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Αγαπητοί  φίλοι  και  συνεργάτες  του  Ελληνικού 
Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού.

Το  τελευταίο  τρίμηνο  του  2017  μας  βρίσκει  με  πλήρη 
δραστηριότητα σε όλους τους τομείς.

Με  συμμετοχές  σε  Ελληνικά  και  διεθνή  συνέδρια,  η 
παρουσία  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου  Ανάπτυξης 
Χαλκού ήταν καθοριστική στην προώθηση  των καινο
τόμων  εφαρμογών  του  χαλκού  με  έμφαση  πάντοτε 
στην  κοινωνική  ευαισθησία  του  Ινστιτούτου  που προ
σπαθεί  να  συγκεράσει  την  βιομηχανική  καινοτομία  με 
την κοινωνική προσφορά.

Η προώθηση καινοτόμων εφαρμογών με χρήση προϊ
όντα χαλκού και κραμάτων του, φέρνει στο προσκήνιο 
τα μεγάλα οφέλη που μπορεί να έχει η σύγχρονη κοι
νωνία από αυτές τις εφαρμογές.

Η συνέχιση της ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού σε 
θέματα  ηλεκτρικής  ασφάλειας  είναι  επίσης  ένας  το
μέας  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου  Ανάπτυξης  Χαλκού 
που συνεχίζει και θα συνεχίζει να αποτελεί αναπόσπα
στο μέρος των υπόλοιπων δραστηριοτήτων του.

Κλείνοντας την χρονιά του 2017 πιστεύουμε ότι η πα
ρουσία  μας  σε  όλους  τους  τομείς  που  άπτονται  στις 
εφαρμογές  του  χαλκού  και  των  κραμάτων  του,  ήταν 
καθοριστική στην ενημέρωση και  την περαιτέρω προ
ώθηση του χαλκού στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Νίκος Βεργόπουλος 
Γενικός Διευθυντής Ε.Ι.Α.Χ.

Ακολουθήστε μας στο facebook
@helleniccopperdevelopentinstitute

Σημείωμα του εκδοτή
Editorial
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Ανακοινώθηκαν οι νικητές των αρχιτεκτονικών βραβείων χαλκού

Το  2017  ανακοινώθηκαν  τα  αποτελέσματα  από  το  18ο 
διαγωνισμό  των  «Ευρωπαϊκών Αρχιτεκτονικών  Βραβεί
ων Χαλκού».  Ο τελικός νικητής ήταν το ερευνητικό συ
γκρότημα  “Maersk  Tower”  στην  Κοπεγχάγη, 
σχεδιασμένο από την C.F. Moller Architects, που χαρα
κτηρίζεται από ένα πλέγμα φύλων χαλκού. Δύο έργα τι
μηθήκαν    με  έπαινο  και  το  “Hydropolis”  ένα περίπτερο 
περί γλυπτικής ύδρευσης στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, 
έλαβε το βραβείο της δημόσιας επιλογής.

Η δέκατη όγδοη επανάληψη των διετών αρχιτεκτονικών 
βραβείων  χαλκού  και  η  αυξανόμενη  επιρροή  του  χαλ
κού και των κραμάτων του έχουν ενταχθεί στον μοντέρ
νο  σχεδιασμό.  Επί  πλέον  εκθέτει  και  στο  ευρύτερο 
διεθνές  ακροατήριο  έργα  με  έμπνευση,  μερικά  από  τα 
οποία    θα  μπορούσαν  και  να  μην  αναγνωριστούν.  Η 
κριτική  επιτροπή  του  2017  αποτελείται  από  τέσσερις 
αρχιτέκτονες,  όλοι  από  τους  παραλήπτες  προηγούμε
νων αρχιτεκτονικών βραβείων χαλκού : Ebbe Waehrens 
(BBP ARKITEKTER, Κοπεγχάγη), Maxime Enrico (LAN, 
Παρίσι),  Ville  Hara  (Avanto  Architects,  Ελσίνκι)  και 
Craig Casci , Λονδίνο).

