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Αγαπητοί  φίλοι  και  συνεργάτες  του  Ελληνικού 
Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού.

Σήμερα  στην  χώρα  μας  ένα  σημαντικό  ποσοστό  των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δεν πληροί  τις απαιτήσεις 
ασφαλούς  λειτουργίας που ορίζονται  από  την  ισχύου
σα ηλεκτρολογική Νομοθεσία με συνέπειες ατυχήματα 
και δυστυχήματα από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Ακόμα  όμως  και  αυτές  οι  εγκαταστάσεις  που  ξεκίνη
σαν  να  λειτουργούν  με  βάση  νομοθετημένες 
απαιτήσεις,  διαπιστώνεται  πολύ  συχνά  ότι  δεν  μπο
ρούν  να  ανταποκριθούν  πλέον  στις  σημερινές 
απαιτήσεις  ασφάλειας,  είτε  λόγω  τροποποιήσεων  και 
προσθηκών, είτε λόγω φθορών σε ηλεκτρολογικά υλι
κά τους.  

Η  διαπίστωση  της  παρεχόμενης  ασφάλειας  σε  κάθε 
ηλεκτρική εγκατάσταση μπορεί να γίνει μόνο με περιε
κτικό ηλεκτρολογικό έλεγχο της.

Αμέσως γίνεται  κατανοητό  το μέγεθος  του προβλήμα
τος  που  αντιμετωπίζει  μια  σημερινή  οικογένεια  ή  μία 
επιχείρηση, η οποία είναι εγκαταστημένη σε κτίριο του 
οποίου  η  ηλεκτρική  εγκατάσταση  είναι  κατασκευα
σμένη εδώ και μερικές δεκαετίες και δεν  έχει  ελεγχθεί 
σχεδόν ποτέ για την ασφαλή λειτουργία της.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού, με γνώμο
να την υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση των επαγγελ
ματιών  αλλά  και  του  ευρύτερου  κοινού  για  οτιδήποτε 
αφορά στις  εφαρμογές  του χαλκού, φιλοξενεί στο πα
ρών  τεύχος  άρθρο  του  επιστημονικού  του  συνεργάτη 
και  συμβούλου  στα  θέματα  ηλεκτρολογίας  κύριου 
Γιώργου Σαρρή. Θέμα του άρθρου είναι «Οι Ελληνικές 
Ηλεκτρικές  Εγκαταστάσεις  που  ποτέ  δεν  έχουν  ελεγ
χθεί».

Σκοπός  του  άρθρου  είναι  να  αναδείξει  τις  συνέπειες 
που μπορεί να προκαλέσει μία μη ελεγμένη ηλεκτρική 
εγκατάσταση  και  πως  αυτές  μπορούν  να  αποφευ
χθούν  ή  τουλάχιστον  να μειωθούν,  με  την  κοινή συμ
μετοχή  των  επαγγελματιών  του  κλάδου,  των  φορέων 
του Δημοσίου και των καταναλωτών.

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

Ακολουθήστε μας στο facebook
@helleniccopperdevelopmentinstitute

Σημείωμα του εκδοτή
Editorial
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Etaget, Στοκχόλμη, Σουηδία

Οι  αρχιτέκτονες  της  Kjellander  Sjöberg  περιγράφουν 
πώς  τα  αστικά  μπλοκ  καθορίζονται  από  την  ύλη    ο 
χαλκός, ο ορείχαλκος και οι τρεις τύποι τοιχοποιίας  δη
μιουργούν μια μοναδική ταυτότητα γι 'αυτή τη νέα κατοι
κία  στην  κεντρική Στοκχόλμη,  ενώ συνδέονται  σταθερά 
με τον τοπικό χαρακτήρα της περιοχής.

Το Etaget βρίσκεται στα δυτικά της Κουνγκσχόλμεν, μια 
περιοχή  με  γραφεία  και  ελαφρά  βιομηχανία,  που  ανα
πτύσσεται τα τελευταία χρόνια σε μια διαφορετική γειτο
νιά, με την εμφάνιση νέων επιχειρήσεων και κατοικιών. 
Το έργο στοχεύει στην συντήρηση  του υπάρχοντος πε
ριβάλλοντος με  ένα  κτίριο που  τονώνει  και  αναπτύσσει 
περαιτέρω την αστική δομή. Το εμπόριο και οι δραστη
ριότητες προσθέτουν ένα εκφραστικό αστικό χαρακτήρα 
στην θέα του τοπίου, καθιστώντας μια πόλη μέσα στην 
πόλη.

Η  αρχιτεκτονική  έκφραση  του  Etaget  πηγάζει  από  μια 
παραδοσιακή  τάξη  που  βρίσκεται  στην  κεντρική  πόλη 
της  Στοκχόλμης:  μια  ανοιχτή  βάση  με  εμπορικούς 
χώρους,  ένα  κύριο  κτίριο  με  επένδυση  και  ρετιρέ  στην 
οροφή.  Η  διαμόρφωση  του  κτιρίου  ανταποκρίνεται  στα 
διάφορα  ύψη  της  περιοχής  και  των  γύρω  κτιρίων.  Ο 
σχεδιασμός βασίζεται σε μια σειρά από στοιβαγμένους 
κύβους,  μετατοπισμένους  κάθετα. Αυτό  δημιουργεί  μια 
ξεχωριστή  γενική  σιλουέτα,  εμφανίζοντας  μια  εντυπω
σιακή θέα και προσθέτοντας βάθος, τόσο από απόστα
ση όσο και από την παρακείμενη γειτονιά.

Πλούσιος συνδιασμός ΥΛΙΚΩΝ

Ένας  πλούσιος  συνδυασμός  υλικών  προσφέρουν  φω
τεινότητα και ποικιλία, με τρεις τύπους τοιχοποιίας, ορεί
χαλκο,  προπατιναρισμένα  φύλλα  χαλκού  και  ωραίες 

βεράντες με ξύλινη επένδυση. Επιλέξαμε την επένδυση 
με ορείχαλκο και προπατιναρισμένο χαλκό για να αντι
κρούσουμε  την  αντίθεση  και  να  συμπληρώσουμε  τους 
τρεις  τύπους τούβλων. Τα υπόλοιπα μέταλλα αποκαλύ
πτουν  επίσης  κάτι  από  την  ιστορία  της  τοποθεσίας ως 
βιομηχανική  περιοχή  παραγωγής.  Στην  πραγματικότη
τα,  το  αρχικό  κτίριο  στην  περιοχή  είχε  μια  κυματοειδή 
μεταλλική πρόσοψη. 

