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Αγαπητοί φίλοι και αναγνώστες του περιοδικού μας,

Στο  πλαίσιο  της  κοινωνικής  προσφοράς  του  ΕΙΑΧ 
προς το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό,  αποφασίσαμε, 
ξεκινώντας  από  στο  παρών  τεύχος  και  συνεχίζοντας 
και  στα  επόμενα,  να  φιλοξενούμε  ένα  άρθρο  σχετικό 
με την οικιακή ηλεκτρική ασφάλεια.

Η  θλιβερή  εμπειρία  των  τεχνικών  του  κλάδου  φέρνει 
συνεχώς στο προσκήνιο περιπτώσεις ηλεκτροπληξίας 
από αστοχίες στην οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση.

Η  μη  τήρηση  των  κανόνων  ηλεκτρολογίας  και  η 
αμέλεια των κρατικών φορέων, έχει οδηγήσει σε αυτήν 
την θλιβερή πρωτιά για την χώρα μας.

Ετησίως  θρηνούμε  θύματα,  τα  οποία  δυστυχώς  για 
διάφορους λόγους δεν βλέπουν ποτέ τα φώτα της δη
μοσιότητας,  θύματα  που  θα  μπορούσαμε  να  αποφύ
γουμε  με  μία  απλή  επίβλεψη  και  συντήρηση  στην 
ηλεκτρική μας  εγκατάσταση, από διαπιστευμένους  τε
χνικούς του κλάδου των ηλεκτρολόγων.

Το  ΕΙΑΧ  αντιλαμβανόμενο  αυτό  το  τεράστιο  πρόβλη
μα, ξεκινάει από αυτό το τεύχος αφιέρωμα γύρω από 
τους κινδύνους που ελλοχεύουν οι παλιές και μη ελεγ
μένες  οικιακές  ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις,  καθώς  και 
προτάσεις που θα προασπίσουν  την  ζωή και  την πε
ριουσία σας.

Είναι  βέβαιο  ότι  οι  καιροί  δεν  επιτρέπουν  σε  κανένα 
από  εμάς  να  ξοδέψει  ούτε  ένα  Ευρώ  χωρίς  λόγο  και 
αιτία. Όταν όμως πρόκειται για την ασφάλεια του άμε
σου  οικογενειακού περιβάλλοντος  και  της  οικογένειάς 
μας, τότε η επιλογή για την προάσπιση της ζωής μας 
είναι μονόδρομος.

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

Ακολουθήστε μας στο facebook
@helleniccopperdevelopentinstitute

Σημείωμα του εκδοτή
Editorial

ΧΑΛΚΟΣ
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Χαλκός σε pool bar

Κάτι  που  μπορεί  να  τραβήξει  την  προσοχή  μας  πρέπει  να 
είναι  ελκυστικό. Έτσι  το  2015  η  αρχιτεκτονική  εταιρεία  “3SK 
Stylianides  Αρχιτέκτονες”,  ανέλαβε  την  προσεκτική  αποκα
τάσταση  των  στοιχείων  της  υπάρχουσας  αρχιτεκτονικής 
εγκατάστασης  στο  πίσω  μέρος  του  ξενοδοχείου  “Atlantica 
Akti Zeus” στην Κρήτη, δημιουργώντας μια σύγχρονη και πα
ράλληλα ευαίσθητη προσθήκη.
 
Στο πλαίσιο  αυτής  της  ανακαίνισης,  η  εταιρεία  “ΛΙΒΑΣ Α.Ε.” 
ανέλαβε  την  εγκατάσταση  χάλκινης  σκεπής  στο  κιόσκι  του 
Pool  Bar,  που  βρίσκεται  στην παραλία  της  Αμουδάρας  από 
το  1970.  Τα  φύλλα  χαλκού  της  επικάλυψης,  ήταν  πάχους 
0,6χιλ.,  ενώθηκαν  μεταξύ  τους  με  την  μέθοδο  της  διπλής 
αναδίπλωσης και η συνολική επιφάνεια που στεγάστηκε ήταν 
85,2  τ.μ.  Για  την  εγκατάσταση  χρησιμοποιηθήκαν  περίπου 
510 κιλά χαλκού.