Τα  βραβευμένα  έργα  διακρίθηκαν  ανάμεσα  από  35 
συμμετοχές  με  φωτογραφίες,  σχέδια  και  περιγραφές 
αρχιτεκτόνων.  Συνολικά,  ο  αρχιτεκτονικός  σχεδιασμός, 
η ανταπόκριση στο πρόγραμμα και το πλαίσιο, η σημα
σία  του  χαλκού στο σχέδιο  και  η  επεξεργασία  του,  κυ
ριαρχούσαν  σε  όλες  τις  σκέψεις.  Οι  κριτές  αρχικά 
επέλεξαν και ανακοίνωσαν μια λίστα με 8 έργα που ξε
χώρισαν  από  τα  υπόλοιπα  και  στη  συνέχεια  επέλεξαν 
το  έργο που βραβεύτηκε συν δύο  έργα που  τιμηθήκαν 

με  έπαινο.  Επιπλέον,  οι  εγγεγραμμένοι  χρήστες  της 
ιστοσελίδας  “copperconcept.org”  ψήφισαν  online  από 
την λίστα με τις 8 συμμετοχές που είχαν επιλέξει οι κρι
τές, καταλήγοντας σε ένα έργο δημόσιας επιλογής.

Νικητής με ομοφωνία από τους κριτές ήταν το ερευνητι
κό συγκρότημα Maersk Tower στην Κοπεγχάγη, σχεδια
σμένο από την  “C.F. Moller Architects”.   Είναι  εμφανής 
στον  ορίζοντα  της Κοπεγχάγης  και  είναι  ένα σημαντικό 
κτίριο ορόσημο, παρόλο που προσφέρεται και σε πολλά 
άλλα επίπεδα.
 
Η  εννοιολογική ανάπτυξη  του σύνθετου προγράμματος 
προσφέρει μια νέα, πιο ανοιχτή διαδραστική τυπολογία 
δομικών  έργων,  επιτρέποντας  τη  διεπιστημονική  λει
τουργία σε όλο το κτίριο και μεταξύ των ορόφων και των 
τμημάτων.  Η  ανταπόκρισή  του  στο  αστικό  περιβάλλον 
είναι εντυπωσιακή, με μια απαλή καμπύλη, μορφή που 
την καθιστά λεπτή, κομψή και συμπαθητική με το περι
βάλλον του. Και τα χαρακτηριστικά του επεκτείνονται σε 
εξαιρετικές λεπτομέρειες σε όλη  την  έκταση με μια και
νοτόμο  χρήση  απαλά  κινούμενων  προσόψεων  από 
χάλκινα  πτερύγια  που  ακολουθούν  την  πορεία  του 
ήλιου αφήνοντας τον να διαχέεται μέσα του έχοντας έτσι 
ένα ηλιακό κέρδος κάτι που χαρακτηρίζει το κτίριο.

Ένα από τα δύο έργα  που επαινέθηκαν ήταν το “Travel 
Centre  Lahti”,  από  την  Φινλανδία,  που  σχεδιάστηκε 
από  την  “JKMM Architects”.  Οι  κριτές  εξέφρασαν  την 
ικανοποίησή  τους  για  την  ενοποίηση  με  τον  χαλκό,  το 
οποίο είναι εκτελεσμένο με εξαιρετικές λεπτομέρειες, τα 
διαφορετικά  στοιχεία  και  η  ενίσχυση  των  καθημερινών 
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δομών  συνδέονται  με  τα  σημεία  μεταφοράς.  Πολιτικά, 
αυτό είναι  ένα εξαιρετικό  έργο με  τα οφέλη ενός καλού 
σχεδιασμού και    υλικών στον δημόσιο  τομέα, με  έμφα
ση στην ενίσχυση της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Το δεύτερο έργο που τιμήθηκε με έπαινο ήταν ένα ζευ
γάρι  από  πύλες  εισόδου  στη  σήραγγα  “Bosruck”  της 
Αυστρίας, που σχεδίασε η  “Riepl Riepl Architekten”. Οι 
κριτές  θεώρησαν  ότι  αυτό  είναι  ένα  παράδειγμα  ενός 
κράματος  χαλκού  που  ανυψώνει  τις  χρηστικές  δομές 
του,  σε  ένα  δύσκολο  περιβάλλον.  Η  εξαιρετικά  αρχιτε
κτονική  προσέγγιση  μεγαλύτερης  κλίμακας  που  λαμ
βάνεται,  ανταποκρίνεται  στη  δραματική  τοποθεσία  του 
τοπίου, που θα ενισχύσει την εμπειρία των ατόμων που 
ταξιδεύουν μέσω της σήραγγας με ταχύτητα.