Χρησιμοποιήσαμε  επίσης  επένδυση  με  χαλκό  και  με 
κράματα του, για να επιλύσουμε, κάθε είδους γεωμετρι
κών και  τεχνικών προβλημάτων σ’  αυτό  το πολύπλοκο 
κτίριο. Αυτά περιλαμβάνουν τη διαχείριση των όμβριων 
υδάτων  και  την  κάλυψη  των  συνδέσεων  μεταξύ  των 
προκατασκευασμένων  στοιχείων,  καθώς  και  για  τα  κι
γκλιδώματα, σοβατεπί και άλλων λεπτομερειών.

Πράσινες ταράτσες

Τα  103  διαμερίσματα  είναι  διακοσμημένα  σε  φωτεινό 
στυλ  "σοφίτας",  προσφέροντας  μια  ποικιλία  μεγεθών. 
Το  έργο  επικεντρώνεται  στον  πράσινο  χώρο  και  στην 
κοινωνικο  οικολογική  δύναμη. Δεδομένης  της  εσωτερι
κής  πυκνότητας  της  πόλης,  κάθε  διαθέσιμος  χώρος 
είναι  βελτιστοποιημένος ώστε  να παρέχει  αναψυχή  και 
θετικές  εμπειρίες  για  τους  κατοίκους.  Οι  πράσινες  τα
ράτσες είναι μια νέα προσθήκη, που περιλαμβάνει τόσο 
κοινόχρηστους όσο και  ιδιωτικούς εξωτερικούς χώρους, 
για  την καλλιέργεια  των   φυτών και  της κοινωνικοποίη
σης.

Το Etaget  έχει  λάβει πολλά βραβεία,  συμπεριλαμβανο
μένου  του  1ου  βραβείου,  στο  "Design  S    Swedish 
Design Awards" 2018.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΧΑΛΚΟΣ  &
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Ελληνικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που ποτέ δεν έχουν ελεγχθεί

Ο  τίτλος  του  άρθρου  διαβάζεται,  ακούγεται  λίγο  πα
ράξενα και όμως έτσι είναι. 

Στην  Ελλάδα  υπάρχουν,  λειτουργούν,  ρευματοδοτού
νται,  χιλιάδες  ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις  που  από  τότε 
που κατασκευάστηκαν και συνδέθηκαν στο δημόσιο δί
κτυο  διανομής  (τότε  της ΔΕΗ,  τώρα  του ΔΕΔΔΗΕ)  δεν 
έχουν  ελεγχθεί  ποτέ  για  το  πόσο  είναι  πραγματικά 
ασφαλείς  για  αυτούς  που  τις  χρησιμοποιούν.    Και  το 
από  τότε,  μπορεί  να σημαίνει περισσότερα  και  από 50 
χρόνια! 

Βέβαια  κάποιος  εδώ  μπορεί  να  αναρωτηθεί:  Είναι 
πραγματικά όλες αυτές οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις επι
κίνδυνες;    Η  σίγουρη  απάντηση  μπορεί  να  δοθεί  μόνο 
μετά  από  έναν  περιεκτικό  ηλεκτρολογικό  έλεγχο  ή  δυ
στυχώς μετά από ένα ατύχημα ή δυστύχημα που προ
έκυψε  εκεί    και  οφείλεται  σε  ηλεκτρικά  αίτια,  οπότε  θα 
πρέπει  αναγκαστικά  να  ελεγχθούν. Έτσι  έχουμε φτάσει 
να έχουμε στην Ελλάδα μερικές δεκάδες ηλεκτροπληξί
ες και αρκετές εκατοντάδες πυρκαγιές από ηλεκτρικά αί
τια  κάθε  χρόνο  και  όμως  κανείς  δεν  φαίνεται  να 
ανησυχεί  ιδιαίτερα  για  αυτά.  Στο  ευρύ  κοινό  και  στα 
ΜΜΕ μας  όλα  αυτά  θεωρούνται  φυσικά φαινόμενα. Εί
ναι κρίμα, σήμερα το 2018 ενώ ο ελληνικός ηλεκτρολο
γικός  κλάδος  διαθέτει  μέσα  και  τεχνογνωσία,  να  μην 
γίνεται  προσπάθεια  μείωσης  αυτών  των  δυσάρεστων 
καταστάσεων. Ένα από τα βασικά μέσα πρόληψης τους 
είναι ο περιεκτικός ηλεκτρολογικός έλεγχος. 

Αν  και  για  τις  υποχρεώσεις  ελέγχου  των  ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων  υπάρχουν  εδώ  και  χρόνια  σαφείς  και 
ξεκάθαρα νομοθετημένες απαιτήσεις, που απλά δεν τη
ρούνται.  Το  γιατί  δεν  τηρούνται  οι  απαιτήσεις  αυτές, 
είναι  ένα  μεγάλο  θέμα  που  θα  γίνει  προσπάθεια  προ

σέγγισης του στην συνέχεια.

Οι νομοθετημένοι έλεγχοι για τις ηλεκτρικές εγκατα
στάσεις

Σύντομη ιστορική αναδρομή: Οι έλεγχοι των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων από ηλεκτρολόγους έχοντες το νομοθε
τημένο δικαίωμα ελέγχου έγιναν νομοθετικά υποχρεωτι
κοί από το 1965. 

Το 2004 επίσης νομοθετικά, έγινε ξεκάθαρος ένας βασι
κός διαχωρισμός: Αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι ηλε
κτρικής εγκατάστασης.

