε η θερμοκρασία συμπύκνωσης είναι 
40oC. Στη θερμοκρασία αυτή, η πίεση συμπύκνωσης 
και κατά συνέπεια η πίεση κατάθλιψης του συμπιεστή, 
είναι περίπου 14kg/cm² για ισότιμα ψυκτικά υγρά του 
τέως R22. Όταν όμως η θερμοκρασία του περιβάλλο-
ντος ανεβεί στους 35oC, τότε η θερμοκρασία συμπύ-
κνωσης είναι 50oC και η πίεση κατάθλιψης του συμπι-
εστή 19kg/cm² για τα ψυκτικά υγρά που αναφέρονται 
πιο πάνω. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις συνθήκες αυτές 
η απόδοση του συμπυκνωτή, αλλά και ολόκληρης της 
εγκατάστασης ελαττώνεται κατά 15%. 
Τα κύρια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των αερό-
ψυκτων συμπυκνωτών είναι περίπου τα παρακάτω:
- Ενεργός ψυκτική επιφάνεια 4 έως 4,5m² ανά 1100W 
ισχύος
- Ροή αέρα ψύξης 350m³/hr ανά 1100W ψυκτικής ισχύ-
ος
_Όγκος αυλών 0,45 λίτρα ανά 1100W
- Ισχύς ηλεκτροκινητήρων ανεμιστήρων 1 HP ανά 
2500m³/h
- Ταχύτητα αέρα ψύξης 2,5m/sec

3/ O εξατμιστικός συμπυκνωτής
Η υψηλή κατανάλωση νερού των υδρόψυκτων συμπυ-
κνωτών και η μειωμένη απόδοση των αερόψυκτων σε 
υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, επέβαλαν την 
κατασκευή και χρήση των εξατμιστικών συμπυκνω-
τών, ιδιαίτερα στις ψυκτικές εγκαταστάσεις μεγάλης 
ισχύος και βιομηχανίες παραγωγής κατεψυγμένων 
προϊόντων. Το μεγάλο πλεονέκτημα του εξατμιστι-
κού συμπυκνωτή είναι ότι μπορεί να διατηρεί σταθε-
ρή τη θερμοκρασία συμπύκνωσης στους 40oC (όπως ο 
υδρόψυκτος περίπου) ακόμη και όταν η θερμοκρασία 
του περιβάλλοντος είναι 35oC, αν γίνει σωστή επιλογή 
κατά το στάδιο της μελέτης της ψυκτικής εγκατάστασης. 
Κατά τη λειτουργία του, για τη συμπύκνωση των υπέρ-
θερμων ατμών, χρησιμοποιεί τον ατμοσφαιρικό αέρα 
που παρέχουν ισχυροί ανεμιστήρες, αλλά ταυτόχρο-
να και νερό φυσικής θερμοκρασίας, που είναι αποθη-
κευμένο στο κάτω μέρος του συμπυκνωτή που είναι 

διαμορφωμένο σε δεξαμενή. Αυτό το νερό ανακυκλο-
φορεί με αντλία, ψεκάζεται πάνω στους αυλούς και κα-
ταλήγει πάλι στη δεξαμενή, αφού πρώτα ψυχθεί από το 
ισχυρό ρεύμα αέρα. Μια προσομοίωση της λειτουργί-
ας του εξατμιστικού συμπυκνωτή είναι ο ψεκασμός του 
αερόψυκτου συμπυκνωτή με νερό, που κάνετε εσείς 
για να ελαττώσετε την πίεση κατάθλιψης. 
Το μεγάλο μειονέκτημα του εξατμιστικού συμπυκνω-
τή είναι το μεγάλο βάρος του, που οφείλεται τόσο στο 
βάρος της κατασκευής, όσο και στο βάρος του νερού 
που αποθηκεύεται μέσα στη δεξαμενή του. Ο εξατμι-
στικός συμπυκνωτής μπορεί να εγκατασταθεί σε υπαί-
θριο χώρο κοντά στο μηχανοστάσιο, ενώ οι ταράτσες 
των κτιρίων είναι το πιο συνηθισμένο μέρος. Στην πε-
ρίπτωση όμως αυτή χρειάζεται κάποια συνεννόηση με 
έναν μηχανικό, ο οποίος θα υποδείξει το ασφαλέστερο 
σημείο της ταράτσας για την εγκατάσταση του συμπυ-
κνωτή. Αυτό κρίνεται απαραίτητο επειδή το βάρος είναι 
μεγάλο και το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται ψηλά, για-
τί εκεί είναι εγκατεστημένες οι δέσμες των αυλών και οι 
ανεμιστήρες. Αυτό είναι ένα επιβαρυντικό σημείο, ιδι-
αίτερα για τις περιπτώσεις σεισμών. 
Τα κύρια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, ανά 100kw 
ψυκτικής ισχύος του συμπυκνωτή είναι:
_ Παροχή αέρα 7500m³/h
_ Ανακυκλοφορία νερού 10.000m³/h
_ Βάρος λειτουργίας 600kgs (περίπου)

Κλιμάκωση ισχύος (Capacity control) των 
συμπυκνωτών
Για να διατηρείται σταθερή η πίεση συμπύκνωσης, 
όταν τα φορτία της εγκατάστασης είναι μειωμένα και η 
ζήτηση των ψυκτικών θαλάμων είναι περιορισμένη, γί-
νεται κλιμάκωση της ισχύος του συμπυκνωτή, όπως και 
στην περίπτωση του συμπιεστή (Capacity control).
Στον υδρόψυκτο συμπυκνωτή τοποθετείται μια θερ-
μοστατική βάνα στην έξοδο του νερού, που ρυθμί-
ζει την ποσότητα του νερού που θα περνά, δηλαδή τη 
ψύξη των ατμών, ώστε να διατηρείται η επιθυμητή πίε-
ση συμπύκνωσης (η πίεση κατάθλιψης του συμπιεστή).
Στον αερόψυκτο συμπυκνωτή ρυθμίζεται με πρεσσο-
στάτη ο αριθμός των ανεμιστήρων που θα λειτουργεί, 
καθώς και ο χρόνος ξεκινήματος ενός εκάστου, ώστε 
να διατηρείται η επιθυμητή πίεση συμπύκνωσης.
Στον εξατμιστικό συμπυκνωτή ρυθμίζεται με πρεσσο-
στάτες το ξεκίνημα της αντλίας του νερού και ο αριθ-
μός των ανεμιστήρων που θα λειτουργούν, ώστε να 
διατηρείται η επιθυμητή πίεση συμπύκνωσης. Γίνεται 
εύκολα κατανοητό, ότι η κατάσταση απλουστεύεται αν 
στους ανεμιστήρες χρησιμοποιούνται κινητήρες μετα-
βλητής συχνότητας (inverters) ®

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος  

τΕχΝικα ΘΕΜατα

Οι λύσεις που σας προτείνουµε

R-407F GWP=1824
αντικαθιστά το R404A 
σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις

R-448A (N40) GWP=1273
αντικαθιστά το R404A 
σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις

R-450A (N13) GWP=547 
αντικαθιστά το R134a  
σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις

R-455A (L40X) GWP=146     A2L
αντικαθιστά το R404A  
σε νέες εγκαταστάσεις

R-1234ZE GWP=<1     A2L
αντικαθιστά το R134a  
σε νέες εγκαταστάσεις

R-449A (XP40) GWP=1397
αντικαθιστά το R404A 
σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις

R-452A (XP44) GWP=2.141
αντικαθιστά το R404A 
σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις

R-513A (XP10) GWP=631
αντικαθιστά το R134a  
σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις

Σταµατήστε το R-404A 
σε νέες εγκαταστάσεις!

65 χρόνια δίπλα σας 
και συνεχίζουµε πρωτοπόροι!

KONTEΣ
ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ψύξη
Κλιματισμός www.kontes.gr

email: kontes@kontes.gr

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

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

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

•  GWP=GLOBAL WARMING POTENTIAL
•  A2L = EΝ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
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Για την εταιρεία 
ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ 

Α.Τ.Ε.Κ.Ε.