Η πρόσβαση στην παραλία  της Αμουδάρας, όπου βρίσκεται 
το εν λόγω ξενοδοχείο, περνάει από τον ποταμό Αλμυρό. Η 
πηγή του ποταμού βρίσκεται στην βορειοανατολική άκρη του 
Ψηλορείτη,  και  δημιουργεί  έναν  από  τους  σημαντικότερους 
υδροβιότοπους  της Ανατολικής Κρήτης,  με πλήθος πουλιών 
ανάλογα την εποχή.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΧΑΛΚΟΣ  &

ΑΑΡΡΧΧΙΙΤΤΕΕΚΚΤΤΟΟΝΝΑΑΣΣ::  33SSKK  SSttyylliiaanniiddeess  ΑΑρρχχιιττέέκκττοοννεεςς  
ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ::  ΛΛίίββααςς  ΑΑ..ΕΕ..

http://copperconcept.org/el
http://copperconcept.org/el/references/halkos-se-pool-bar
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Ηλεκτροπληξίες στην Ελλάδα, συμβαίνουν, όμως τι διδασκόμαστε από 
αυτές;
Το  Ελληνικού  Ινστιτούτο  Ανάπτυξης  Χαλκού  (Ε.Ι.Α.Χ.) 
έκανε, κάνει και θα κάνει προσπάθειες για την ενημέρω
ση σχετικά με την ηλεκτρική ασφάλεια και ειδικά για την 
πρόληψη των ηλεκτροπληξιών στην Ελλάδα. Στα πλαί
σια των ενημερωτικών αυτών προσπαθειών εντάσσεται 
και μια σειρά άρθρων τα οποία εστιάζονται σε ηλεκτρο
πληξίες, που μπορεί να έχουν προκύψει από ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις σε κατοικίες και χώρους εργασίας. 

Το πρώτο από αυτά άρθρα ακολουθεί στην συνέχεια.
 
Η  ηλεκτρολογική  νομοθεσία,  τα  ηλεκτρολογικά  πρότυ
πα, οι ηλεκτρολογικοί κανονισμοί, οι αρχικοί  έλεγχοι, οι 
επανέλεγχοι, οι ΥΔΕ, οι ΥΔΚΕ κλπ. υπάρχουν στην Ελ
ληνική νομοθεσία και  έχουν ένα και μόνο σκοπό: 

Να δημιουργήσουν και να εξασφαλίσουν ένα αξιόπιστο 
και ασφαλές περιβάλλον διαβίωσης στους χρήστες  του 
ηλεκτρισμού,  χρησιμοποιώντας  το  πλέον  απαραίτητο 
αγαθό σε μία ανεπτυγμένη κοινωνία, που είναι μια σω
στή ηλεκτρική εγκατάσταση, και μειώνοντας ταυτόχρονα 
στο ελάχιστο ατυχήματα ή δυστυχήματα που οφείλονται 
σε ηλεκτροπληξίες. 

Δυστυχώς στην Ελλάδα πολλοί  ιδιοκτήτες κτιρίων  (άρα 
και  ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων)  δεν  εκτιμούν  τους  κιν
δύνους  και  τα  ρίσκα  των  εγκαταστάσεων  των  οποίων 
όχι  μόνο  έχουν  την  ευθύνη  αλλά  πολλές  φορές  δια
μένουν και σε αυτά. Μια κλασική θέση τους είναι: Τόσα 
χρόνια έτσι είναι, έτσι ζω έτσι δουλεύω και δεν μου έχει 
προκύψει τίποτα στραβό…  Όμως το ‘’στραβό’’ μια φο

ρά συμβαίνει και τότε αρχίζουν τα δύσκολα:
 
Πρωτίστως Απώλεια ζωής ακόμη και  Περιουσίας.

Ερευνώντας  ηλεκτροπληξίες  από  ηλεκτρικές  εγκα
ταστάσεις στην Ελλάδα, διαπιστώνεται: 

Ότι οι χρήστες του ηλεκτρικού ρεύματος (ευρύτερο κοι
νό),  ενώ  λαμβάνουν συνεχώς μηνύματα  για  νέους πα
ρόχους  ηλεκτρικού  ρεύματος  με  διάφορες 
προσφορέςπακέτα,  δεν  λαμβάνουν  καμία  ενημέρωση 
για  τους  κινδύνους που  ελλοχεύει  μία  μη  σωστά  ελεγ
μένη ηλεκτρική εγκατάσταση. 

Μια θανατηφόρα ηλεκτροπληξία στις 04.05.2011 όπως 
έγινε γνωστή. 

Ηλεία: Κεραυνοβολήθηκε από  το ρεύμα στην αυλή  του 
σπιτιού του!  