Ο  νικητής  της  δημόσιας  επιλογής,  με  τις περισσότερες 
ψήφους στην  ιστοσελίδα “copperconcept.org”, ήταν ένα 
νέο  περίπτερο  εισόδου  χαλκού  που  φιλοξένησε  ένα 
πρωτοποριακό  γλυπτό  «εκτυπωτή  νερού».  Τιμάει  την 
αναγέννηση  της  αξιοσημείωτης  δεξαμενής  του  19ου 
αιώνα στο Βρότσλαβ που μετατρέπεται σε  “Hydropolis” 
 το μοναδικό κέντρο γνώσεων στην Πολωνία που αφιε
ρώνεται  αποκλειστικά  στο  νερό.  Ο  χαλκός  στο  πλάι 
είναι  διάτρητος  με  τρύπες  για  να  μιμείται  τις  κάρτες 
διάτρησης υπολογιστών, σύμφωνα με το θέμα του εκτυ
πωτή νερού.

Συνολικά,  οι  κριτές  βρήκαν  τον  ρόλο  τους  δύσκολο 
λόγω  των  διαφορετικών  τύπων,  των  κλιμάκων,  των 
προσεγγίσεων  σχεδιασμού  και  των  πλαισίων  των 
έργων  αλλά και  της υψηλής ποιότητας των καταχωρί
σεων γενικά. Σχολιάζονταν ότι τα έργα που κέρδισαν και 
είχαν  υποβληθεί  στην  λίστα  είχαν  πολύ  διαφορετικές 

δυναμικές, αλλά όλα δείχνουν ότι τα μεγάλα κτίρια μπο
ρούν  να  γίνουν  με  χαλκό,  όποια  και  αν  είναι  η  χρήση 
τους. Ήταν επίσης ευχαριστημένοι που βλέπουν όλα τα 
είδη  των  οικοδομικών  τυπολογιών  να  επωφελούνται 
από  επενδύσεις  με  καλό  σχεδιασμό  και  υλικά  υψηλής 
ποιότητας όπως ο χαλκός.

 Οι καταχωρημένες και βραβευμένες συμμετοχές θα τι
μηθούν μέσω ενός προωθητικού προγράμματος σε ένα 
διεθνές κοινό, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού φυλ
λαδίου βραβείων, βίντεο συνεντεύξεων με τους νικητές, 
διαύλων κοινωνικών μέσων και του περιοδικού “Copper 
Architecture Forum” (όλα διατίθενται μέσω της ιστοσελί
δας “copperconcept.org”). 

Περισσότερες πληροφορίες και εικόνες όλων των εγ
γραφών του 2017 και των προηγούμενων βραβείων 
μπορούν να προβληθούν στη ιστοσελίδα: 
“copperconcept.org/awards”.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
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Ηλεκτροπληξίες στην Ελλάδα, συμβαίνουν, όμως τι διδασκόμαστε 
από αυτές; (2ο μέρος)
Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο με το ίδιο 
θέμα,  το  Ελληνικού  Ινστιτούτο  Ανάπτυξης  Χαλκού 
(Ε.Ι.Α.Χ.)  έκανε,  κάνει  και  θα  κάνει  προσπάθειες  για 
ευαισθητοποίηση  και  ενημέρωση  σχετικά  με  την  ηλε
κτρική  ασφάλεια  και  ειδικά  για  την  πρόληψη  των  ηλε
κτροπληξιών  στην  Ελλάδα.  Στα  πλαίσια  των 
ενημερωτικών  αυτών  προσπαθειών  εντάσσεται  και  το 
άρθρο που ακολουθεί στην συνέχεια. 

Αφορά  μια  ακόμα  θανατηφόρα  ηλεκτροπληξία  όπως 
έγινε γνωστή.  

Πριν  μερικά    χρόνια,  στην  Θήβα,  ένας  νέος  18  ετών 
σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία. 
Ο τίτλος και οι περιγραφή από τα ΜΜΕ: 
Πήγε  να  βοηθήσει  το  φίλο  του  και  συνάντησε  το 
θάνατο. 