ΕξοικοΝοΜΗΣΗ ΕΝΕΡγΕιαΣ

Αερισμός Εκτόπισης
Ο αερισμός εκτόπισης (displacement ventilation) εί-
ναι μια τεχνολογία διανομής αέρα που εισάγει δρο-
σερό αέρα στη θερμική ζώνη-χώρο. Η εισαγωγή γί-
νεται με χαμηλή ταχύτητα (0,15 m/s – 0,20 m/s), είτε 
από διαχυτές που βρίσκονται στην τοιχοποιία, είτε 
στο επίπεδο του δαπέδου, είτε από υπερυψωμέ-
να δάπεδα. Η άνωση διασφαλίζει ότι ο νωπός αέ-
ρας που εισάγεται στο επίπεδο του δαπέδου θα με-
ταφερθεί προς την οροφή καθώς θα θερμαίνεται. 
Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται η στρωμάτωση 
του αέρα με τον ζεστό αέρα (ο οποίος συγκεντρώνει 
τους ρύπους που έχει παρασύρει) να βρίσκεται κο-
ντά στην οροφή ενώ ο δροσερότερος φρέσκος αέ-
ρας να συγκεντρώνεται κοντά στη ζώνη αναπνοής. 
Δύο διαφορετικές στρωματώσεις μπορούν να ανα-
γνωριστούν: η ζώνη αναπνοής που ορίζεται ως η πε-
ριοχή σε ένα χώρο ανάμεσα στα επίπεδα 75mm και 
1800mm πάνω από το δάπεδο (1) και η ζώνη ανάμε-
σα στο άνω όριο της ζώνης αναπνοής και της ορο-
φής. Αυτό το σύστημα είναι αρκετά διαφορετικό από 
τον παραδοσιακό αερισμό μίξης, καθώς στον αερι-
σμό μίξης ο αέρας παρέχεται σε μεγαλύτερη ταχύτη-
τα και παρέχει πιο ομοιόμορφη κατανομή της θερ-
μοκρασίας στο χώρο. Το μειονέκτημα σε αυτή την 
προσέγγιση είναι πως ο νωπός αέρας αναμειγνύεται 
με αυτόν που περιέχει τους ρύπους οι οποίοι παρα-
μένουν στην ζώνη αναπνοής. Σχηματικά αποδίδο-
νται τα δύο συστήματα στο σχήμα 1 και 2.

Σχήμα 1. Αερισμός μίξης                                       Σχήμα 2. Αερισμός εκτόπισης

Συστήματα με αερισμό εκτόπισης μπορούν να κα-
λύψουν μέτρια φορτία της τάξεως των 40W/m2 (2) 
(3). Ωστόσο στην περίπτωση μεγαλύτερων φορτίων 
απαιτούνται συμπληρωματικά ψυκτικά συστήματα 
λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας παροχής αέρα. 
Τα εν λόγω συστήματα έχουν τη δυνατότητα να κα-
λύψουν μεγαλύτερα φορτία σε περιπτώσεις χώρων 
με μεγάλο ελεύθερο ύψος , με μικρές απαιτήσεις φρέ-
σκου αέρα ή με μεγάλους διαχυτές όπως π.χ. είναι το 
υπερυψωμένο διάτρητο πάτωμα.
Ο αερισμός εκτόπισης μπορεί να μειώσει την κατα-
ναλισκόμενη ενέργεια κλιματισμού με τέσσερις τρό-
πους. Πρώτον τα συστήματα με αερισμό εκτόπισης 
έχουν υψηλότερους βαθμούς αποδοτικότητας λόγω 
της υψηλότερης θερμοκρασίας παροχής αέρα. Η συ-

νηθισμένη θερμοκρασία σε αυτά τα συστήματα είναι 
18-20oC σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήμα-
τα μίξης όπου η παροχή του αέρα είναι στους 14oC, 
με αποτέλεσμα να μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμη-
ση ενέργειας της τάξεως του 20%-30%. Δεύτερον η 
στρωμάτωση του αέρα στο χώρο έχει ως αποτέλε-
σμα την υψηλότερη μέση θερμοκρασία του χώρου 
σε σχέση με τον αερισμό μίξης, το οποίο μειώνει τα 
φορτία του χώρου έως και 15% από μεταφορά θερ-
μότητας από το κέλυφος του κτηρίου. Τρίτον, η αυ-
ξημένη θερμοκρασία παροχής αυξάνει την πιθα-
νή χρήση εξοικονομητή (economizer). Αυτό βέβαια 
εξαρτάται σημαντικά από το κλίμα. Τέλος τα συστή-
ματα αερισμού εκτόπισης έχουν τη δυνατότητα να 
μειώσουν τις ανάγκες για νωπό αέρα και κατά συνέ-
πεια την ενέργεια που δαπανάται για να κλιματιστεί. 
Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι οι ρύποι συγκεντρώνο-
νται κοντά στην οροφή όπου και εξαερίζονται. Σε γε-
νικές γραμμές η εξοικονόμηση ενέργειας από αυτά 
τα συστήματα προκύπτει για τα κρύα κλίματα από 
την αύξηση του βαθμού αποδοτικότητας και τα μει-
ωμένα φορτία από το κέλυφος, για τα ηπιότερα κλί-
ματα η εξοικονόμηση σχετίζεται με την αυξημένη 
χρήση του εξοικονομητή.
Μελέτες που έχουν διεξαχθεί στις ΗΠΑ, έχουν δείξει 
μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας για κλιμα-
τισμό και αερισμό με τη χρήση αερισμού εκτόπισης 
από 13%-45% αναλόγως του κλίματος. Ειδικότερα, 
προκύπτει από τα δεδομένα ότι ο αερισμός εκτόπι-
σης μειώνει την  καταναλισκόμενη ενέργεια από τον 
ψυκτικό εξοπλισμό (π.χ. συμπιεστές) από 35% έως 
75% ωστόσο αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας 
στους ανεμιστήρες της παροχής και της επιστροφής 
από 35% έως 50%. (4)
Επιπρόσθετα, εκτός από την εξοικονόμηση ενέργει-
ας τα συστήματα αερισμού εκτόπισης βελτιώνουν 
και την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος, κα-
θώς λόγω της χαμηλής ταχύτητας αέρα παράγουν λι-
γότερο θόρυβο. Τέλος αυτά τα συστήματα μπορούν 
να κερδίσουν βαθμούς σε συστήματα αξιολόγησης 
πράσινων κτηρίων όπως είναι το LEED. ®

1) ASHRAE (2013) Ventilation for Acceptable Indoor Air  
 Quality, American Society of Heating, Refrigerating  
 and Air-Conditioning Engineers (ANSI/ASHRAE 62.1- 
 2013)
2) Cho, S., Im, P., and Haberl, J., S. (2005). Literature  
 Review of Displacement Ventilation. 
3) ASHRAE. (1999).Research Project – RP-949
4)  Hamilton, S., Roth, K. and Brodrick, J. (2004). Emerging  
 Technologies: Displacement Ventilation. ASHRAE  
 Journal, 46(9), pp.56-58.

Επαγγελµατικές λύσεις 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον,  η εξοικονόμηση 
ενέργειας μπορεί να προσφέρει σε κάθε επιχείρηση στρατηγικό 
πλεονέκτημα μέσω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων. 
Αρωγός προς αυτή την κατεύθυνση η Γενική Ψυκτική με την 
πολυετή πείρα της, προσφέρει λύσεις ταυτισμένες με την ποιότητα, 
την εφευρετικότητα, την ευχρηστία και την τεχνολογική αρτιότητα.

Λ. Αθηνών 379 Αιγάλεω, 12243 Αθήνα, Τηλ. 210 3417755 , 210 3417756 - Fax. 210 3417757 Email: info@general-refrigeration.gr  •  www.general-refrigeration.gr

απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση, δημοσίευση ή αναπαραγωγή του περιεχομέ-
νου του περιοδικού, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Τα κείμενα και οι 
φωτογραφίες που αποστέλλονται για δημοσίευση δεν επιστρέφονται. Τα ενυπόγραφα 
άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις του περιοδικού.

Ο τρόπος πληρωμής των ¬ 35,00 είναι οι εξής:

• ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ “ALPHA BANK”
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 137-00-2320-001771  
     IBAN: GR3601401370137002320001771
     

    Δικαιούχος SHAPE IKE

Παρακαλείστε να αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης, με αναγραφόμενο 
το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, στο fax 210 48 36 088.
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αΝΘΡΩποι

à

κ. Κοντούσια, στην προσπάθεια που γίνεται μέσω του 
περιοδικού μας για την ενημέρωση των συναδέλφων 
θα ήθελα να μας παρουσιάσετε τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζετε σχετικά με την εφαρμογή των νέων 
κανονισμών, δεδομένου ότι η ανάληψη από εσάς 
της θέσης του Γενικού Γραμματέα της Ο.Ψ.Ε., μετά τις 
τελευταίες εκλογές, σας έβαλε στην εμπροσθοφυλακή 
του κλάδου. 

Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία που 
μου δίνεις μέσω του περιοδικού να επικοινωνήσω με 
όλους τους συναδέλφους.
Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι έχουν καταλάβει πλέ-
ον την προσπάθεια που έχει κάνει η Ο.Ψ.Ε. και κατ’ 
επέκταση όλα τα Σωματεία έτσι ώστε να εφαρμο-
στούν από την πολιτεία οι κανονισμοί για την εφαρ-
μογή του Π.Δ.1/2013.
Δυστυχώς όμως απέναντι σε ένα κράτος που δεν λει-
τουργεί τίποτα σωστά, που νομοθετεί για να ελέγξει, 
αλλά δεν καταφέρνει να είναι αρωγός στους πολίτες 
που το επιθυμούν να καταστούν νόμιμοι, αντιμετωπί-
ζουμε πολλά προβλήματα.