Μια γρήγορη περιγραφή για το τι σημαίνει αρχικός έλεγ
χος  ηλεκτρικής  εγκατάστασης:  Κάθε  ηλεκτρική  εγκα
τάσταση  πρέπει  να  ελέγχεται  µετά  την  αποπεράτωση 
της ή μετά από κάθε σοβαρή τροποποίηση της και πριν 
παραδοθεί σε λειτουργία στους χρήστες  της,  έτσι ώστε 
να  εξακριβώνεται,  στο  µέτρο  του  δυνατού,  ότι  είναι 
ασφαλής.   Ο  έλεγχος αυτός πρέπει  να γίνεται από  τον 
νόμιμο ηλεκτρολόγο που κατασκευάζει ή τροποποιεί την 
ηλεκτρική εγκατάσταση. Το αποτέλεσμα του ελέγχου αυ
τού  πρέπει  να  είναι  η  δήλωση  προς  τους  χρήστες  και 
προς  το  Κράτος  ότι  η  εγκατάσταση  είναι  ασφαλής  και 
νομότυπη και να περιγράφεται στην Υπεύθυνη Δήλωση 
Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). 

Μια γρήγορη περιγραφή για  το  τι σημαίνουν επανέλεγ
χοι  ηλεκτρικής  εγκατάστασης: Μέσω  των  επανελέγχων 
πρέπει να διαπιστώνεται  εάν η κατάσταση  της ηλεκτρι
κής  εγκατάστασης,  παραμένει  ασφαλής  με  βάση  τις 
απαιτήσεις  που  ίσχυαν  όταν  κατασκευάστηκε.  Ακόμη, 
πρέπει  να  διαπιστώνεται  εάν  η  εγκατάσταση  πληροί 
νέες  νομοθετημένες  απαιτήσεις  που  πιθανόν  να  έχουν 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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καθοριστεί. Παράλληλα θα πρέπει να ερευνώνται οι επι
δράσεις  από αλλαγές που  έχουν  γίνει  στην  εγκατάστα
ση έναντι  της παλαιότερης χρήσης  της. Το αποτέλεσμα 
των  ελέγχων αυτών πρέπει  επίσης να  είναι  ότι  η  εγκα
τάσταση  είναι  ασφαλής  και  νομότυπη  και  βέβαια  όλα 
αυτά  να  περιγράφονται  στην Υπεύθυνη Δήλωση  Εγκα
ταστάτη  (ΥΔΕ).  Για  τα  χρονικά  διαστήματα  των  επανε
λέγχων,  οι  ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις  έχουν  χωριστεί 
επίσης νομοθετικά σε 5 βασικές κατηγορίες:  

• Για κατοικίες και παρόμοιους χώρους ο επανέλεγ
χος  τους  πρέπει  να  γίνεται  τουλάχιστον  κάθε  14 
χρόνια  (άρα  μπορεί  να  γίνεται  και  σε  μικρότερα 
χρονικά διαστήματα).

• Για επαγγελματικούς χώρους χωρίς εύφλεκτα υλι
κά  (π.χ.  γραφεία,  κάποιες  βιοτεχνίες,  καταστήμα
τα κ.λπ.) τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια. 

• Για  επαγγελματικούς  χώρους  με  εύφλεκτα  υλικά 
(π.χ.  χαρτοπωλεία,  αποθήκες  ξυλείας,  βιομηχα
νίες κ.λπ.)  τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια. 

• Για  εγκαταστάσεις  σε  χώρους  ψυχαγωγίας  και 
συνάθροισης κοινού (π.χ. σχολεία, θέατρα, ταβέρ
νες, εκκλησίες κ.λπ.) τουλάχιστον κάθε χρόνο. 

• Για  επαγγελματικές  εγκαταστάσεις  στο  ύπαιθρο, 
(π.χ. κάμπινγκ,  ξενοδοχεία με πισίνες κ.λπ.)  του
λάχιστον κάθε χρόνο και σε περίπτωση διακοπής 
της ηλεκτροδότησης πριν την επανασύνδεση της.

Αν σε κάποια εγκατάσταση από τις κατηγορίες που ανα
φέρθηκαν προκύψει αλλαγή χρήσης (π.χ. κατοικία έγινε 
γραφείο  ή  αντίστροφα)  επίσης  απαιτείται  επανέλεγχος 
και ΥΔΕ. 

Επίσης  αν  κάποια  από  τις  εγκαταστάσεις  αυτές πληγεί 
από πλημύρα, σεισμό ή συμβεί σε αυτήν ηλεκτροπληξία 

ή πυρκαγιά, επίσης απαιτείται επανέλεγχος και ΥΔΕ για 
να  βεβαιωθεί  ότι  η  εγκατάσταση  είναι  ασφαλής  και 
μπορεί να ηλεκτροδοτείται.  

Οι ΥΔΕ πρέπει να συντάσσονται από τους έχοντες νόμι
μο  δικαίωμα  ηλεκτρολόγους,  να  παραδίδονται    στους 
ιδιοκτήτες  ή  χρήστες  των  εγκαταστάσεων  και  από  αυ
τούς  να  κατατίθενται στην ΔΕΗ παλαιότερα, στον ΔΕΔ
ΔΗΕ  νεότερα  που  διατηρεί  το  αρχείο  τους.  Στο  αρχείο 
αυτό οι ΥΔΕ μένουν αποθηκεμένες και αναζητούνται συ
νήθως μόνο όταν προκύψει πρόβλημα στην εγκατάστα
ση:  Ηλεκτροπληξία,  πυρκαγιά  ή  καταγγελία  για 
αμφιβολίες για την κατάσταση της εγκατάστασης. 

Γιατί  πολλές  ελληνικές  ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις 
δεν ελέγχονται 

Όμως  όπως  αναφέρθηκε  στην  αρχή  του  άρθρου,  σε 
πάρα πολλές ελληνικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτές 
οι νομοθετημένες απαιτήσεις για τους ελέγχους, άρα για 
την ασφαλή χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος δεν τηρού
νται. Μερικές αιτίες θα περιγραφούν στην συνέχεια.

Μια  σύντομη  περιγραφή  για  το  πως  εμφανίζεται  η  κα
τάσταση για τους αρχικούς ελέγχους. Επειδή χωρίς ΥΔΕ 
ηλεκτροδότηση εγκατάστασης δεν γίνεται, τυπικά φαίνε
ται  να  έχει  γίνει  ένας  αρχικός  έλεγχος  για  κάθε  εγκα
τάσταση πριν από την σύνδεση της στο δίκτυο της ΔΕΗ 
παλαιότερα, του ΔΕΔΔΗΕ νεότερα. 