Το  κακό  έγινε  σήμερα  (03.09.2013)  στη  1:00  τα  ξημε
ρώματα  σε  κατάστημα    στην  Θήβα.  Σύμφωνα  με  τις 
πρώτες πληροφορίες ο άτυχος νεαρός ήταν μαζί με ένα 
ακόμη φίλο του στο κατάστημα που διατηρούσε ο φίλος 
του στη πλατεία της Θήβας. Την ώρα που έκλεινε προ
σφέρθηκε  να  τον  βοηθήσει.  Στην  προσπάθειά  του  να 
μεταφέρει μηχανή παρασκευής γρανίτας, κεραυνοβολή
θηκε από ρεύμα με αποτέλεσμα να πάθει  ηλεκτροπλη
ξία.  Ο  18χρονος  διακομίσθηκε  άμεσα  στο  νοσοκομείο 
Θηβών,  άλλα  δυστυχώς  ήταν  πολύ  αργά  για  να  του 
προσφέρουν  οποιαδήποτε  βοήθεια.  Προανάκριση  για 
τα αίτια  και  τις  ακριβείς συνθήκες  κάτω από  τις  οποίες 
συνέβη το τραγικό συμβάν διενεργεί το Α.Τ. Θηβών.

Η συνέχεια, με βάση  τα στοιχεία που συγκεντρωθήκαν 
από τον γράφοντα: Μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο που 
προέκυψε από εφαρμογή του Νόμου 3982 και του Προ
εδρικού Διατάγματος 108, ανακοινώθηκαν στην Διαύ
γεια  οι  πρώτες  συνέπειες,  (γιατί  ακολουθούν  και 
άλλες νομικές και οικονομικές) οι επιπτώσεις του δυστυ
χήματος, για τον ηλεκτρολόγο που είχε ελέγξει την εγκα
τάσταση  και  είχε  συντάξει  την  Υπεύθυνη  Δήλωση 
Εγκαταστάτη  (Υ.Δ.Ε.)  και  για  τον  ιδιοκτήτη  της ηλεκτρι
κής εγκατάστασης του χώρου. 

Συνοπτικά,  από  τα  αποτελέσματα  των  ελέγχων  και 
από τις αποφάσεις που συνδέονται με αυτά κρίθη
καν  και οι δύο υπεύθυνοι για το δυστύχημα:
  
Ο ηλεκτρολόγος, επειδή δεν εφάρμοσε την Νομοθεσία 
για  τον  ετήσιο  έλεγχο  και  επανέλεγχο  της  ηλεκτρικής 
εγκατάστασης  με  αποτέλεσμα  την  πρόκληση  θανατη
φόρου δυστυχήματος, του επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 
ευρώ και ανάκληση  της  επαγγελματικής  του αδείας  για 
χρονικό διάστημα τριών μηνών. 
Ο  ιδιοκτήτης,  επειδή  επέτρεψε  σε  άλλους  ηλεκτρο
λόγους  (αδειούχους  ή  μη)  πριν  ή  μετά  την  Υ.Δ.Ε.  να 
κάνουν  επεμβάσεις  χωρίς  αίσθημα  ευθύνης  και  με 
άγνοια του κινδύνου για την ασφάλεια των χρηστών, να 
μετατρέπουν την ηλεκτρική εγκατάσταση προσθέτοντας 
γραμμές,  διακλαδίζοντας  γραμμές,  μεγαλώνοντας  την 
ικανότητα των ασφαλειών όταν αυτές έπεφταν, με απο
κορύφωμα  την αφαίρεση  της  γείωσης που σε συνδυα
σμό  με  την  αφαίρεση  ή  ανυπαρξία  του  διακόπτη 
διαφορικού ρεύματος αφαίρεσαν όλα τα μέτρα προστα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΓΓιιώώρργγοοςς  ΣΣααρρρρήήςς
ΗΗλλεεκκττρροολλόόγγοοςς  μμηηχχααννιικκόόςς  ΤΤ..ΕΕ..
ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόόςς  σσύύμμββοουυλλοοςς  ΕΕ..ΙΙ..ΑΑ..ΧΧ..  σσεε  θθέέμμαατταα  
ΗΗλλεεκκττρροολλοογγίίααςς
ΠΠιισσττοοπποοιιηημμέέννοοςς  εεκκππααιιδδεευυττήήςς  ΚΚΝΝΧΧ
wwwwww..ssaarrrriissgg..ggrr
iinnffoo@@ssaarrrriissgg..ggrr

http://copperalliance.eu/gr
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σίας των ανθρώπων με αποτέλεσμα την πρόκληση θα
νατηφόρου  δυστυχήματος,  του  επιβλήθηκε  πρόστιμο 
50.000  ευρώ  και  ανάκληση  της  επαγγελματικής  του 
αδείας για χρονικό διάστημα τριών μηνών. 