Περιφέρειες οι οποίες δεν ξεκινούσαν τις εξετάσεις 
αδειοδότησης – πιστοποίησης έφεραν σαν αποτέλε-
σμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος και να έχουμε φτά-
σει τέσσερα χρόνια μετά και οι συνάδελφοι να κατα-
φεύγουν στο εξωτερικό, όπως καλά γνωρίζετε, για να 
μπορέσουν να πιστοποιηθούν.
Περιφέρεια με τους μισούς ψυκτικούς σχεδόν όλης 
τις χώρας να πραγματοποιεί τόσες λίγες εξετάσεις, 
με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να μένουν εκτός 
διαδικασίας, αναγκάζοντας το Σωματείο Πειραιά 
Σ.Ε.ΨΥ.Π. να καταφύγει σε εξώδικη διαμαρτυρία προς 
την Περιφέρεια και την ημέρα της παραλαβής της 
εξώδικης διαμαρτυρίας να ανακοινώσουν εξήντα πέ-
ντε άτομα για εξετάσεις.
Όλα τα παραπάνω τα αναφέρω για να καταλάβουν 
οι συνάδελφοι τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε και 
πόσο ο κρατικός μηχανισμός δυσλειτουργεί.  

Ποια είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
φθοριούχα αέρια;

Από την 1η Ιανουαρίου του 2015 ισχύει ο νέος Κα-
νονισμός Ε.Κ. 517/2014 για τα φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου. Στον νέο Κανονισμό για τα Φθοριούχα 
αέρια διατηρείται και ενισχύεται σημαντικά ο άξονας 
πολιτικής για τον περιορισμό των εκπομπών, εισάγε-
ται όμως παράλληλα και ένας δεύτερος σημαντικός 
άξονας που αφορά στον έλεγχο και περιορισμό της 
χρήσης των αερίων με μέτρα όπως:
• Σταδιακή μείωση της παραγωγής και κατανάλωσης 
των φθοριούχων μέχρι το 2030
• Κλιμακούμενες απαγορεύσεις σε συγκεκριμένες 
χρήσεις με έναρξη από την 1/1/2015
• Κλιμακούμενες απαγορεύσεις στην τοποθέτηση 
στην αγορά νέων προϊόντων που χρησιμοποιούν 
φθοριούχα, με έναρξη από την 1/1/2015
Βασικά μέτρα της πολιτικής αυτής ήταν η έγκαιρη και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση βλαβών και η τακτική 
συντήρηση του εξοπλισμού που λειτουργεί με φθο-
ριούχα αέρια στους τομείς ψύξης, κλιματισμού, η πι-
στοποίηση των τεχνικών που ασχολούνται με φθο-
ριούχα, η κατάλληλη σήμανση των προϊόντων και 
εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα, καθώς και η 

Συνέντευξη

Δημήτρης Κοντούσιας
Γεν. Γραμματέας Ο.Ψ.Ε.,  
Πρόεδρος Σωματείου Επαγγελματιών Ψυκτικών Πειραιά (ΣΕΨΥΠ) Συνέντευξη στον Διονύση Βρυώνη

τήρηση των κανόνων για τις διαδικασίες ανάκτησης, 
μεταφοράς και ανακύκλωσης των αερίων.

Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που προβλέπονται;

Οι συνάδελφοι θα πρέπει να καταλάβουν την αξία της 
άδειας που ορίζει το Π.Δ.1/2013 και πόσο σημαντικό 
είναι για τη λειτουργία της επιχείρησής τους, σε συν-
δυασμό με την πιστοποίηση για τη χρήση των φθο-
ριούχων αεριών. Οι συνάδελφοι θα πρέπει να έχουν 
όλα τα παραπάνω ώστε να είναι σύννομοι, όπως και 
θα πρέπει να συμπληρώνουν σωστά, και πάντοτε, τα 
δελτία καλής εκτέλεσης εργασιών.
Εδώ όμως θα σταθώ και στην υποχρέωση των κατα-
στημάτων πώλησης φθοριούχων αερίων που πρέπει 
να προμηθεύουν μόνο αδειοδοτημένους – πιστοποι-
ημένους επαγγελματίες, οι οποίοι και επιβάλλεται να 
εγκαθιστούν, να επισκευάζουν και να συντηρούν τα 
ψυκτικά και κλιματιστικά μηχανήματα.
Θα διαβάσατε πολλές φορές να αναφέρομαι στην 
αδειοδότηση – πιστοποίηση, γιατί αυτό ακριβώς εί-
ναι που ζητάει η νομοθεσία, και σε συνδυασμό πά-
ντα της άδειας με την ανάλογη πιστοποίηση, έτσι 
ώστε να μην βρεθεί εκτεθειμένος κανένας συνάδελ-
φος σε πιθανό έλεγχο ή χειρότερα ακόμη σε πιθανή 
ζημιά, όπως πρόσφατα έγινε σε γνωστό κατάστημα 
εστίασης.

Πώς θα ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι στα διάφορα 
στάδια χρήσης και διακίνησης των φθοριούχων 
αερίων και τι απαιτείται, γραφειοκρατικά, ώστε οι 
συνάδελφοι να είναι σύννομοι; 

Η Ο.Ψ.Ε. παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπί-
ζει θα συνεχίσει την ενημέρωση προς όλους τους αρ-
μόδιους φορείς για την επίλυση των προβλημάτων 
του κλάδου, όπως και την ενημέρωση προς όλους 
τους ψυκτικούς, παράλληλα βοηθάει προκειμένου να 
δημιουργηθούν νέα Σωματεία σε όλες τις Περιφέρειες 
για να υπάρχει αντιπροσώπευση τους παντού.

Ποιες νομίζετε ότι πρέπει να είναι οι κινήσεις της Ο.Ψ.Ε. 
τέσσερα χρόνια μετά την υπογραφή του Π.Δ. για την 
προάσπιση των επαγγελματιών του κλάδου μας; 

Η Ο.Ψ.Ε. και τα Σωματεία εδώ και χρόνια αναφέρονται 
στην ισχύουσα νομοθεσία, τίποτα περισσότερο ή λι-
γότερο, και αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν.
Ο κλάδος θα συνεχίσει ενωμένος με αιχμή του δό-
ρατος την Ομοσπονδία και τα Σωματεία γιατί πρέπει 
όλοι να καταλάβουμε ότι αγωνιζόμαστε για τον ίδιο 
σκοπό, την περιφρούρηση του επαγγέλματος μας και 
το καλύτερο μέλλον των οικογενειών μας.

Πώς, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να αντιμετωπιστούν 
οι ψυκτικοί που δεν εναρμονίζονται με την ισχύουσα 
νομοθεσία και συνεχίζουν να πραγματοποιούν 
ψυκτικές εργασίες, προκειμένου να σταματήσουν οι 
διχογνωμίες και ο κλάδος να προχωρήσει ενωμένος;

Πράγματι απορώ μερικές φορές με κάποιους ψυκτι-
κούς που δεν θέλουν να εναρμονιστούν με τη νο-
μοθεσία μάλλον γιατί δεν έχουν μάθει να ακούνε 
λέγοντας «εδώ Ελλάδα είναι δεν θα γίνει τίποτα». Δυ-
στυχώς μόνο κακό κάνουν και μάλλον δεν θα έπρεπε 
να ανήκουν σε αυτόν τον κλάδο.
Ελπίζω όμως ότι θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσου-
με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς όλων των περιφε-
ρειών, όποτε αυτόματα αυτοί που δεν εναρμονίζο-
νται θα βρεθούν εκτός αγοράς.

Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στους επαγγελματίες 
του κλάδου προκειμένου να βοηθήσουν στην 
πραγματοποίηση των στόχων της Ο.Ψ.Ε.;

Το μήνυμα είναι απλό και σύντομο, ενημέρωση για 
την τρέχουσα νομοθεσία και εναρμονισμός με τα ζη-
τούμενα της αγοράς.
Μην αφήσουμε να πάει χαμένη αυτή η ευκαιρία που 
μας δίνεται και χαρίσουμε τη δουλεία μας σε αλεξι-
πτωτιστές.

Πώς μπορούν να βοηθηθούν οι συνάδελφοί μας 
προκειμένου να προετοιμαστούν για τις επερχόμενες 
εξετάσεις προκειμένου να πιστοποιηθούν; 

Όσοι πραγματικά είναι συνάδελφοι δεν νομίζω ότι θα 
χρειαστούν κάποια ιδιαίτερη βοήθεια, πέρα από το 
να διαβάσουν και να θυμηθούν αυτά που κάθε μέρα 
κάνουν στη δουλειά τους, έτσι ώστε να γράψουν και 
να περάσουν το θεωρητικό κομμάτι των εξετάσεων, 
όσο για το πρακτικό μέρος δεν νομίζω ότι κάποιος 
που είναι ψυκτικός θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
Στο Σωματείο του Πειραιά, Σ.Ε.ΨΥ.Π., φροντίσαμε πά-
ντως για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων να έχουμε 
δοκίμιο για όλους τους συναδέλφους που θέλουν να 
κάνουν την πρακτική εξάσκηση, όπως έχουμε στείλει 
και σε όλα τα μέλη μας προσομοίωση για το θεωρητι-
κό μέρος, κάτι το οπαίο έχει γίνει και από το Σωματείο 
Ελλάδος, Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε.
Κλείνοντας θα ήθελα να καλέσω όλους τους συνα-
δέλφους να είναι κοντά στα κλαδικά συνδικαλιστι-
κά μας όργανα και να τα ενισχύουν με τη συμμετοχή 
τους, γιατί μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε. ®Ο κ. Κοντούσιας δεύτερος εξ’ αριστερών 

στην Γεν. Συνέλευση της Ο.Ψ.Ε. του 2017

Μαζί με συναδέλφους στις πρώτες εξετάσεις της 
Περιφέρειας Αττικής για πιστοποίηση στις αρχές του 2016
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του ψυκτικού
η γωνιά

Πως ασφαλίζουμε τον συμπιεστή σε σχέση με το λάδι;
Το σύστημα λίπανσης βεβιασμένης κυκλοφορίας περιλαμ-
βάνει και το σύστημα ασφαλείας πιέσεως λαδιού. Σκοπός αυ-
τού του συστήματος είναι να προστατεύει το συμπιεστή από 
έλλειψη λαδιού ή από την τροφοδότησή του με λάδι μικρότε-
ρης πίεσης από εκείνη που απαιτείται. Σε περίπτωση που η πί-
εση λαδιού πέσει κάτω από ορισμένα όρια, ο πρεσσοστάτης 
ενεργοποιείται και διακόπτει τη λειτουργία του συμπιεστή. Το 
σύστημα αποτελείται:
• Από έναν διαφορικό πρεσσοστάτη λαδιού
• Από έναν χρονοδιακόπτη καθυστέρησης
• Από τις απαραίτητες σωληνώσεις και ηλεκτρικές καλωδιώσεις.