Με  βάση  επίσης  τις  απαιτήσεις  της  νομοθεσίας  που 
αναφέρθηκαν, σε  κάθε περίπτωση σοβαρής  τροποποί
ησης ηλεκτρικής εγκατάστασης θα πρέπει να ακολουθεί 
νέος  αρχικός  έλεγχος  της  και  ΥΔΕ.   Αυτό  δεν  τηρείται 
σχεδόν ποτέ και  το αρμόδιο Υπουργείο δεν διευκρινίζει 
εδώ  και  χρόνια  το  τι  σημαίνει  σοβαρή  τροποποίηση. 
Έτσι σε πολλές εγκαταστάσεις γίνονται σοβαρές τροπο
ποιήσεις  (π.χ. αλλαγή ηλεκτρικού πίνακα) χωρίς τεκμη
ριωμένο  έλεγχο,  με  αποτέλεσμα  να  μην  αντιστοιχούν 
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πλέον στην περιγραφή της ΥΔΕ που έχει κατατεθεί. 

Αλλά και η κατάσταση στους επανελέγχους δεν εμ
φανίζεται καλύτερη. 

Έχει  δημιουργηθεί  από  πολλές  πλευρές  και  ιδιαίτερα 
από τα ΜΜΕ μια κακή εικόνα, μια λανθασμένη κουλτού
ρα,  ότι  ο  επανέλεγχος  μιας  ηλεκτρικής  εγκατάστασης 
είναι περιττός. Είναι  ένα  τσάμπα κόστος,  ένα χαράτσι!   
Έτσι σχεδόν κανείς  ιδιοκτήτης ή χρήστης εγκατάστασης 
δεν ζητά επανέλεγχο της εγκατάστασης του. 

Βασικό  πρόβλημα  στο  θέμα  αυτό: Δεν  υπάρχει  ακόμα 
οργανωμένο  σύστημα  ενημέρωσης  των  ιδιοκτητών  ή 
των  χρηστών  των  εγκαταστάσεων  για  να  τους  ενημε
ρώνει έγκαιρα ότι πρέπει να επανελέγξουν την ηλεκτρι
κή  τους  εγκατάσταση.  Η  ΔΕΗ  παλαιότερα  και  ο 
ΔΕΔΔΗΕ  νεότερα,  έχουν  δηλώσει  ξεκάθαρα  στο  αρ
μόδιο Υπουργείο ότι αδυνατούν   να παρακολουθούν το 
αρχείο  των ΥΔΕ  (για περισσότερες  από  6.000.000 πα
ροχές σε  όλη  την Ελλάδα) ώστε  να  ενημερώνουν  τους 
ιδιοκτήτες ή χρήστες των εγκαταστάσεων ότι η ΥΔΕ τους 
λήγει,  άρα  να  φροντίσουν  για  επανέλεγχο  της  εγκα
τάστασης τους. 

Αν  και  όταν  ο ΔΕΔΔΗΕ  για  κάποια  αιτία  (π.χ.  αλλαγή 
ονόματος  καταναλωτή,  αλλαγή  προμηθευτή  ηλεκτρικής 
ενέργειας)  ανοίξει  τον  φάκελο  μιας  ηλεκτρικής  εγκα
τάστασης  και  διαπιστώσει  ότι  η ΥΔΕ  που  περιέχει  έχει 
λήξει,  τότε  ζητά  επανέλεγχο  της  και  νέα ΥΔΕ. Αν  όμως 
περάσουν  πολλά  χρόνια  (π.χ.  20,  30,  40,  50)  και  δεν 
χρειαστεί  να  ανοίξει  ο  φάκελος  αυτός,  δεν  θα  ζητηθεί 
ποτέ από  τον  ιδιοκτήτη ή χρήστη  της  εγκατάστασης να 
κάνει  επανέλεγχο της. Εκτός και αν σε αυτήν γίνει ατύ
χημα  ή  δυστύχημα  από  ηλεκτρικά  αίτια,  αλλά  τότε  η 
απαίτηση για έλεγχο έχει έλθει πολύ αργά, ή αν η εγκα
τάσταση έχει πληγεί από πλημύρα, σεισμό ή πυρκαγιά 
όπως το προηγούμενο καλοκαίρι στο Μάτι Αττικής. 

Το  αρμόδιο  Υπουργείο  έχει  νομοθετήσει  από  το  2011 
την  δημιουργία  μητρώου  (ηλεκτρονικού  αρχείου)  για 
όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε οι ΥΔΕ να 
αρχειοθετούνται σε αυτό αντί στον ΔΕΔΔΗΕ.  Από αυτό 
το μητρώο θα μπορούν να ενημερώνονται οι  ιδιοκτήτες 
και χρήστες των εγκαταστάσεων για το πότε πρέπει να 
τις  επανελέγξουν.  Μέχρι  σήμερα  το  μητρώο  αυτό  δεν 
έχει υλοποιηθεί. 

Αλλά  το  μεγαλύτερο  θέμα  κατά  την  οπτική  του  γράφο
ντος  είναι,  το  κατά πόσο  ο  όποιος  δηλωμένος  έλεγχος 
(αρχικός ή επανέλεγχος), έχει γίνει πραγματικά, το κατά 
πόσο  ανταποκρίνεται  στην  πραγματική  κατάσταση  της 
εγκατάστασης η κάθε ΥΔΕ που βρίσκεται κατατεθημένη 
ως τώρα στο αρχείο του ΔΕΔΔΗΕ.  

Ο βασικός λόγος είναι ότι το τεχνικό μέρος των ΥΔΕ δεν 
ελέγχεται  κατά  την κατάθεση  τους,   αλλά ούτε και μετά 
έστω δειγματοληπτικά, ότι το περιεχόμενο τους ανταπο
κρίνεται  στην  πραγματικότητα. Δυστυχώς  υπήρχαν  και 
υπάρχουν  κάποιοι  ηλεκτρολόγοι  όλων  των  βαθμίδων 
που  συντάσσουν  ή  υπογράφουν  ΥΔΕ  χωρίς  να  έχουν 
δει καθόλου την εγκατάσταση που περιγράφεται!  