Τα ηλεκτρολογικά συμπεράσματα που προκύπτουν 
από  αυτό  το  συμβάν  και  αφορούν  την  ηλεκτρική 
ασφάλεια  είναι: 
Η πρίζα και η ηλεκτρική γραμμή που έδιδε ρεύμα στην 
μηχανή  παρασκευής  γρανίτας,  άρα  η  ηλεκτρική  εγκα
τάσταση που την τροφοδοτούσε δεν ήταν ασφαλείς.
Η Υ.Δ.Ε.  με  βάση  την  οποία  είχε  ελεγχθεί  η  ηλεκτρική 
εγκατάσταση ότι παρέχει  ηλεκτρικό ρεύμα με ασφάλεια 
δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.
Είχαν γίνει ανεύθυνες επεμβάσεις στην ηλεκτρική εγκα
τάσταση που την έκαναν επικίνδυνη.  
Λεπτομέρειες  θα  βρίσκονται  στην  δικογραφία.  Ένας 
νέος άνθρωπος έφυγε από την ζωή.

Συμπερασματικά:
Όπως έχει αναφερθεί συχνά, οι ηλεκτρολογικές εργασί
ες είναι εργασίες υψηλής υπευθυνότητας και υψηλού ρί
σκου.  Είναι  κρίμα  να  χάνονται  σήμερα  άνθρωποι  με 
αιτία  την  επικίνδυνη  λειτουργία  μιας  ηλεκτρικής  εγκα
τάστασης  και  να  καταστρέφεται  η  ζωή  επαγγελματιών 
για  τον  ίδιο  λόγο, όταν υπάρχουν  τόσα μέσα και δυνα
τότητες προστασίας και ενημέρωσης. Χρειάζεται συστη
ματική,  συνεχής  ενημέρωση    ευαισθητοποίηση  όλων 
και  ιδιαίτερα των  ιδιοκτητών  / χρηστών των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. Είναι και αυτοί υπεύθυνοι για την εγκα
τάσταση  τους όπως συμπεραίνεται από  τα παραπάνω! 
Περισσότερη λοιπόν προσοχή και επαγγελματική υπευ
θυνότητα από όλους που εμπλέκονται με τις ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις.

Τα  ηλεκτρολογικά  πρότυπα,  οι  ηλεκτρολογικοί  κανονι
σμοί, οι αρχικοί  έλεγχοι, οι  επανέλεγχοι, οι ΥΔΕ, οι ΥΔ
ΚΕ  κλπ.  όλα  αυτά  που  ορίζονται  στην  Ελληνική 
ηλεκτρολογική  Νομοθεσία  έχουν  ένα  και  μόνο  σκοπό: 
Να δημιουργήσουν και να εξασφαλίσουν ένα αξιόπιστο 
και ασφαλές περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας στους 
χρήστες  του  ηλεκτρισμού  και  στους  εμπλεκόμενους  με 
τις  ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις  επαγγελματίες. Πρέπει  να 
ξεφύγουμε  κάποτε  από  το  σλόγκαν:  ‘’Στην  Ελλάδα 
χρειαζόμαστε  έναν  Νόμο  που  να  μας  κάνει  να  εφαρ
μόζουμε τους Νόμους’’. Το πλέον απαραίτητο αγαθό σε 
μία  ανεπτυγμένη  κοινωνία  είναι  σήμερα  το  ηλεκτρικό 
ρεύμα.  Όμως  βασικό  στοιχείο  είναι  και  παραμένει  μια 
σωστή,  νομότυπη,  σωστά  ελεγμένη  ηλεκτρική  εγκα
τάσταση. Έτσι μειώνονται στο ελάχιστο ατυχήματα ή δυ
στυχήματα που οφείλονται στο ηλεκτρικό ρεύμα. 

Το Ε.Ι.Α.Χ. πιστεύει ότι αυτές οι αναφορές σε ηλεκτρο
πληξίες, πρέπει να γίνουν αφορμή για μία πιο υπεύθυ
νη  στάση  μας  απέναντι  σε  αυτό  που  λέγεται 
ηλεκτρισμός, ηλεκτρική εγκτάσταση, εφαρμογή της ηλε
κτρολογικής  Νομοθεσίας,  στον  όρο  ηλεκτρική 
ασφάλεια. 

Κλείνοντας  και  το  άρθρο  αυτό  με  ένα  στόχο  και  ταυ
τόχρονα με μια ευχή: 

Καλύτερες και ασφαλέστερες, νομότυπες ελληνικές ηλε
κτρικές εγκαταστάσεις για λιγότερες τέτοιες δυσάρεστες 
καταστάσεις.  Όπως  λέει  ο  λαός  μας  ‘’τα  παθήματα  να 
γίνονται μαθήματα’’. 