Όπως φαίνεται και 
στη φωτογραφία 
η μια πλευρά του 
πρεσσοστάτη συν-
δέεται στη χαμηλή 
πίεση της ψυκτικής 
μονάδας (συνήθως 
σε ειδική υποδοχή 
του στροφαλοθά-
λαμου του συμπιε-
στή). Η άλλη πλευ-

ρά του πρεσσοστάτη συνδέεται στην έξοδο (κατάθλιψη) της 
αντλίας. Έτσι σε κάθε στιγμή ο πρεσσοστάτης παίρνει τη δι-
αφορά των δύο πιέσεων. Η διαφορά αυτή πρέπει να διατη-
ρείται σε ορισμένα όρια για να μπορεί ο συμπιεστής να λι-
παίνεται αποτελεσματικά. Η διαφορική αυτή πίεση είναι και η 
Πραγματική ή Ωφέλιμη πίεση. Όταν το μέγεθος της διαφορι-
κής (Πραγματικής) πίεσης πέσει κάτω από μια συγκεκριμένη 
τιμή, ο πρεσσοστάτης ασφαλείας λαδιού ενεργοποιείται και 
διακόπτει τη λειτουργία του συμπιεστή. Μερικές φορές όμως, 
η πτώση της πίεσης μπορεί να είναι στιγμιαία και κατόπιν να 
επανέρχεται σε κανονικά όρια. Για να μην σταματάει ο συμπι-
εστής σε κάθε τέτοια στιγμιαία πτώση της πίεσης με σοβαρές 
συνέπειες στην απόδοση της ψυκτικής εγκατάστασης, η δια-
κοπή της λειτουργίας του συμπιεστή καθυστερεί συνήθως 1 
έως 2 λεπτά ενός χρονοδιακόπτη καθυστέρησης. Αν μετά τα 
δύο λεπτά η πίεση δεν επανέλθει στην προκαθορισμένη τιμή, 
η λειτουργία του συμπιεστή σταματάει. Ο συμπιεστής επανα-
λειτουργεί μόνο αν κάποιος πιέσει τον ειδικό διακόπτη επα-
ναφοράς (Reset button) που βρίσκεται πάνω στο χρονοδια-
κόπτη καθυστέρησης.
Παρατήρηση
Οι περισσότεροι κατασκευαστές συμπιεστών αναφέρονται 
στην ακόλουθη ρύθμιση:
α/ Το START του πρεσσοστάτη λαδιού πρέπει να ρυθμίζεται 
5Lb/in² κάτω της Pπ (ωφέλιμης) πίεσης
β/ Το STOP ρυθμίζεται 5Lb/in² κάτω της πίεσης START.
Παράδειγμα
Η πραγματική πίεση (Pπ) ψυκτελαίου σε συμπιεστή είναι 
45Lb/in² (3bar). Να βρεθούν το START και το STOP του δια-
φορικού πρεσσοστάτη.
Λύση
START = Pπ-5Lb/in²=45-5=40 Lb/in²
STOP = START – 5Lb/in²=40-5=35Lb/in²
Τα τελευταία χρόνια έχουν τοποθετηθεί και συστήματα ασφα-
λείας πιέσεως λαδιού με μικροϋπολογιστές τα οποία έχουν 

μεγαλύτερη ευαισθησία και η ασφάλεια που παρέχουν είναι 
μεγαλύτερη. 
Ένα άλλο σύστημα ασφαλείας που συναντούμε στους συ-
μπιεστές μέσης και μεγάλης ισχύος, είναι οι αντιστάσεις θέρ-
μανσης του ψυκτελαίου. Τοποθετούνται μέσα στο λάδι του 
στροφαλοθάλαμου (Κάρτερ) και είναι μικρής, σχετικά, ισχύος 
(περί τα 100watt). Οι αντιστάσεις αυτές συνδέονται έτσι ώστε 
να λειτουργούν όταν σταματάει ο συμπιεστής. Αν όμως 
κλείσουμε το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης, σταματάει 
και η λειτουργία των θερμαντήρων του λαδιού.
Σκοπός των θερμαντήρων του ψυκτελαίου, είναι να διατη-

ρούν τη θερμοκρα-
σία του ψυκτελαίου 
σε συγκεκριμένα επί-
πεδα όταν σταματάει 
ο συμπιεστής. Αλλά 
ας δούμε γιατί χρει-
άζεται να θερμαίνε-
ται το ψυκτέλαιο κατά 
την ώρα που ο συ-
μπιεστής είναι στα-
ματημένος. Το ποσό 

του ψυκτικού που απορροφάει το ψυκτέλαιο εξαρτάται από 
τη θερμοκρασία του και από την πίεση στην οποία βρίσκεται. 
Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία και όσο υψηλότερη 
είναι η πίεση στο στροφαλοθάλαμο του συμπιεστή, τόσο πε-
ρισσότερο ψυκτικό διαλύεται στο ψυκτέλαιο. Κατά το σταμά-
τημα του συμπιεστή η απορροφούμενη ποσότητα ψυκτικού 
μπορεί να αυξηθεί τόσο πολύ, ώστε η στάθμη του ψυκτελαί-
ου ν’ ανέβει τόσο που να δίνει την εντύπωση ότι ο συμπιε-
στής περιέχει υπερβολική ποσότητα ψυκτελαίου. Γι’ αυτό και 
ο έλεγχος της στάθμης του ψυκτελαίου πρέπει να γίνεται 
όταν ο συμπιεστής λειτουργεί ή αμέσως μετά το σταμάτημα 
(μέσα σε 10 δευτερόλεπτα). Όταν ο συμπιεστής αρχίσει να λει-
τουργεί, η πίεση στο στροφαλοθάλαμο (Κάρτερ) ελαττώνεται. 
Έτσι το ψυκτικό που βρίσκεται διαλυμένο στο λάδι εξατμίζεται 
γρήγορα και δημιουργείται ένα έντονο άφρισμα του ψυκτε-
λαίου. Ο αφρός αυτός του λαδιού αναρροφάται στους κυλίν-
δρους και κυκλοφορεί στο κύκλωμα της ψυκτικής μονάδας. Η 
διαφυγή του ψυκτελαίου προς το κύκλωμα της μονάδας (συ-
μπυκνωτή, εξάτμιση κ.λπ.), έχει σαν συνέπεια να ελαττώνεται 
σημαντικά η ποσότητα του ψυκτελαίου στο κάρτερ του συ-
μπιεστή και η λίπανση του συμπιεστή να είναι ανεπαρκής.
Με την λειτουργία όμως των θερμαντήρων του ψυκτελαίου 
κατά το σταμάτημα του συμπιεστή, η θερμοκρασία του ψυ-
κτελαίου διατηρείται σε τέτοια όρια, που αναγκάζει το ψυκτι-
κό να εξατμίζεται συνεχώς και να μη δεσμεύεται από το λάδι. 
Έτσι αποφεύγεται η περίπτωση ανεπαρκούς λίπανσης συμπι-
εστή. Οι μεγάλες ψυκτικές εγκαταστάσεις είναι εφοδιασμένες 
με ειδικά εξαρτήματα, που συλλέγουν το λάδι που περνάει 
προς τον συμπυκνωτή και το οδηγούν πάλι στο στροφαλο-
θάλαμο του συμπιεστή. Τα εξαρτήματα αυτά ονομάζονται δι-
αχωριστές λαδιού. ®

Συνεχίζοντας την προσπάθεια του περιοδικού μας μέσα από την ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ να 
απαντώνται δικά σας ερωτήματα τεχνικού περιεχομένου, από εξειδικευμένους ανθρώπους του κλάδου. 
Το παραπάνω ερώτημα τέθηκε από το συνάδελφο Mιχάλη Κ. 