Νεκρός έπεσε 51χρονος στον Πύργο όταν «χτυπήθηκε» 
από το ηλεκτρικό ρεύμα, αργά το απόγευμα της Τετάρ
της  (04052011).  Ο  άτυχος  άνδρας  χρησιμοποιούσε 
πλυστικό μηχάνημα στην αυλή του σπιτιού του όταν συ
νέβη το δυστύχημα. 

O  51χρονος  μεταφέρθηκε  στο  νοσοκομείο  Πύργου 
όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ παραγγέλθηκε 
νεκροψία  νεκροτομή προκειμένου να εξακριβωθούν τα 
ακριβή αίτια θανάτου του.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

http://copperalliance.eu/gr
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Σύμφωνα  με  το  iliatora.gr,  πραγματογνώμονες  από  τη 
ΔΕΗ Πύργου έλεγξαν το πλυστικό  πιεστικό μηχάνημα 
και διαπίστωσαν, πως στο κάτω μέρος του παρουσίαζε 
διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα  ερωτήματα  που  προκύπτουν  από  αυτό  το  συμβάν 
και αφορούν στην ηλεκτρική ασφάλεια  είναι πολλά: 

Η πρίζα που έδιδε ρεύμα στο πλυστικό μηχάνημα, άρα 
η  ηλεκτρική  εγκατάσταση  που  την  τροφοδοτούσε  ήταν 
νομότυπη και ασφαλής;

Πότε  είχε  ελεγχθεί  η  ηλεκτρική  εγκατάσταση  ότι  πα
ρέχει ηλεκτρικό ρεύμα με ασφάλεια;

Είχε  γίνει  έλεγχος  στο  καλώδιο που  τροφοδοτούσε  το 
μηχάνημα αλλά και στο ίδιο το μηχάνημα για την ασφα
λή λειτουργία του; 
 
Οι απαντήσεις θα βρίσκονται στην δικογραφία.

Ο άνθρωπος δεν γυρίζει στην ζωή.

Όμως  μία  ηλεκτρική  εγκατάσταση  μπορεί  να  κρίνεται 
ασφαλής  μόνο  όταν  έχει  ελεγχθεί  με  θετικά  αποτε
λέσματα από επαγγελματίες  του κλάδου που έχουν 
δικαίωμα  ελέγχου  ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων 
όπως καθορίζεται από την κείμενη Εθνική Νομοθε
σία.  Τότε  η  σωστά  ελεγμένη  εγκατάσταση  μπορεί  να 
μειώσει  δραστικά  τα  ρίσκα  και  τους  κινδύνους  που 
μπορεί να προκύψουν από αυτήν. 

Αντίθετα  η  απουσία  ελέγχου  στις  ηλεκτρικές  μας  εγκα
ταστάσεις,  ή  ακόμη  και  όταν  ο  έλεγχος  αυτός  γίνεται 

χωρίς  τήρηση  των  νομοθετημένων  απαιτήσεων  και 
ιδιαίτερα   από ανειδίκευτους και μη νόμιμους επαγ
γελματίες,  θα  αυξάνει  δραματικά  τον  αριθμό  των  θυ
μάτων,  από περιπτώσεις  αστοχιών  που  θα  οφείλονται 
σε επισφαλής ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
 
Το Ε.Ι.Α.Χ. πιστεύει ότι αυτές οι αναφορές σε ηλεκτρο
πληξίες, πρέπει να γίνουν αφορμή για μία πιο υπεύθυνη 
στάση μας απέναντι σε αυτό που λέγεται ηλεκτρισμός, 
ηλεκτρική  εγκατάσταση,  ηλεκτρική  ασφάλεια.  Κλείνο
ντας το άρθρο αυτό με ένα στόχο και ταυτόχρονα με μια 
ευχή: 

Καλύτερες και ασφαλέστερες ελληνικές ηλεκτρικές εγκα
ταστάσεις  για  λιγότερες  τέτοιες  δυσάρεστες  κατα
στάσεις.  Όπως  λέει  ο  λαός  μας  ‘’τα  παθήματα  να 
γίνονται μαθήματα’’. 

Προσπάθειες  λοιπόν  για  ενημέρωση,  γνώση  και  ευαι
σθητοποίηση!

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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Με  εξαιρετική  επιτυχία  ολοκληρώθηκε  το  13ο  Συνέδριο  Χει
ρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με τίτλο Σύγχρονη Τε
χνολογία  και  Χειρουργική  Εκπαίδευση,  που 
πραγματοποιήθηκε, στις 35 Νοεμβρίου 2017  στο ξενοδοχείο 
Nikopolis, στην Θεσσαλονίκη.