Υπήρχαν  και  υπάρχουν  βέβαια  και  ηλεκτρολόγοι  όλων 
των βαθμίδων που κάνουν σωστούς αρχικούς ελέγχους 
και περιεκτικούς επανελέγχους, αλλά αυτοί μάλλον λιγο
στεύουν.  Για  έναν  απλό  λόγο,  το  ότι  ο  πραγματικός 
έλεγχος  κοστίζει περισσότερο από  το  ελλιπή ή  τον  κα
θόλου έλεγχο. 

Επίσης η παντελής  έλλειψη κρατικού δειγματοληπτικού 
ελέγχου είτε των ΥΔΕ, είτε των εγκαταστάσεων είτε των 
ηλεκτρολόγων,  λειτουργεί  κατά  των  πραγματικών  και 
συστηματικών  ελέγχων.  Με  βάση  την  ισχύουσα  ηλε
κτρολογική    Νομοθεσία,  κρατικός  έλεγχος  ηλεκτρικής 
εγκατάστασης  και  της  ΥΔΕ  της,  γίνεται  αυτεπάγγελτα 
μόνο σε περίπτωση δυστυχήματος από ηλεκτρικά αίτια 
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ή κατά παραγγελία μετά από καταγγελία από  ιδιοκτήτη 
της  για  επικινδυνότητες.  Έτσι  φτάνουμε  στο  να  υπάρ
χουν σήμερα πάρα πολλές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα 
που ηλεκτροδοτήθηκαν και λειτουργούν χωρίς πραγμα
τικό,  ουσιαστικό  ηλεκτρολογικό  έλεγχο,  με  αμφίβολη 
ηλεκτρική ασφάλεια.

Επιγραμματικά

Όπως  αναφέρθηκε  και  στην  αρχή  αυτού  του  άρθρου, 
είναι  κρίμα,  σήμερα  το  2018  ενώ ο  ελληνικός  ηλεκτρο
λογικός  κλάδος διαθέτει πολλά μέσα  και  μεγάλη  τεχνο
γνωσία,  ενώ  έχουμε  ηλεκτρολογική  Νομοθεσία,  να 
έχουμε στην Ελλάδα θανάτους και πυρκαγιές από ηλε
κτρικές εγκαταστάσεις από τις οποίες πάρα πολλές δεν 
έχουν  ποτέ  ελεγχθεί.  Αυτή  ήταν  μια  συνοπτική 
περιγραφή των προβλημάτων του μη ελέγχου ή του ελ
λιπούς  ελέγχου  των  ελληνικών  ηλεκτρικών  εγκατα
στάσεων. Είναι γενικότερα  γνωστό ότι τέτοιας έκτασης  
προβλήματα  δεν  λύνονται    χωρίς  συλλογικές  προ
σπάθειες. 

Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να γίνονται συστημα
τικά,  με  συμμετοχή  πολλών  φορέων,    με  περισσότερη 
έμφαση  στην  ενημέρωση  των  ιδιοκτητών  και  των  χρη
στών  των  ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων  για  την  αξία  και 
τα οφέλη των ελέγχων των εγκαταστάσεων τους.    Ιδιαί
τερες προσπάθειες πρέπει να γίνονται, από όλους τους 
εμπλεκόμενους    ηλεκτρολόγους  και  τα  σωματεία  τους, 
από τον ΔΕΔΔΗΕ, από τις εταιρείες ηλεκτρολογικού υλι
κού, αλλά περισσότερη από τα ΜΜΕ, έτσι ώστε να αλ
λάξει  αυτή  κακή  εικόνα,  η  λανθασμένη  κουλτούρα,  ότι 
έλεγχος και ειδικά ο επανέλεγχος μιας ηλεκτρικής εγκα
τάστασης είναι περιττός. 

Το  Ελληνικό  Ινστιτούτο  Ανάπτυξης  Χαλκού  (Ε.Ι.Α.Χ.) 
συμμετέχει ενεργά σε αυτές τις προσπάθειες. Σε συνερ
γασία  με  τον  ΔΕΔΔΗΕ  έχει  δημιουργήσει  πριν  λίγα 

χρόνια  ένα  ενημερωτικό  έντυπο  με  τίτλο:  Ελέγξατε  την 
ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού σας; 

Το  έντυπο  αυτό  έχει  διανεμηθεί  σε  μικρές  ποσότητες 
από τα πρακτορεία του ΔΕΔΔΗΕ, από τα σωματεία της 
ΠΟΣΕΗ, από τα καταστήματα της ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. και σε 
ενημερωτικές  εκδηλώσεις  για  την  ηλεκτρική  ασφάλεια. 
Είναι  ακόμα  διαθέσιμο  στο  Ε.Ι.Α.Χ.  (σε  χαρτί)  και  ηλε
κτρονικά στο site του, αλλά και στο site  ΔΕΔΔΗΕ. 

Το άρθρο αυτό είναι αφιερωμένο σε όλους όσους έχουν 
υποστεί  τις  συνέπειες  μιας  ηλεκτροπληξίας,  ιδιαίτερα 
στις οικογένειες τους: http://www.sarrisg.gr/n/index.php?
Hlektroplixies_stin_Ellada

Με  συνέπεια,  συνέχεια  και  με  συστηματικές  προ
σπάθειες, θα μειωθούν τέτοια λυπηρά γεγονότα, που τα 
περισσότερα από αυτά μπορεί να προέρχονται από μη 
έλεγχο  ηλεκτρικής  εγκατάστασης,  από  έλλειψη  ενη
μέρωσης ή από κακή πληροφόρηση.  

Αλλά το άρθρο είναι ιδιαίτερα αφιερωμένο και σε όσους 
ηλεκτρολόγους έχουν εμπλακεί σε αυτές τις δυσάρεστες 
καταστάσεις. 

Γιατί όλοι αυτοί ξέρουν, βιώνουν το τι σημαίνει η ενδέκα
τη Εντολή: Ου μπλέξεις….. 