Πηγή: Από το βιβλίο «Εργαστηριακές ασκήσεις ψύξεως και κλιματισμού»
Αντ. Ν. Ασημακόπουλου, τ. Καθηγητή των σχολών της ΣΕΛΕΤΕ,  
Σχολικού Συμβούλου Τεχν. Εκπ/σης
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Δυστυχώς τους τελευταίους μήνες έχουν εμφανιστεί κά-
ποιοι σωτήρες οι οποίοι ευαγγελίζονται τη σωτηρία του 
κλάδου. Είναι αυτοί που θέλουν να διαλύσουν τα πά-
ντα και να χτίσουν μια νέα τάξη πραγμάτων στο χώρο 
των ψυκτικών, κομμένη και ραμμένη στα δικά τους 
συμφέροντα και στα συμφέροντα αυτών που πραγμα-
τικά εκπροσωπούν. 
Ας μη ξεχνάμε όταν τους βρήκαμε απέναντι μας με το 
μητρώο κατασκευαστών ιδιωτικών έργων ΜΗΚΙΕ που 
ήθελαν τους ψυκτικούς εργάτες, τους βρήκαμε αντιμέ-
τωπους όταν προσπαθήσαμε να πιέσουμε για ενεργο-
ποίηση των εξεταστικών επιτροπών στις Περιφέρειες, 
τους βρίσκουμε αντιμέτωπους στα Υπουργεία στις δι-
απραγματεύσεις μας για διάφορα θέματα του κλάδου 
μας.
Μανιωδώς, με επιστολή στον ΕΟΠΠΕΠ, στις 19/04/2016 
τους βρήκαμε αντιμέτωπους όπου  ζητούσαν την 
ακύρωση των εξετάσεων που αφορούσαν τον Ε.Κ. 
303/2008, και ότι θα καταγγέλλονταν κάθε πιστοποί-
ηση άρα και αδειοδότηση που θα χορηγούνταν μέσα 
στο 2016 ως παράνομη, κατά την άποψη τους.  
Από την άλλη καλούν συναδέλφους να ξοδέψουν χρή-
ματα, δανειζόμενοι πολλές φορές, για να εξεταστούν 
στην Κύπρο, και το κόστος της πιστοποίησης  από 120¬-
130¬ να ξεπερνά πολλές φορές τα 400¬ και 450¬ χωρίς 

να υπολογιστούν  τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής κλπ.
Το λυπηρό είναι ότι υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι 
που για δικούς τους λόγους «διαφωνίες σε προσωπι-
κό επίπεδο, μη καταβολή συνδρομών στο Σωματείο»                                                                                                                                       
έχουν αποχωρήσει από κάποια Σωματεία και έχουν γί-
νει υποστηρικτές αυτών των «σωτήρων του κλάδου» 
κάνοντας καλό στους σωτήρες, και κακό στους πραγ-
ματικούς συναδέλφους τους.
 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΟΣΟΧH ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥΣ 
ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛ-
ΛΕΥΤΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 
ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΑΡΜΟΔΙ-
ΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ  ΤΟΥΣ  ΣΥΜΦΕΡΟΝ.

Ας  συγκεντρωθούμε λοιπόν στην εφαρμογή των Ε.Κ. 
και της Ελληνικής Νομοθεσίας, που σίγουρα ενοχλεί 
κάποιους,  για να μην χάσουμε όλα αυτά που κερδίσα-
με με πολύ κόπο και αγώνα.
Η  Ο.Ψ.Ε. θα συνεχίσει αταλάντευτα, όπως έκανε εξ’ άλ-
λου όλα αυτά τα χρόνια, να αγωνίζεται  για τα συμφέ-
ροντα όλων των  συναδέλφων ψυκτικών, είτε ανήκουν 
σε Σωματεία είτε όχι, με στόχο την περιφρούρηση και  
αναβάθμιση του κλάδου μας.   

Σε συνέχεια της ενημερωτικής ημερίδας που πραγμα-
τοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2017 στην Καλαμάτα υπό 
την αιγίδα της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνι-
κών και Εμπορικών Σωματείων και του Σωματείου Ψυ-
κτικών Μεσσηνίας, σας γνωστοποιούμε τα εξής: 
Τα φθοριούχα αέρια και κυρίως οι υδροφθοράνθρα-
κες (HFC) που χρησιμοποιούνται  ως ψυκτικά μέσα σε 
εξοπλισμούς ψύξης, κλιματισμού και αντλίες θερμότη-
τας, θεωρούνται επικίνδυνα αέρια ως προς την ανθρώ-
πινη υγεία και συμβάλλουν τα μέγιστα στην υπερθέρ-
μανση του πλανήτη και την καταστροφή της στιβάδας 
του όζοντος στην ατμόσφαιρα. Η βλαπτική τους δράση 
λειτουργεί σωρευτικά, καθότι παραμένουν στην ατμό-
σφαιρα για χιλιάδες χρόνια. Για το λόγο αυτό έχουν θε-
σπιστεί αυστηροί Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί  που αναφέ-
ρονται στην χρήση και τον τρόπο διαχείρισης τους από 
αδειοδοτημένους και πιστοποιημένους από τον ΕΟΠ-
ΠΕΠ ψυκτικούς.
Λόγω της επικινδυνότητας τους, έχει θεσμοθετηθεί νο-
μικά κυρωτικό πλαίσιο, (Ν.3982/11 ΦΕΚ 143Α΄/11 και 
ΥΑ Φ.Γ.9.6/οικ.15712/1013/2011 ΦΕΚ 2540Β΄/2011), 
το οποίο προβλέπει διοικητικές κυρώσεις σε ψυκτι-
κούς για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χω-
ρίς άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας ή για παροχή υπηρε-
σιών κακής ποιότητας, το οποίο προβλέπει χρηματικό 
πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ και προσωρινή ή 
οριστική ανάκληση της άδειας.
Επίσης προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο από 5.000 
έως 50.000 ευρώ και προσωρινή ή οριστική ανάκλη-
ση της άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων για απασχόλη-
ση προσώπων που δεν διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση 
αναγγελίας.
Πλέον των ανωτέρω, η ΚΥΑ Η.Π.18694/658/Ε103 (ΦΕΚ 
1232Β΄/2012), καθορίζει την εμπορία και χρήση ορι-
σμένων φθοριούχων αερίων από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, όπως βι-
ομηχανίες, αποθήκες συντήρησης ευπαθών προϊό-
ντων, εμπορικές επιχειρήσεις πάσης φύσεως, ξενοδο-
χεία, νοσοκομεία, δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια, σχολικές 
και αθλητικές εγκαταστάσεις.
Το άρθρο 5, παρ. 1γ της εν λόγω ΚΥΑ, αναφέρει ότι οι 
εργασίες επισκευών και ελέγχων, θα πρέπει να ανατίθε-
νται σε πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πι-
στοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) πρόσωπα ή εταιρείες. Στην 
παρ. 2 του ιδίου άρθρου αναφέρεται επίσης η υποχρέ-
ωση υποβολής ετησίως μέχρι 31 Μαρτίου, προς την αρ-
μόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, του δελτίου ελέγχου στα-
θερών εγκαταστάσεων κλιματισμού, ψύξης ή αντλιών 
θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερ-

μοκηπίου και  του δελτίου ελέγχου σταθερών εγκατα-
στάσεων πυροπροστασίας.
Στο άρθρο 9 αναφέρονται επίσης οι κυρώσεις που προ-
βλέπονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρα-
βαίνουν τις διατάξεις του Κανονισμού 842/2006, και οι 
οποίες επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή άλ-
λων κυρώσεων που προβλέπονται στην κείμενη νομο-
θεσία άλλων Υπουργείων.
Τα σωματεία στα οποία απευθύνεται το παρόν έγγρα-
φο παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους σχε-
τικά.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΙΦΕΡΗ - ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24,  
 10682 ΑΘΗΝΑ

2. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ  
 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ–ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 6,  
 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

3.  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 6,  
 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

4. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ  
 ΜΑΡΚΕΤ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 6, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

5. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΡΕΟΠΟΛΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 6,  
 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

6.  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -  
 ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 6, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

7.  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ- 
 ΜΑΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 6, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

8.  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ  
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΤΕΡΜΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΕΛ), 24100  
 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

9. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 10,  
 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

10. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ¨Η ΠΡΟΟΔΟΣ¨ - 
 ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 12 & Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, 24500 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

11. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ –  
 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 1, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

12. ΝΕΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
 – ΝΕΔΟΝΤΟΣ 102, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

13. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 167, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

14. ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 2,  
 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

15. ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ –  
 20 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΕΔΟΝΤΟΣ, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

16. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΥΠΑΣ – 24024 ΣΤΟΥΠΑ  
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι

Σε προγραμματισμένη συνάντηση με την ομάδα εργα-
σίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τη διαμόρφωση της 
νέας Κ.Υ.Α. του ΕΚ 2015/2067, συζητήθηκαν  μεταξύ άλ-
λων και το θέμα της Θ’ ειδικότητας όπως και η πράξη εγ-
γραφής των πτυχιούχων μέσης τεχνικής σχολής εργο-
δηγών. 
Σας ενημερώνουμε ότι:
Για την άσκηση των  τεχνικών επαγγελμάτων προβλέπε-
ται αδειοδότηση σύμφωνα με το νόμο 3982/2011, ο οποί-
ος καταργεί κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει θέματα αδει-
οδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Στο  Π.Δ 8/1/2013 άρθρο 4 αναφέρονται οι προϋποθέ-
σεις Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας των ψυ-
κτικών. Στο άρθρο 12 ρυθμίζονται οι  βαθμίδες πιστο-
ποίησης σύμφωνα με τις οριζόμενες άδειες. Στο άρθρο 
14 καταργούμενες διατάξεις καταργείται το Π.Δ. 87/96 
άρα και το άρθρο 11 που αναφέρεται η Θ’ ειδικότητα.
Στο Π.Δ. 115/2012 άρθρο 13 οι πράξεις εγγραφής αντι-
στοιχίζονται με την άδεια του τεχνίτη - βοηθού.
Οποιαδήποτε άλλη παραπληροφόρηση είναι εκ του 
πονηρού και χρήζει νομικής έρευνας.  