Συνεχείς  προσπάθειες  λοιπόν  για  ενημέρωση,  γνώση 
και ευαισθητοποίηση!

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

http://copperalliance.eu/gr
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Μεγάλη  επιτυχία παρουσίασε  η πρόδρομος  ερευνητική 
εργασία  με  θέμα:    «Ο  Αντιμικροβιακός  Ανελκυστήρας 
μια  καινοτόμος  εφαρμογή  του Αντιμικροβιακού  Χαλκού 
στο πλαίσιο της προάσπισης της Δημόσιας Υγείας» στο 
10ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  της  Ελληνικής  Εταιρείας 
Ελέγχου  Λοιμώξεων  ,  το  οποίο  πραγματοποιήθηκε   
στην Αθήνα από  1εως 3 Νοεμβρίου του  2017, στο ξε
νοδοχείο Royal Olympic.

Η  Διδάκτωρ  της  Ιατρικής  Σχολής  του  Πανεπιστημίου 
Αθηνών,  Βιοπαθολόγος  κ.  Κατερίνα  Καραγιώργου, 
Μέλος  της  Ερευνητικής  Ομάδας  του  Ελληνικού 
Ινστιτούτου Ανάπτυξης  Χαλκού,  ΕΙΑΧ,  παρουσίασε  την 
παραπάνω  επιστημονική  εργασία,  (προφορική  ανακοί
νωση),  δίδοντας  έμφαση  κυρίως  στη  παρουσίαση  των 
προδρόμων  ερευνητικών  αποτελεσμάτων,  που  αφο
ρούν την εφαρμογή αντιμικροβιακού χαλκού, σε ανελκυ
στήρα  και  την  μείωση  των  μικροβιακών  φορτίων  στο 
συγκεκριμένο χώρο.

Η Δρ. Κατερίνα Καραγιώργου ανέφερε  χαρακτηριστικά: 
Στο πλαίσιο της έρευνας για τη μείωση της μικροβιακής 
χλωρίδος, σε θάλαμο ανελκυστήρος, εφαρμόστηκε αντι
μικροβιακός  χαλκός,  ειδικό  κράμα  (C75200  – 
CuNi18Zn20)  διαπιστευμένο  από  την  E.P.A.   
(Environmental  Protection Agency)  των  Η.Π.Α.,  σε  συ
γκεκριμένα  σημεία  όπως  τα  πληκτρολόγια,  εσωτερικά 
και  εξωτερικά,  την  επιμήκη χειρολαβή στηρίξεως,  εντός 
του θαλάμου  και επιφάνειες συγκεκριμένης διαστάσεως 
στο εσωτερικό και στην θύρα. 

Έγιναν μικροβιακές δειγματοληψίες και  τα αποτελέσμα
τα αναλύθηκαν σε πιστοποιημένο μικροβιολογικό  εργα
στήριο,  το  Εργαστήριο  Βιοπαθολογίας  του  Αρεταιείου 
Νοσοκομείου, της Ιατρικής Σχολής Αθηνών
                                                                                         
H  Καθηγήτρια  Βιοπαθολογίας  της  Ιατρικής  Σχολής  του 
Πανεπιστημίου  Αθηνών,  κ.  Ευαγγέλια  Κουσκούνη, 
ανέφερε  χαρακτηριστικά  στο  πλαίσιο  των  αποτελε
σμάτων της έρευνας τα παρακάτω: “Η μικροβιακή χλω
ρίδα  στον  θάλαμο  του  αντιμικροβιακού  ανελκυστήρα, 
παρουσίασε μείωση 80 έως 85%, σε σχέση με αντίστοι
χο  μάρτυρα  θάλαμο  ανελκυστήρα,  χωρίς  εφαρμογή 
αντιμικροβιακού χαλκού, στον ίδιο χώρο και για την ίδια 
πληθυσμιακή ομάδα. 

Τα  μικροβιακά  στελέχη  που  ανευρέθησαν  ήταν    κοινά 
μικρόβια χώρων, επιφανειών και περιβαλλοντικής χλω
ρίδας. Χαρακτηριστικά  ανιχνευθήκαν, θετικοί κατά gram
+  κόκκοι,  όπως  ο  Staphylococcus  και  αρνητικά  κατά 
gram βακτηρίδια, όπως η  Escherichia Coli”. 