Γιώργος Σαρρής
Ηλεκτρολόγος μηχανικός Τ.Ε.
Επιστημονικός σύμβουλος του Ε.Ι.Α.Χ. σε θέματα Ηλε
κτρολογίας
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΚΝΧ
www.sarrisg.gr 
info@sarrisg.gr
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Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 74ο συνέδριο της 
Ελληνικής  Εταιρείας  Χειρουργικής  Ορθοπαιδικής  και 
Τραυματολογίας  στο  Ξενοδοχείο  Caravel  από  τις  10 
έως  13  Οκτωβρίου  2018.  Στο  συνέδριο  έλαβαν  μέρος 
προσκεκλημένοι  ομιλητές  από  όλο  τον  κόσμο  και  ανα
πτύχθηκαν  θέματα  που  αφορούσαν  στην  Ορθοπαιδική 
ειδικότητα,  αλλά  και  στις  εξειδικεύσεις  στον  τομέα  της 
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας. 

Ιδιαίτερη  έμφαση  δόθηκε  στην  έννοια  των  νοσοκομεια
κών λοιμώξεων, οι οποίες  είναι δυνατόν να δημιουργή
σουν  προβλήματα  στους  Ορθοπαιδικούς  ασθενείς  και 
ιδιαίτερα  στη  μετεγχειρητική  περίοδο,  στην  Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας,  όπου  ο  ασθενής  είναι  υποχρεω
μένος  να  παραμείνει,  στο  πλαίσιο  των  πρώτων  μετεγ
χειρητικών ημερών. 

Χαρακτηριστικά  παρουσιάστηκαν  διάφορες  επιστημονι
κές εργασίες και έρευνες για το συγκεκριμένο αντικείμε
νο, ιδιαίτερα όμως η επιστημονική εργασία με θέμα: «Η 
ΧΡΗΣΗ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΣΤΗΝ  ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ  ΚΑΙ  ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ,  ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ  ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕ
ΡΑΠΕΙΑΣ»  των  Ευσταθίου  Α.,  Κουσκούνη  Ε., 
Μανωλίδου Ζ., Καραγιώργου Α., Ευσταθίου Π. από την 
B΄ Πανεπιστημιακή Κλινική, του Κωνσταντοπούλειου ΓΝ 
Ν.  Ιωνίας Η Αγία Όλγα,  το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, 
ΕΚΠΑ, του Αρεταιείου Νοσοκομείου το DOCTORCARE, 
ATHENS  και  το  ΚΕΕΛΠΝΟ,  παρουσίασε  ιδιαίτερο  εν
διαφέρον.

Χαρακτηριστικά  ο  ιατρός  κ  Ευσταθίου  Ανδρέας  μέλος 
της επιστημονικής ομάδας του Ε.Ι.Α.Χ. ανέφερε ότι:    “η 

χρήση  καινοτόμων  υλικών,  όπως  κράματα  χαλκού  σε 
συγκεκριμένες επιφάνειες, με δράση μείωσης της μικρο
βιακής  χλωρίδας  στις  Μονάδες  Εντατικής  Θεραπείας, 
αποτελεί μία παγκόσμια εφαρμογή. Στην περίπτωση δε 
των  μεγάλων  Ορθοπαιδικών  επεμβάσεων,  οι  οποίες 
χρειάζεται  να  παραμείνουν  στη Μονάδα  Εντατικής Θε
ραπείας  μετεγχειρητικά  κάποιο  χρονικό  διάστημα, 
δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την μείω
ση της πιθανότητας φλεγμονής. Επιπλέον έχουν την δυ
νατότητα  να  επηρεάσουν  τα  οικονομικά  δεδομένα 
λειτουργίας  της  ΜΕΘ,  μειώνοντας  το  κόστος  χρήσης 
αντιβιοτικών και παραμονής στο συγκεκριμένο χώρο”.

Η  συγκεκριμένη  επιστημονική  παρουσίαση,  αποτέλεσε 
αντικείμενο  συζήτησης  και  ανταλλαγής  απόψεων,  στο 
πλαίσιο  της  χρήσης  των  καινοτόμων  αυτών  υλικών, 
όπως  επίσης  και  την  δυνατότητά  τους  να  επηρεάσουν 
την  μικροβιακή  χλωρίδα,  αλλά  και  να  δημιουργήσουν 
καλύτερες  οικονομικές  προϋποθέσεις  λειτουργίας  των 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.

Παρουσίαση των ωφελειών του χαλκού στη μετεγχειρητική περίοδο, κατά 
την διάρκεια των εργασιών του 74ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας 
Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας

ΥΓΕΙΑ
ΟΟ  ιιααττρρόόςς  κκ..  ΑΑννδδρρέέααςς  ΠΠ..  ΕΕυυσσττααθθίίοουυ  μμέέλλοοςς  ττηηςς  εεππιισσττηημμοοννιικκήήςς  
οομμάάδδααςς  ττοουυ  ΕΕλλλληηννίίκκοουυ  ΙΙννσσττιιττοουυττοούύ  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ΧΧααλλκκοούύ
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Στις  2529 Αυγούστου  2018  έλαβε  χώρα στο Μονπελιέ 
της  Γαλλίας  το  παγκόσμιο  συνέδριο  ιχθυοκαλλιέργειας 
“#WE R AQUACULTURE” Το συνέδριο παρουσίασε με
γάλη  επιτυχία,  προσελκύοντας  συνολική  συμμετοχή 
3.000 επισκεπτών από 109 χώρες. 

Στο  πλαίσιο  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  με  τίτλο  «Health 
and Economic Benefits of Copper Alloy Mesh (cam) use 
in  Aquaculture»,  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  μελέτη  κατέδειξε  τα  πλεονεκτήματα  του 
κλωβού  από  σύρμα  κράματος  χαλκού  (UR30),  με  την 
αποτίμηση της δραστικής μείωσης μικροβιακών και πα
ρασιτικών  στοιχείων  στους  ιχθύες,  της  μείωσης  σε  μη
δενικό  βαθμό  των  αποδράσεων  καθώς  της 
θνησιμότητας των ιχθύων. 