Η  κυρία Μανωλίδου  Ζαχαρούλα  R.N.,M.Sc.,  μέλος  της  Επι
στημονικής Ομάδας του ΕΙΑΧ, παρουσίασε την επιστημονική 
εργασία με τίτλο «Η Χρήση του Αντιμικροβιακού Χαλκού στη 
Μονάδα  Εντατικής  Θεραπείας  (ΜΕΘ),  στην  Μονάδα  Εντατι
κής Νοσηλείας Νεογνών  (ΜΕΝΝ)  και  σε Θάλαμο Απομόνω
σης  (ΘΑ)  στο  Πλαίσιο  Προστασίας  των  Ασθενών  από 
Λοιμώξεις».

Στην ομιλία της, η κυρία Μανωλίδου ανέφερε χαρακτηριστικά, 
«Η εφαρμογή του αντιμικροβιακού χαλκού κατέδειξε σημαντι
κή μείωση της μικροβιακής χλωρίδας, σε ποσοστό 95%,   σε 
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Οι παθογόνοι μικρο
οργανισμοί  που  απομονώθηκαν  σε  υψηλά  ποσοστά 
(CFU/ml) πριν την επιχάλκωση ήταν οι εξής: Klebsiella spp., 
Staph.  Epidermidis,  Staph.Aureus,  Enterococcus  spp.  Η 
εφαρμογή  του  αντιμικροβιακού  χαλκού  σε    ΜΕΝΝ  και  ΜΕΘ 
πέραν  της  μείωσης  της  μικροβιακής  χλωρίδας  έχει  και  οικο
νομικές  επιπτώσεις  στη  λειτουργία  αυτών  (μείωση  του 
κόστους νοσηλείας)»

Η παρουσίαση ως προφορική ανακοίνωση έγινε  το Σάββατο 
4 Νοεμβρίου  στο  πλαίσιο  του  13ου  Συνέδριου  Χειρουργικής 
Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Κατά την διάρκεια της επιστημο
νικής παρουσίασης, έγιναν ερωτήσεις στην κυρία Μανωλίδου 
για την διαδικασία και κόστος εφαρμογής του αντιμικροβιακού 
χαλκού,  τους  μηχανισμούς  μικροβιοκτόνου  δράσης  των 
ιόντων του χαλκού, όπως επίσης εάν εξαντλείται η αντιμικρο
βιακή δράση του χαλκού στις εφαρμογές αυτές. Ακολούθησε 

συζήτηση  και  ανάλυση  των  δεδομένων  της  επιστημονικής 
έρευνας.

Ο χαλκός  καταστρέφει  ταχύτατα  τα μικρόβια που μπορεί  να 
τοποθετηθούν αόρατα επάνω του, από τα πολλά διαφορετικά 
 χέρια που συχνάαγγίζουν αυτές τις επιφάνειες στον περιβάλ
λον,  που  είναι  πιθανόν  να  προκαλέσουν  κάποια  ασθένεια. 
Αυτά είναι βακτήρια, όπως το Ε coli, και οι ιοί, όπως ο ιός της 
γρίπης  και  του  νοροιού.  Λιγότερα  μικρόβια  στις  επιφάνειες 
σημαίνει  μικρότερο  κίνδυνο  εξάπλωσης  μολύνσεων  μεταξύ 
των ανθρώπων που τις αγγίζουν.

Ο χαλκός μοιράζεται την αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα 
του  με  πάνω  από  500  κράματα,  συμπεριλαμβανομένων  το 
κράμα χαλκού  ψευδαργύρου και κασσίτερου  όπου συλλο
γικά  σχηματίζουν  μια  οικογένεια  υλικών  που  ονομάζεται 
«Αντιμικροβιακός Χαλκός». Τα προϊόντα που φέρουν το σήμα 
του  Cu  +,  σημαίνει  ότι  γίνονται  από  εγκεκριμένα,  συμπαγή 
κράματα χαλκού με αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα που 
υποστηρίζονται  από  την  επιστημονική  έρευνα.  Αυτές  οι 
ιδιότητες  της υγιεινής θα διαρκέσουν σε όλη  τη διάρκεια  της 
ζωής τους, αν δεν υπάρξει κάποια επικάλυψη ή επιφανειακή 
επεξεργασία.

Συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού στο 13ο 
συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

ΥΓΕΙΑ

http://www.antimicrobialcopper.org/el/nea/o-antimikroviakos-halkos-meionei-tin-mikrovioforeia-sta-stithoskopia


Ο ΚΟΣΜΟΣ

Το Ε.Ι.Α.Χ. συμμετείχε στην Έκθεση «ΕΧPOHOTEL 2017» 

Το  ΕΙΑΧ,  (Ελληνικό  Ινστιτούτο  Ανάπτυξης  Χαλκού),  συμμε
τείχε για πρώτη φορά στην 3η Έκθεση για τον εξοπλισμό και 
την ανακαίνιση  των  τουριστικών  καταλυμάτων ΕΧPOHOTEL 
2017, που πραγματοποιήθηκε από τις 3  5 Νοέμβριου 2017, 
στο  Εκθεσιακό  Κέντρο  του  TAE  KWON  DO  στο  Παλαιό 
Φάληρο. 

Μέσα από ένα οργανωμένο περίπτερο, το Ελληνικό Ινστιτού
το  Ανάπτυξης  Χαλκού,  παρουσίασε  στη  μεγαλύτερη  έκθεση 
τουριστικών  καταλυμάτων  και  εξοπλισμού,  την  αντιμικροβια
κή  πιστοποίηση  του  χώρου  με  τον  αντιμικροβιακό  χαλκό,  ο 
οποίος  μπορεί  να  βρει  εφαρμογή  και  σε  ξενοδοχειακό περι
βάλλον,  παρουσιάζοντας  παράλληλα  την  προσφορά  του 
αιώνιου μετάλλου στην προστασία της ανθρώπινης υγείας.  

Με  την  επιστημονικά  τεκμηριωμένη  τη  συμβολή  του  χαλκού 
στην  καταπολέμηση  των  μικροβίων,  το  Ε.Ι.Α.Χ.  ενημέρωσε 
στελέχη  και  εκπροσώπους    της  τουριστικής  κοινότητας,  για 
τον  επιστημονικό φάκελο, ώστε  να  ενημερωθούν  για  τις  αλ
λαγές  που  θα  πρέπει  να  κάνουν  στον  χώρο  τους,  ώστε  να 
λάβουν δωρεάν τα έγγραφα για την αντιμικροβιακή πιστοποί
ηση του χώρου τους και μια ταμπέλα με  τυπωμένο το εμπο
ρικό σήμα «Antimicrobial Copper Cu+», ώστε οι πελάτες των 
καταλυμάτων  να  γνωρίζουν  ότι  ο  χώρος  είναι  αντιμικροβια
κός.  

Σε  κάθε  επισκέπτη  μοιραζόταν  ολοκληρωμένος  φάκελος  με 
υλικό που εξηγούσε τον τρόπο, με τον οποίο οι ιδιότητες του 
χαλκού εμποδίζουν αλλά και καταπολεμούν την ανάπτυξη μι
κροβίων.   Επίσης έκτος από τα στελέχη στο περίπτερο ήταν 
και ο επιστημονικός σύμβουλος του ΕΙΑΧ, Δρ Πάνος Ευστα

θίου,  όπου  συζητούσε  και  να  έλυνε  απορίες  σε  κάθε  επι
σκέπτη. 
Παράλληλα,  υπήρχε  συνεχής  αναπαραγωγή  πολυμέσων 
στην  είσοδο  της  έκθεσης  και  στο  περίπτερο  του  ΕΙΑΧ,  που 
παρουσίαζαν  ολοκληρωμένα  έργα  με  την  αντιμικροβιακή 
δράση του χαλκού από όλον τον κόσμο. 

Οι επιφάνειες αφής από συμπαγή αντιμικροβιακό χαλκό χρη
σιμοποιούνται ήδη στα νοσοκομεία, σχολεία, στα μέσα μαζι
κής  μεταφοράς,  αθλητικές  εγκαταστάσεις  και  σε  γραφεία  σε 
όλο  τον  κόσμο  για  να  μειωθεί  η  εξάπλωση  των  λοιμώξεων, 
υποστηρίζοντας  τα  βασικά  μέτρα  ελέγχου  των  λοιμώξεων 
όπως η καλή υγιεινή των χεριών, ο τακτικός καθαρισμός και 
η  απολύμανση  των  επιφανειών.  Θα  συνεχίσει  να  λειτουργεί 
μεταξύ  των  καθαρισμών,  και  δεν  απαιτεί  καμία  πρόσθετη 
οδηγία του προσωπικού καθαρισμού ή ειδική συντήρηση.
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http://halcosolinas.gr/news/ta-diktya-ydreysis-einai-mia-anaptyssomeni-agora-gia-ton-halko