Τέλος,  ο  Δρ.  κ  Ευσταθίου  Παναγιώτης  Επιστημονικός 
Σύμβουλος  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου  Ανάπτυξης 
Χαλκού,  χαρακτηριστικά  ανέφερε:  “Η  συγκεκριμένη 
πρόδρομος  μελέτη  παρουσιάζει  ενθαρρυντικά  στοιχεία 
για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας σε χώρους μα
ζικών  συγκεντρώσεων  και  χρήζει  περαιτέρω  έρευνας 
και ανάλυσης, ώστε να αποτελέσει συγκεκριμένη μεθο
δολογία, με συγκεκριμένη αποτελεσματικότητα”.

Ο Αντιμικροβιακός Ανελκυστήρας μια καινοτόμος εφαρμογή του 
Αντιμικροβιακού Χαλκού στο πλαίσιο της προάσπισης της Δημόσιας Υγείας

ΥΓΕΙΑ
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Το συνέδριο παρουσίασε  μεγάλη  επιτυχία, προσελκύο
ντας  συνολική  συμμετοχή  1.688  επισκεπτών  από  62 
χώρες. 

Παράλληλα με το συνέδριο λειτούργησε και έκθεση πα
ρουσιάζοντας προϊόντα  και  υπηρεσίες  από  92  εκθέτες. 
Στο  συνέδριο  δόθηκαν  συνολικά  437  προφορικές  ανα
κοινώσεις και 356 παρουσιάσεις.

Στα  πλαίσια  των  παρουσιάσεων  του  συνεδρίου,  το 
Ελληνικό  Ινστιτούτο  Ανάπτυξης  Χαλκού  συμμετείχε  με 
μία  ομιλία  από  τον  Επιστημονικό  Σύμβουλο  του  ΕΙΑΧ 
Δρ. Παναγιώτη Ευσταθίου, σχετικά με  τα πλεονεκτήμα
τα  των  ιχθυοκλωβών  από  πλέγμα  σύρματος  συγκεκρι
μένου κράματος χαλκού (UR30).

Η  παρουσίαση  του  Δρ.  Π.  Ευσταθίου,  αφορούσε  στα 
αποτελέσματα διπλής τυφλής μελέτης, που έγινε σε μία 
ιχθυοκαλλιέργεια στον Ελλαδικό χώρο.

Η  έρευνα  έγινε  στην  περίοδο  μίας  εξαλλίευσης  σε  δύο 
κλωβούς  (έναν συμβατικό  και  έναν  από σύρμα  κράμα
τος  χαλκούUR30)  και  αφορούσε  στην  τυχόν  περιβαλ
λοντική  επιβάρυνση  του  χαλκού  στο  θαλάσσιο 
περιβάλλον,  στην  διαφορά ανάπτυξης  των  ιχθύων,  κα

θώς και στην ύπαρξη μικροβιακών  / παρασιτικών στοι
χείων στους ιχθύες μεταξύ των δύο κλωβών.
 
Η  συγκριτική  αποτίμηση  κατέδειξε  τα  πλεονεκτήματα 
του  κλωβού  από  σύρμα  κράματος  χαλκού  (UR30), 
μειώνοντας  δραστικά  μικροβιακά  και  παρασιτικά  στοι
χεία  στους  ιχθύες,  μειώνοντας  σε  μηδενικό  βαθμό  τις 
αποδράσεις  των  ιχθύων  καθώς  και  την  θνησιμότητά 
τους  και  τέλος  εξοικονομώντας  κόστος  από  την  σχέση 
τροφής  /  ανάπτυξης,  όπου  οι  ιχθύες  στον  κλωβό  από 
σύρμα κράματος χαλκού (UR30) αναπτύχθηκαν σε πο
λύ λιγότερο διάστημα από αυτούς του συμβατικού κλω
βού, καταναλώνοντας την ίδια ποσότητα τροφής.

Τέλος παρουσιάστηκε και η οικονομική αποτίμηση ενός 
κλωβού  από  σύρμα  κράματος  χαλκού  (UR30),  όπου 
λαμβάνοντας  υπόψη  και  το  100% ανακυκλώσιμο  υλικό 
του  χαλκού,  η απόσβεση  της  επένδυσης  επιτυγχάνεται 
μέσα σε ένα χρόνο.

Την  ομιλία  παρακολούθησαν  επιστήμονες  φοιτητές  και 
ιδιώτες  από  τον  κλάδο  των  ιχθυοκαλλιεργειών  με  με
γάλο ενδιαφέρον, όπου στο τέλος της παρουσίασης έγι
ναν  διευκρινιστικές  ερωτήσεις  και  ακολούθησε 
συζήτηση.