Για το Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας
 Πουλιάνος Παναγιώτης   Κοντούσιας Δημήτριος

Για το Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας
 Πουλιάνος Παναγιώτης   Κοντούσιας Δημήτριος

ΕκΘΕΣΕιΣ / ΣυγκΕΝτΡΩΣΕιΣ / ΣΕΜιΝαΡια ΕκΘΕΣΕιΣ / ΣυγκΕΝτΡΩΣΕιΣ / ΣΕΜιΝαΡια

 αΝακοιΝωση τησ ο.Ψ.Έ.   Χρήση φθοριούχων αερίων σε σταθερές εγκαταστάσεις  
  κλιματισμού ψύξης και αντλίες θερμότητας

 Ένημερωτική επιστολή για ισχύουσες άδειες



ΕλΕυΘΕΡΗ ΣτΗλΗ

Τον Πλάτωνα απασχολούσαν πάντοτε τα διττά – αντικρου-
όμενα ζεύγη καλού – κακού, ευτυχίας – δυστυχίας, γνώσης 
– άγνοιας, δικαιοσύνης – αδικίας, γενναιότητας – δειλίας, 
κοινωνικής προσφοράς – απραγίας, αρμονίας – δυσαρμο-
νίας και οραματιζόταν την κυριαρχία του αγαθού σε ένα 
«φωτεινό», δηλαδή ευτυχισμένο και αρμονικό κόσμο.
Ο ευρηματικός φιλόσοφος, στο Β΄ βιβλίο της «Πολιτείας» 
του και με το στόμα του αδελφού του Γλαύκωνα, επινο-
εί ένα μύθο.
Ένας βοσκός του βασιλιά της Λυδίας ονόματι Γύγης βρί-
σκει τυχαία ένα μαγικό δακτυλίδι μετά από δύο καταστρε-
πτικά φυσικά φαινόμενα.
Την ώρα που έβοσκε τα πρόβατα του άρχοντα του, έπιασε 
φοβερή καταιγίδα και έγινε τόσο δυνατός σεισμός, ώστε 
άνοιξε η γη κάτω απ’ τα πόδια του. Κατέβηκε στο χάσμα 
που δημιουργήθηκε και εκεί μέσα στα σπλάχνα της γης, 
είδε ένα μεγάλο χάλκινο κούφιο άλογο. Από κάποια ανοίγ-
ματα στα πλευρά του κοίταξε μέσα του και διαπίστωσε ότι 
εκεί ήταν ξαπλωμένος ένας νεκρός με διαστάσεις σχεδόν 
γιγαντιαίες. Και το σημαντικότερο, φορούσε στο χέρι του 
ένα χρυσό δακτυλίδι. Ο Γύγης το πήρε και ανέβηκε πάλι 
στην επιφάνεια.
Κάποια μέρα διαπίστωσε ότι το πολύτιμο εύρημά του είχε 
μία αξιοπερίεργη μαγική δυνατότητα. Περιστρέφοντας την 
πέτρα του («σφενδόνην» την ονομάζει ο Πλάτωνας) προς 
το εσωτερικό της παλάμης του, γινόταν αόρατος και εμφα-
νιζόταν πάλι, γυρίζοντας το δακτυλίδι προς την αντίστρο-
φη φορά.
Ο ταπεινός βοσκός είχε λοιπόν στα χέρια του ένα τερά-
στιο όπλο. Μπορούσε να κάνει οτιδήποτε επιθυμούσε, χω-
ρίς να γίνεται αντιληπτός και κυρίως, χωρίς να τιμωρείται ή 
έστω να επιπλήττεται. Έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη 
φορέας μιας τουλάχιστον παράδοξης και απρόσμενης δύ-
ναμης, η οποία μπορούσε να λειτουργήσει προς όφελός 
του, πάντα όμως υπό το βάρος μιας έστω και λανθάνου-
σας αδικίας, που μπορούσε να φτάσει κι ως το έγκλημα.
Και πραγματικά έτσι έγινε. Ο ασήμαντος μέχρι τότε Γύγης 
έγινε εραστής της βασίλισσας και με τη βοήθειά της σκό-
τωσε τον αφέντη του και πήρε ο ίδιος την εξουσία. Κατέλα-
βε λοιπόν μια θέση που του χάρισε η δύναμη ενός χρυσού 
κρίκου, χωρίς να υπολογίσει τα αθέμιτα μέσα που χρησι-
μοποίησε, αλλά με μοναδικά κίνητρά – συνηθισμένα στην 
ανθρώπινη φύση – τη δόξα και τον πλούτο.
Ο Γλαύκωνας, που διηγείται τη φανταστική αυτή ιστορία, 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τελικά είναι στη φύση του 
ανθρώπου να αδικεί, όταν μάλιστα ξέρει εκ των προτέρων 
ότι δε θα υποστεί τις συνέπειες της αδικίας του. Και αυτό 
γιατί η κοινή λογική ενός ανθρώπου λέει ότι η δικαιοσύνη 
δεν είναι τελικά ένα αγαθό στη ζωή μας, αφού η εφαρμο-
γή της προσκρούει στο προσωπικό μας συμφέρον και εί-
ναι ανασταλτικός παράγοντας, τις περισσότερες φορές, για 
τα οποιασδήποτε ποιότητας κέρδη μας.
Για όλους μας λοιπόν το βασανιστικό ερώτημα «αδικειν η 
αδικεισθαι;» γίνεται πολύ απλό. Και η απάντηση στη συνεί-
δησή μας δεν είναι τουλάχιστον μία ανώδυνη ουδετερό-
τητα, αλλά μία συνειδητή επιλογή συμφέροντος: «αδικειν» 

και μάλιστα αν είναι δυνατόν ατιμώρητα.
Ένα δακτυλίδι λοιπόν έγινε η αιτία να διαφθαρεί ένας απο-
νήρευτος βοσκός και να περάσει από το φως του ενάρετου 
στη σκιά του εγκληματία. Ένα αντικείμενο γίνεται η φυλα-
κή μιας συνείδησης, ο μοχλός καταστροφής μιας έντιμης 
ζωής, το παραδεισένιο μήλο, που όμως ως γνωστόν κατα-
δικάζει τον άνθρωπο να ζει αιώνια στο σκοτάδι της αμαρ-
τίας. Αμαρτία που ο Πλάτωνας ονομάζει αδικία, δηλαδή 
άρση της δικαιοσύνης.
Καταρχήν, θεμελιώνεται ανθρωπολογικά η αξία της αδι-
κίας και ερμηνεύεται ιστορικοκοινωνικά η προέλευση της 
δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, ο άνθρωπος επιθυμεί εκ φύ-
σεως την αδικία, για τα οφέλη που αυτή του προσφέρει· 
επειδή όμως σε μια κατάσταση γενικευμένης αδικίας είναι 
αδύνατο να δρέπει κανείς τους καρπούς της αδικίας του, 
χωρίς ταυτοχρόνως να υφίσταται τη βλάβη από την αδι-
κία των συνανθρώπων του, η ανθρωπότητα προχώρη-
σε σ’ έναν συμβιβασμό, ένα είδος κοινωνικού συμβολαί-
ου, που ορίζει πως κανείς δεν θα αδικεί, ούτε θα αδικείται. 
Κατά συνέπεια, η αδικία αποτελεί στοιχείο της ανθρώπινης 
φύσης, ενώ αντιθέτως η δικαιοσύνη εντάσσεται στην περι-
οχή των ανθρώπινων συμβάσεων.
Από την παραπάνω παραδοχή του συμβατικού χαρακτή-
ρα της δικαιοσύνης απορρέει αναγκαστικά το επόμενο συ-
μπέρασμα του Γλαύκωνα: κανείς δεν είναι δίκαιος με τη θέ-
λησή του, επειδή αναγνωρίζει την αξία της δικαιοσύνης, 
αλλά από ανάγκη, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να αδικεί 
χωρίς να αδικείται. Για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του ο 
Γλαύκωνας, καλεί τους συνομιλητές του να κάνουν ένα δι-
ανοητικό πείραμα. Προτείνει να παραχωρήσουν σ’ έναν 
δίκαιο κι έναν άδικο απεριόριστη εξουσία, ώστε να μπο-
ρούν να κάνουν ό,τι επιθυμούν, και στη συνέχεια να πα-
ρακολουθήσουν τη συμπεριφορά τους.
Θα διαπίστωναν λοιπόν τότε πως και οι δύο θα έπαιρναν 
τον ίδιο δρόμο προς την αδικία, γιατί η ανθρώπινη φύση 
επιδιώκει την πλεονεξία (ο όρος δεν δηλώνει μόνο την 
απληστία, αλλά γενικότερα την επιθυμία για εξουσία, υπε-
ροχή έναντι των άλλων ανθρώπων), και μόνο βί³ εξανα-
γκάζεται να παραδεχθεί την ισοτιμία όλων των ανθρώπων 
(παράγεται πv τtν τοζ 4σου τιμήν). Το διανοητικό πείραμα 
αποσαφηνίζεται στη συνέχεια με τον μύθο του Γύγη.
Όπως στον Πρωταγόρα, έτσι και στον λόγο του Γλαύκωνα 
ο μύθος χρησιμοποιείται παράλληλα με τον λόγο και έχει 
την ίδια λειτουργία: επεξηγεί ευχάριστα τη σοφιστική δι-
δασκαλία, προσθέτοντας κι ένα στοιχείο εντυπωσιασμού. 
Η ιστορία του Γύγη, που παραδίδεται και από τον Ηρόδο-
το (I.7-13),]διασώζεται στον Πλάτωνα σε μια λαϊκότερη εκ-
δοχή, καθώς τα τυπικά χαρακτηριστικά της την εντάσσουν 
στην περιοχή του μαγικού παραμυθιού. ®