Τέλος η μελέτη κατέδειξε την εξοικονόμηση κόστους από 
την σχέση τροφής/ανάπτυξης, όπου οι ιχθύες στον κλω
βό από σύρμα κράματος χαλκού (UR30) αναπτύχθηκαν 
σε πολύ λιγότερο διάστημα από αυτούς του συμβατικού 
κλωβού, καταναλώνοντας την ίδια ποσότητα τροφής. Το 
αποτέλεσμα αυτό παρουσιάστηκε ως οικονομική αποτί
μηση  ενός  κλωβού  από  σύρμα  κράματος  χαλκού 
(UR30), όπου λαμβάνοντας υπόψη και το 100% ανακυ
κλώσιμο υλικό του χαλκού, η απόσβεση της επένδυσης 
επιτυγχάνεται μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

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.

Το Ε.Ι.Α.Χ. Συμμετείχε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 
#WE R AQUACULTURE MONTPELLIER FRANCE 2018

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΔΔρρ  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΕΕυυσσττααθθίίοουυ  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόόςς  ΣΣύύμμββοουυλλοοςς  ττοουυ  ΕΕΙΙΑΑΧΧ ΣΣττιιγγμμιιόόττυυπποο  ααππόό  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττοουυ  ΔΔρρ..    ΠΠααννααγγιιώώττηη  ΕΕυυσσττααθθίίοουυ

ΑΑππόό  ααρριισσττεερράά::  οο  ΓΓεεννιικκόόςς  ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς  ττοουυ  ΕΕΙΙΑΑΧΧ  κκοοςς  ΝΝίίκκοοςς  ΒΒεερργγόόπποουυλλοοςς  
κκααιι  οο  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόόςς  ΣΣύύμμββοουυλλοοςς  ττοουυ  ΕΕΙΙΑΑΧΧ  ΔΔρρ..  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΕΕυυσσττααθθίίοουυ
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30 Εγκυκλοπαιδικά Στοιχεία που Καταξιώνουν Διαχρονικά τον Χαλκό
α' μέρος

1. Κύπρος
Το όνομα  του χαλκού  το  έδωσαν οι Ρωμαίοι. Τον απο
καλούσαν  “aes cyprium”  (μετάλλευμα από την Κύπρο), 
επειδή  στην  αρχαιότητα  τα  περισσότερα  κοιτάσματα 
χαλκού προήλθαν από την Κύπρο. Η λέξη μετατράπηκε 
αργότερα  σε  “cuprum”,  από  την  οποία  έχουμε  τη  σύγ
χρονη αγγλική λέξη “copper”.

2. Το σύμβολο “Ankh” και το κλειδί της ζωής
Οι Αιγύπτιοι χρησιμοποίησαν το σύμβολο “Ankh” για να 
ορίσουν  τη  λέξη  χαλκός  στο  ιερογλυφικό  σύστημα.  Το 
σύμβολο αυτό αντιπροσώπευε επίσης την αιώνια ζωή.

3. Μακροζωία
Σύμφωνα  με  αρχαιολόγους,  σωλήνες  χαλκού  για  την 
μεταφορά του νερού χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φο
ρά στην Αρχαία Αίγυπτο γύρω στο 2750 π.Χ. Στο κρατι
κό  μουσείο  του  Βερολίνου  υπάρχει  ένα  έκθεμα  που 
προέρχεται από τον ναό που βρίσκεται κοντά στην πυ
ραμίδα  του  Σαχούρ  στο  Abousir.  Παρά  την  κακή  κα
τάσταση του ναού, είναι γεγονός ότι ο σωλήνας χαλκού 
είναι  ακόμα  σε  καλή  κατάσταση  και  αποτελεί  απόδειξη 
της ανθεκτικότητας του χαλκοσωλήνα.

4. Ο Κολοσσός της Ρόδου
Ο  Κολοσσός  της  Ρόδου  –  ένα  από  τα  Επτά  Θαύματα 
του  Κόσμου  –  χτίστηκε  τον  τρίτο  αιώνα  π.Χ.  από 
μπρούντζο (κράμα χαλκού και κασσίτερου) που ανακτή
θηκε  από  τα  κατασχεθέντα  πολεμικά  εργαλεία.  Ο  Κο
λοσσός  καταστράφηκε  από  σεισμό περίπου  50  χρόνια 
αργότερα και ο μπρούντζος συλλέχτηκε και πουλήθηκε 
σε  κομμάτια: Αυτό  το  παράδειγμα  δείχνει  ότι  η  ανακύ
κλωση του χαλκού γίνεται από την αρχαιότητα!

5. Οι κύλινδροι της Νεκράς Θάλασσας
Ένας  από  τους  διάσημους  κυλίνδρους  της  Νεκράς 
Θάλασσας  που  βρέθηκαν  στο  Ισραήλ,  γράφτηκε  στον 
χαλκό αντί  για  τη συνηθέστερη  εύθραυστη περγαμηνή. 
Ο  κύλινδρος  δεν  αναφέρεται  σε  θρησκευτικά  κείμενα, 
αλλά σε θησαυρούς που δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμε
ρα.

6. Χαλκός και χρυσός
Ο καθαρός χρυσός είναι τόσο εύπλαστος που μπορείτε 
να  τον  διαμορφώσετε  με  τα  χέρια  σας,  γι  ‘αυτό  και  τα 
περισσότερα  χρυσά  κοσμήματα  για  να  τα  σκληρύνουν 
περιέχουν  ένα  κράμα  χρυσού,  αργύρου  και  χαλκού. 
Στην  Ευρώπη,  μέχρι  τον  19ο  αιώνα,  απαγορεύτηκε  η 
ανάμιξη  του  χρυσού  με  άλλα  μέταλλα  εκτός  από  το 
ασήμι και το χαλκό. Είναι γεγονός ότι ακόμη και ο χρυ
σός των είκοσι τεσσάρων καρατίων (η υψηλότερη καθα
ρότητα) περιέχει χαλκό!

7. Το άγαλμα της ελευθερίας
Το  Άγαλμα  της  Ελευθερίας  στην  Νέα  Υόρκη  κατα
σκευάστηκε από Γάλλους  τεχνίτες  και  χρειάστηκαν πε
ρισσότερους  από  80  τόνους  χαλκού,  από  τα  ορυχεία 
χαλκού  Visnes  στο  νησί  Karmøy  κοντά  στο  Stavanger 
στη  Νορβηγία.  Ο  χαλκός  ήταν  μια  προφανής  επιλογή, 
λόγω του μεγάλου ταξιδιού που έπρεπε να γίνει από τη 
Γαλλία  προς  την Αμερική  και  της  αντοχής  του  στο  θα
λάσσιο  περιβάλλον. Από  το  1886  το  χάλκινο  άγαλμα, 
προστατεύεται  από  τη  διάβρωση  χάρη  στην  πράσινη 
φυσική του πατίνα.