Στις 1720 Οκτωβρίου 2017 έλαβε χώρα στο Dubrovnik της Κροατίας το 
Ευρωπαϊκό συνέδριο ιχθυοκαλλιέργειας “AQUACULTURE EUROPE 2017”

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ



Ο ΚΟΣΜΟΣ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού συμμετέχει σε εκδήλωση της  
Χαλκόρ κοντά στους υδραυλικούς της Καλαμάτας  

Ένας  από  τους  σημαντικότερους  σκοπούς  του 
Ελληνικού  Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού  είναι  η  διαρ
κής  και  άμεση  ενημέρωση  του  επαγγελματιών  που 
εφαρμόζουν  το  χαλκό  στην  πράξη.  Στο  πλαίσιο  των 
δραστηριοτήτων  που  εξυπηρετούν  το  σκοπό  αυτό, 
εντάσσεται  και  η  συνεχής συνεργασία  με  την Ελληνική 
βιομηχανία την Χαλκόρ.

Σε  μία  τέτοια    συνεργασία  το  Ελληνικό  Ινστιτούτο 
Ανάπτυξης Χαλκού συμμετείχε  στην ενημερωτική εκδή
λωση που διοργάνωσε η Χαλκόρ μαζί με τον Σύνδεσμο 
Υδραυλικών  Καλαμάτας  στις  29  Νοεμβρίου  2017,  στο 
ξενοδοχείο Φαραί στην πόλη της Καλαμάτας.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν 70 άτομα, υδραυλικοί  
έμποροι και μελετητές.

Η  εκδήλωση  ξεκίνησε  με  την  εταιρική  παρουσίαση  της 
Χαλκόρ  από  τον  κύριο  Βασίλη  Γιωτόπουλο Διευθυντή 
πωλήσεων για την Ελληνική αγορά, και συνεχίστηκαν οι 
ακόλουθες ενότητες: 

Παρουσίαση  μονώσεων  Χαλκορ  (Μονώσεις  κλειστών 
κυψελίδων,  πλεονεκτήματα,  παραγωγική  διαδικασία), 
Cu  smart  από  τον  μηχανικό  και  τεχνικό  σύμβουλο  της 
Χαλκόρ κύριο Πέτρο Σαλουφάκο. 

Τεχνική  παρουσίαση  χαλκοσωλήνων  και  χρήση  τους 
από τον υπεύθυνο πωλήσεων της Χαλκόρ στην Βόρεια 
Ελλάδα κύριο Ευάγγελο Κολλιό.

Πιστοποιήσεις  –  Ποιοτικός  Έλεγχος  (Διαδικασία 
claims)– Ανταγωνισμός    από  τον Διευθυντή πωλήσεων 
στην  Εσωτερική  αγορά  της  Χαλκόρ  κύριο  Βασίλη  Γιω
τόπουλο.

Ο  αντιμικροβιακός    χαλκός  στις  καθημερινές  μας  χρή
σεις  από  τον  Γενικό  Διευθυντή  του  Ελληνικού 

Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού κύριο Νίκο Βεργόπουλο.

Την  εκδήλωση παρακολούθησαν  και  μέλη  του Συνεται
ρισμού Υδραυλικών Καλαμάτας, ο πρόεδρος κος Χαλι
κούρας  ,  ο  κύριος Μπομπόνης  (πρώην  πρόεδρος  του 
συνδέσμου) και οι  έμποροι   Εξηνταβελώνης και Διαμα
ντόπουλος.

Το  Ελληνικό  Ινστιτούτο Ανάπτυξης  Χαλκού  με  την  πα
ρουσίαση  του  κυρίου  Νίκου  Βεργόπουλου,  έφερε  στο 
προσκήνιο  μία  διαφορετική  εφαρμογή  που  έχει  ο 
χαλκός με την αντιμικροβιακή του δράση, και πως αυτή 
πιστοποιείται  από  το  Ελληνικό  Ινστιτούτο  Ανάπτυξης 
Χαλκού.

Το  κοινό  παρακολούθησε  με  πολύ  ενδιαφέρον  όλα  τα 
θέματα που αναλύθηκαν και ακολούθησε εποικοδομητι
κή συζήτηση.

Η εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση που παρέθεσε η  Χαλ
κόρ προς τιμή των προσκεκλημένων της.
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