Η Φυλακή της Ψυχής στο Δακτυλίδι του Γύγη
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Λέξεις που μπορεί να μην ξέρετε πως έχουν ελληνική 
ρίζα, λέξεις δικές μας που κάνουν «καριέρα» στο εξω-
τερικό.
Το ξέρατε ότι το «yes» είναι ελληνικό; Το «turbo»; Το 
«kiss»;
Δέκα λέξεις με ελληνική ρίζα, που κάνουν τη δική τους 
«καριέρα» στο εξωτερικό, την ώρα που η ελληνική 
γλώσσα, απλοποιείται όλο και περισσότερο. Πάμε να 
τις δούμε παρακάτω.
Turbo
Και ποιός δεν την ξέρει αυτήν την μικρή λεξούλα; Από 
τις ηλεκτρικές σκούπες μέχρι τα αγωνιστικά αυτοκίνη-
τα, το turbo έχει χαρακτηρίσει την απόδοση πληθώρας 
συσκευών και κινητήρων. Και όμως, προέρχεται από 
την αρχαία ελληνική τύρβη που σημαίνει την κυκλική 
και ταραχώδη κίνηση. Εύκολα μπορεί να καταλάβει κα-
νείς για ποιόν λόγο καθιερώθηκε στα αγγλικά. Επικουρι-
κά, Τύρβη ήταν και μια τοπική θρησκευτική εορτή προς 
τιμή του Διονύσου που περιελάμβανε έναν διθυραμβι-
κό χορό.
Yes
Και αγγλικά να μην γνωρίζει κάποιος, το “yes” σίγουρα 
το ξέρει. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζει είναι ότι προέρχε-
ται από αρχαιοελληνικό μόριο γε που έχει μεγάλο ση-
μασιολογικό εύρος, μέσα σε αυτό και το “βεβαίως”. Το 
γε δίνει έμφαση στην λέξη που συνοδεύει και το συνα-
ντάμε συχνότατα στην ελληνιστική περίοδο.

Sponsor
Γνωστότατη σε όλους μας, με μερικούς εξ ημών να θε-
ωρούν ότι ο σπόνσορας πρόκειται για ελληνοποιημένη 
λέξη της αντίστοιχης αγγλικής. Δεν θα είχαν και εντελώς 
άδικο, αν η λέξη δεν προερχόταν από το ρήμα σπένδω 
και το ομμόριζο σπονδή που σημαίνουν “προσφέρω” και 
“προσφορά” αντίστοιχα. Αλήθεια, πόσες φορές δεν πέσα-
με πάνω στην λέξη σπονδή στα μαθητικά μας χρόνια;
Pause
Λέξη που προέρχεται από την ελληνική παῦσις και ση-
μαίνει το “σταμάτημα”. Η αγγλική λέξη διατήρησε αρ-
κετά την ηχητική απόδοση της αντίστοιχης ελληνικής.
Η μονάδα μέτρησης των πολύτιμων λίθων έχει πιθα-
νότατα ελληνική καταγωγή, καθώς προέρχεται από την 
λέξη κεράτιον που κυριολεκτικά σημαίνει το μικρό κέ-
ρατο παράλληλα όμως ήταν και η μονάδα μέτρησης 
για αντικείμενα μικρού βάρους (το 1/3 του οβολού). 
Αληθινό διαμάντι η ανακάλυψή της!
Kiss
Η ετυμολογική της ιστορία είναι μάλλον περιπετειώδης 
και οι γλωσσολόγοι ερίζουν για το κατά πόσο η αγγλι-
κή λέξη kiss προέρχετ   αι από το αρχαιοελληνικό ρη-
ματικό τύπο κυνέω  (μελ. κῦσω) που σημαίνει “φιλώ”. 
Χωρίς να θέλουμε να μπούμε σε ξένα χωράφια, υπάρ-
χουν μελετητές που υποστηρίζουν ότι υπήρχε η κοι-
νή ινδο-ευρωπαϊκή ρίζα Ku, την οποία οι λατινογενείς 
γλώσσες – και κατ’ επέκταση η αγγλική – χρησιμοποίη-
σαν ως βάση για τις δικές τους λέξεις. Η θεωρία στηρί-
ζεται στο γεγονός ότι η σημασία του φιλιού ήταν πρω-
τεύουσας θρησκευτικής σημασίας στην λατρεία όλων 
των λαών, εξ ου και η κοινή ρίζα.
Disaster
Aς βάλουμε και την αστρολογία στο παιχνίδι των λέξε-
ων. Η αγγλική λέξη για την “καταστροφή” προέρχεται 
από τον συνδυασμό των λέξεων dis (λατ.) και ἀστήρ 
και έχει την έννοια της αναποδιάς που προέρχεται από 
την δυσμενή θέση ενός πλανήτη.
Μarmalade
Με τόσο διάβασμα ίσως και να πεινάσατε οπότε, γιατί 
να μην βάλουμε στο άρθρο μας μια λαχταριστή λέξη; 
Η γνωστή σε όλους μας “μαρμελάδα”, έλκει την κατα-
γωγή της από το λατινικό “melimelum” το οποίο προ-
έρχεται από τις ελληνικές λέξεις μέλι και μῆλον  (δωρ. 
μᾶλον) που σημαίνει το “μήλο” αν και είχε ευρύτερη 
σημασία καθώς σήμαινε γενικά τα φρούτα, ειδικά τα 
εξωτικά. Το οξύ που χρησιμοποιήθηκε για την διατή-
ρηση των φρούτων τον 18ο αιώνα προερχόταν από 

Λέξεις που μπορεί να μην ξέρετε πως έχουν 
ελληνική ρίζα, λέξεις δικές μας που κάνουν 
«καριέρα» στο εξωτερικό.

άγουρα μήλα. Κάνατε την σύνδεση;
Mentor
Δεν θέλει μετάφραση στα ελληνικά, όλοι γνωρίζου-
με την σημασία του μέντορα. Αυτό που ίσως δεν θυ-
μόμαστε είναι ότι ο Μέντωρ ήταν φίλος του Οδυσσέα 
και σύμβουλος του Τηλέμαχου όπως διαβάζουμε στην 
“Οδύσσεια” του Ομήρου. Με αυτήν την σημασία, του 
σοφού ανθρώπου, κάνει πλέον διεθνή καριέρα.

Μπορεί και να τις ξέρατε, μπορεί και όχι. Ίσως διαφω-
νείτε καθώς τέτοιες λίστες δεν γίνονται αποδεκτές από 
όλους, ίσως όμως και να συμφωνείτε. Όποια και να εί-
ναι η δική σας θέση, το ταξίδι της γλώσσας μέσα στον 
χρόνο και γύρω από τον κόσμο είναι πάντα συναρπα-
στικό και μας μαθαίνει ότι οι γλώσσες δεν είναι απαραί-
τητο να… χωρίζουν τους λαούς! ®
Πηγή: ipaideia.gr

à

ΕλΕυΘΕΡΗ ΣτΗλΗ ΕλΕυΘΕΡΗ ΣτΗλΗ

Οι παραστάσεις των ερυθρόμορφων και μελανόμορ-
φων αγγείων απεικονίζουν μόνο μια στιγμή στο χρό-
νο κι όμως σχεδόν πάντα αφηγούνται μια ολόκληρη 
ιστορία. Δεν θα είχε ενδιαφέρον να μπορούσε να πα-
ρακολουθήσει κανείς, με τρόπο κινηματογραφικό, το 
πριν και το μετά των στιγμών αυτών; Το Ure Museum 
of Greek Archaeology του Πανεπιστημίου του Reading 
πραγματοποίησε το μεγαλοφυές πρόγραμμα Panoply 
προκειμένου να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των μα-
θητών της περιοχής για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό 
αξιοποιώντας τη συλλογή αρχαίων ελληνικών αγγείων 
που διαθέτει. Αποτέλεσμα του προγράμματος ήταν η 