8. Αυτοκίνητα
Γενικά,  ένα  αυτοκίνητο  μεσαίου  μεγέθους περιέχει  έως 
και  22,5  kg  χαλκού.  Αν  τα  ηλεκτρικά  και  ηλεκτρονικά 
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εξαρτήματα  δεν  ήταν  κατασκευασμένα  από  χαλκό,  δεν 
θα είχαμε τον έξυπνο κινητήρα, την αποτελεσματική αλ
λαγή των ταχυτήτων, τους καινοτόμους αισθητήρες ή το 
σύστημα πληροφοριών σε πραγματικό  χρόνο. Όλο  και 
πιο  περίπλοκα,  τα  ηλεκτρικά  συστήματα  των 
σύγχρονων αυτοκινήτων απαιτούν όλο και περισσότερη 
ηλεκτρική ενέργεια και επομένως περισσότερο χαλκό.

9. Μαγειρικά σκεύη
Από τις μαρμελάδες των γιαγιάδων μας μέχρι τα σκεύη 
των  αρχιμαγείρων  που  είναι  παρασημοφορημένοι  με 
αστέρια Michelin στα μεγαλύτερα εστιατόρια, τα χάλκινα 
σκεύη  στην  κουζίνα  παραμένουν  αξεπέραστα.  Γιατί; 
Επειδή ο χαλκός, παραμένει  το καλύτερο υλικό για  την 
χρησιμοποίηση  των μαγειρικών σκευών,  επειδή  η  θερ
μική του αγωγιμότητα εγγυάται μια συνεπή και σταθερή 
θερμοκρασία, περιορίζοντας τη θερμική αδράνεια.

10. Χειρουργική
Η εξαιρετική αγωγιμότητα του χαλκού τον καθιστά πολύ 
χρήσιμο στην ιατρική. Η επίστρωση του χαλκού στο νυ
στέρι του χειρουργού επιτρέπει τη διέλευση του ηλεκτρι
κού ρεύματος και συνεπώς, τη θέρμανση της λεπίδας, η 
οποία  βοηθά  στην  καυτηρίαση.  Αυτό  είναι  ιδιαίτερα 
σημαντικό για τον έλεγχο της αιμορραγίας κατά τη διάρ
κεια  των  εργασιών  και  στην  αφαίρεση  των  ιστών  που 
έχουν υποστεί βλάβη.

11. Εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες
Τα  εργαλεία  από  χαλκό  και  τα  κράματά  του  δεν  πα
ράγουν  σπινθήρες  και  επομένως  χρησιμοποιούνται  σε 
δυνητικά  επικίνδυνες  και  εκρηκτικές  περιοχές  όπου 
μπορούν να αναφλέξουν πτητικά υλικά, χημικά ή αέρια. 
Τα χάλκινα εργαλεία, είναι επίσης μη μαγνητικά και αν
θεκτικά στη διάβρωση.

12. Αντικεραυνική Προστασία
Κάθε  χρόνο  οι  κεραυνοί  χτυπούν  πολλά  κτίρια  σε  όλο 

τον  κόσμο. Τα αλεξικέραυνα από χαλκό χρησιμοποιού
νται  πολύ  καιρό  για  την  προστασία  των  κτιρίων.  Ο 
χαλκός  είναι  ο  ιδανικός αγωγός  για  την  γείωση  και  για 
την  πρόληψη  των  πυρκαγιών  που  προκαλούνται  από 
κεραυνούς.

13. Πυρηνικά απόβλητα
Η  εξαιρετική  αντοχή  του  χαλκού  στη  διάβρωση  είναι 
ανεκτίμητη  σε  πολλά  αφιλόξενα  περιβάλλοντα.  Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο η Σουηδία – ανοίγοντας τον 
δρόμο  για  τη  μακροπρόθεσμη  διαχείριση  των  πυρηνι
κών  αποβλήτων  –  αποφάσισε  να  αποθηκεύσει  τα  πυ
ρηνικά  απόβλητα  σε  νέους  τύπους  χάλκινων  δοχείων 
χωρίς οξυγόνο, με πάχος τοιχώματος πέντε εκατοστών. 
Τα  κάνιστρα αυτά  θα παραμείνουν αποτελεσματικά  για 
εκατό  χιλιάδες  χρόνια,  αλλά αναμένεται  να  διαρκέσουν 
πέντε φορές περισσότερο.

14. Επιταχυντής Αδρονίων
Αυτή  είναι  μία  από  τις πιο  θεαματικές  και φουτουριστι
κές  εφαρμογές:  η  μήτρα  των  υπεραγωγών που  χρησι
μοποιείται  από  τον  Μεγάλο  Επιταχυντή Αδρονίων  του 
CERN είναι κατασκευασμένη από χαλκό. Είναι ο μεγα
λύτερος  επιταχυντής  στον  κόσμο,  βρίσκεται  ανάμεσα 
στην Ελβετία και τη Γαλλία.

15. Τυπωμένα κυκλώματα
Οι  παραδοσιακές,  πλακέτες  τυπωμένων  κυκλωμάτων 
για  τα  ηλεκτρονικά  προϊόντα,  κατασκευαζόντουσαν  με 
την  ελασματοποίηση  ενός  φύλλου  χαλκού  σε  ένα  εύ
καμπτο  φιλμ  που  χαράζοντας  το  αφαιρούσαν  ένα  με
γάλο  μέρος  του  χαλκού,  αφήνοντας  μόνο  λεπτές 
γραμμές που  θα  μεταφέρουν  το  ρεύμα. Μια  νέα  μέθο
δος χρησιμοποιεί την τεχνολογία inkjet για την εναπόθε
ση  των  λεπτών  γραμμών  χαλκού  στο  κύκλωμα, 
εξαλείφοντας την σπατάλη του χαλκού και καθιστώντας 
τα κυκλώματα οικονομικότερα στην παραγωγή τους.
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 Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.
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