παραγωγή μιας σειράς σύντομων ταινιών με κινούμε-
να σχέδια που ζωντανεύουν μικρές ιστορίες σε σενά-
ριο που εμπνεύστηκαν τα παιδιά. Υπεύθυνοι του προ-
γράμματος ήταν ο Steve K. Simons που ασχολήθηκε 
με την εκτέλεση των κινουμένων σχεδίων και η Sonya 
Nevin που συνεισέφερε με τις γνώσεις της για τον αρ-
χαίο ελληνικό πολιτισμό. Η μουσική που ακούγεται σε 
ορισμένα από αυτά είναι του Stefan Hagel, μουσικού 
και ειδικού ερευνητή της αρχαίας ελληνικής μουσικής 
του Institute for the Study of Ancient Culture της Βι-
έννης.  ®

 Πηγή: Ἔρρωσο

Κι όμως κινούνται
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δΈλτιο τύπού

διεθνής Έκθεση Climatherm-Energy
22-25 Φεβρουαρίου 2018

Βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν την επερχόμενη διεξαγω-
γή της διεθνούς έκθεσης “Climatherm - Energy 2018” 
και ήδη οι οριστικοποιήσεις  συμμετοχών τόσο παλαι-
ών, όσο και νέων εταιριών αυξάνονται σημαντικά, δί-
νοντάς μας την απαραίτητη δύναμη να συνεχίσουμε 
ακάθεκτοι την πορεία των 27 δημιουργικά ενεργειακών 
και σταθερά ποιοτικών χρόνων μας στον κλάδο.
Η μεγαλύτερη Διεθνής έκθεση του κλάδου της ενέρ-
γειας, Climatherm – Energy, τελεί υπό την αιγίδα του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχοντας την 
συνεχή στήριξη και συμμετοχή όλων των σημαντικών 
φορέων του κλάδου. Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαι-
ρία να δει μεγάλη γκάμα προϊόντων σε τομείς όπως οι 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά, η βιο-
μάζα, η γεωθερμία, το φυσικό αέριο – υγραέριο ( LPG ), 
τον κλιματισμό, την οικονομική θέρμανση, τα ενεργει-
ακά τζάκια, τους καυστήρες πέλλετ, τον εξαερισμό, τη 
βιομηχανική ψύξη, την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρί-
ων, την ηλιακή ενέργεια, την ύδρευση, την αφαλάτωση 
και τα λογισμικά ( software).  Είναι επίσης σημαντικό να 

αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα λαμ-
βάνουν χώρα σεμινάρια καθώς και ημερίδες προς ενη-
μέρωση και αναβάθμιση γνώσεων τόσο του επισκέπτη 
όσο και των εκθετών μας. 
Στόχος της Project είναι, όπως πάντα, η διατήρηση 
της εξειδίκευσης της Διεθνούς έκθεσης “Climatherm - 
Energy”, στο υψηλών προδιαγραφών εκθεσιακό κέ-
ντρο “Athens Metropolitan Expo”, η σωστή διαφήμιση 
και η στοχευόμενη επικοινωνία με το εμπορικό – επαγ-
γελματικό κοινό, χαρακτηριστικά που θα κάνουν, για 
ακόμα μια φορά την “Climatherm – Energy 2018”, τη 
μεγαλύτερη διεθνή εξειδικευμένη έκθεση στην Ελλάδα. 
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε και να γίνετε και εσείς 
μέρος του θεσμού της “Climatherm - Energy 2018”. 
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνή-
στε μαζί μας στα τηλέφωνα 210.9356110, 2109315073, 
ή με email στο info@climatherm.gr. 
Για την Project Ltd,

Σούλα Κυβέρη - Κεσμετζή

ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΙΒλΙΟy



Εδώ γελάμε Ξέρετε ότι...
Ποιος είπε τι...ΕλΕυΘΕΡΗ ΣτΗλΗ

Ποιος είπε τι...
Όσο οι άνθρωποι δέχονται τα σκουπίδια που 
τους προσφέρουν, θα υπάρχουν και κάποιοι 
που θα κερδίζουν από την παραγωγή τους. 
Dick Cavett 

 
Δώσε στον άνθρωπο ένα ψάρι και θα τον χορ-
τάσεις μια φορά. Μάθε τον να πιάνει ψάρια 
και θα είναι χορτασμένος σε όλη του τη ζωή. 
Μαϊμωνίδης

 
Οι άνθρωποι ζουν πια περισσότερα χρόνια, 
εξέλιξη που κρίθηκε απαραίτητη για την απο-
πληρωμή των 30 ετών στεγαστικών δανείων. 
Νταγκ Λάρσον

Ξέρετε ότι...
• Εσείς ξέρατε ότι ο κάθε άνθρωπος στην ζωή του τρώει 8-10  
 αράχνες στον ύπνο του?
• Ότι οι δεξιόχειρες ζουν 10 χρόνια περισσότερο από τους αριστε- 
 ρόχειρες?
• Ξέρατε ότι οι πεταλούδες μυρίζουν με τα πόδια τους?

Γράφει
η Όλγα Βρυώνη

Αρχαία ελληνικά ανέκδοτα
Σε ένα νεαρό στρατιώτη που δεν έδει-
χνε την ίδια ανδρεία με τον πατέρα του, 
απαιτούσε όμως να παίρνει την ίδια 
αμοιβή μ’ αυτόν, ο βασιλιάς Αντίγονος 
ο Β’ έλεγε: «Εγώ νεαρέ, πληρώνω μισθό 
και δίνω δώρα όχι για πατραγαθία, αλλά 
για ανδραγαθία».

”Είσαι βλάκας με περικεφαλαία”

Ο Ιωάννης Κωλέττης, 
έζησε πολλά χρόνια στη 
Γαλλία. Εκεί άκουσε μια 
φράση που την είπε ο 
Μεγάλος Ναπολέοντας, 
του άρεσε και τη μετέ-
φερε στην πατρίδα του, 
αλλά κάπως αλλαγμέ-
νη. - Ο Μεγάλος Ναπο-

λέοντας είχε πει κάποτε πως: «Διακρίνουμε δύο τύπους 
στρατιωτών: τους μαχητές, που είναι έξυπνοι και δρα-
στήριοι και τους στρατιώτες, που τους χρησιμοποιούν 
για τις παρελάσεις και που πρέπει να είναι βλάκες, για 
να μπορούν να στέκουν ώρες ολόκληρες στους δρό-
μους και στις πλατείες, σαν τα αγάλματα! Σ’ αυτές τις πα-
ρατάξεις χρησιμοποιούσαν πιο πολύ ρακοφόρους, που 
φορούσαν περικεφαλαίες με ένα λοφίο από πάνω θυ-
σανωτό (φουντωμένο) και που τους έλεγαν Θωρακοφό-
ρους βλάκες, για να δημιουργηθεί αμέσως η έκφραση: 
«ΒΛΑΚΑΣ ΣΑΝ ΘΩΡΑΚΟΦΟΡΟΣ». Στην Ελλάδα όμως, 
επειδή δεν είχαμε τέτοιο σώμα στρατού, την άλλαξε, τη 
διαμόρφωσε την έκφραση αυτή ο Κωλέττης και την έκα-
νε: «είναι βλάκας με λοφίο» ή βλάκας με πατέντα» δη-
λαδή με δίπλωμα, όπως μεταφράζεται, η ιταλική λέξη 
«πατέντα». Τη φράση αυτή τη μεταχειριζόμαστε σε πε-
ρίπτωση που βλέπουμε ανθρώπους πολύ καθυστερη-
μένους στο μυαλό.

Πώς προέκυψε η φράση

Εδώ γελάμε
Ο παράδεισος 
Ήταν καμιά 10ρια 
άτομα στον Αγ. Πέ-
τρο για να τους 
στείλει αναλόγως 
στην Κόλαση ή 
στον Παράδεισο..
Αφού έστειλε σχετικά όλους στην Κόλαση φτάνει και 
στον τελευταίο τον οποίο τον έστειλε στον Παράδεισο..
Πετάγεται ένας και του λέει...
- Καλά τρελός είσαι; Αυτός είναι οδηγός λεωφορείου και 
περνάει με κόκκινο, δεν υπολογίζει τους πεζούς,τρέχει 
σαν τρελός,παρανομεί καθημερινά τον ΚΟΚ...κτλ
Και ο άγιος του απαντάει..
- Μπορεί, αλλά είναι ο μόνος από όλους εσάς που στην 
βάρδιά του κάνει 50 άτομα να κάνουν τον σταυρό τους!

Νέα ολοκληρωμένη σειρά κλιματισμού
με μοναδικό σχεδιασμό & πρωτοποριακή τεχνολογία! 

air-conditioners

10

Η 10ετής εγγύηση αφορά τα προϊόντα οικιακού και ημικεντρικού κλιματισμού.

Μακρυγιάννη 23-25 Αγ. Ι. Ρέντης, Τ.Κ.: 18233, Τηλ.: 216 7006099, Κιν.: 6944 316 600 
E-mail: info@kontousiasair.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κοντούσιας Σπύρος

www.kontousiasAir.gr
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EXV-U με EVD mini EXV-U με EVD mini
Τώρα η ηλεκτρονική εκτονωτική στα καλύτερά της,

ποιότητα και οικονομία στην επαγγελματική ψύξη σε τιμή έκπληξη

ΚΑΙ

με την εγγύηση της CAREL
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