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Αγαπητοί  φίλοι  και  συνεργάτες  του  Ελληνικού 
Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού.

Στην  έκθεσή  της  για  το  2019,  η  Bloomberg  New 
Energy Finance  (BNEF) δίνει μια γενική  εικόνα για  το 
πού  βρίσκονται  τα  πράγματα  και  πού  κατευθύνονται 
όσον αφορά στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων,  τόσο 
στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως. 

Η έκθεση προβλέπει ότι έως το 2040, το 57% των πα
γκόσμιων  πωλήσεων  επιβατηγών  οχημάτων  θα  είναι 
ηλεκτροκίνητα και τα οχήματα αυτά θα αποτελέσουν το 
30% του παγκόσμιου στόλου επιβατικών οχημάτων. Η 
έκθεση προβλέπει επίσης ότι η Ευρώπη θα καταστεί η 
δεύτερη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
το 2020, πίσω από την Κίνα.

Αυτά  τα  δεδομένα  δείχνουν,  ότι  είναι  καιρός  οι  υπεύ
θυνοι  χάραξης  πολιτικής,  να  προετοιμαστούν  για  την 
αυξανόμενη αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων, που θα 
οδηγήσει  σε  μεγαλύτερη  ζήτηση  για  ορισμένους 
πόρους  ζωτικής  σημασίας  για  την  τεχνολογία  τους, 
όπως ο χαλκός.

Η ΕΕ έχει ήδη σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη διευ
κόλυνση  πιο  βιώσιμων  μεταφορών,  όπως  το  πακέτο 
για  την  καθαρή  κινητικότητα,  το  οποίο  θέσπισε  κα
νόνες για την περαιτέρω μείωση του άνθρακα στον το
μέα.  Βασικός  πυλώνας  όμως  για  την  υιοθέτηση  των 
ηλεκτρικών οχημάτων (ΗΟ) στην αγορά, είναι οι σταθ
μοί φόρτισης. 

Όπως  αναφέρει  η  έκθεση  του  BNEF,  ο  αριθμός  των 
ηλεκτροκινητήρων  στους  ευρωπαϊκούς  δρόμους  θα 
συνεχίσει  να  αυξάνεται  με  ταχείς  ρυθμούς  κατά  τις 
προσεχείς  δεκαετίες.  Αλλά  ακόμη  και  αν  τεθεί  σε 
εφαρμογή  ένα  κανονιστικό  περιβάλλον,  που 
υποστηρίζει την υιοθέτηση των ΗΟ, οι καταναλωτές θα 
αισθάνονται  σίγουροι  για  την  αγορά  τους  έναντι  των 
παραδοσιακών οχημάτων, μόνον  εάν υπάρχει  η  υπο
δομή φόρτισης.

Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες των ΗΟ θα μπορούν να 
φορτώσουν  ξανά  τη  μπαταρία  των  αυτοκινήτων  τους 
σε μια νύχτα, σε λιγότερο από τρεις ώρες στο σπίτι, σε 
ένα ξενοδοχείο ή σε δημόσιο χώρο στάθμευσης.  Αυτή 
είναι η βασική υποδομή που θα πρέπει να απασχολή
σει  τους  αρμόδιους  φορείς  προκειμένου  να  μπο
ρέσουν  να  ακολουθήσουν  την  αυξανόμενη  τάση  της 
αγοράς των ΗΟ.

Στο παρών τεύχος θα βρείτε ειδικό άρθρο αφιερωμένο 
στα πλεονεκτήματα  του  χαλκού στους  ηλεκτρικούς  κι
νητήρες  και  τα  οφέλη  της  Βιομηχανίας  Χαλκού  από 
αυτήν την καινοτομία.   
      

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

Ακολουθήστε μας στο facebook
@helleniccopperdevelopmentinstitute

Σημείωμα του εκδοτή
Editorial
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Villa IJsselzig, Ουτρέχτη, Κάτω Χώρες  Η πρόσοψη σε μοντέρνα οικία 
με χάλκινο στέγαστρο, είναι μια πρωτότυπη αξιοποίηση ταινίας χαλκού.

Η βίλα έχει θέα στον ποταμό Hollandse IJssel. Η πλευ
ρά στον ποταμό έχει διατηρηθεί ανοιχτή για να μεγιστο
ποιήσει την θέα, ενώ η πλευρά με τον φράχτη έχει έναν 
πιο χαμηλών τόνων κλειστό χαρακτήρα, για να εγγυηθεί 
την ιδιωτικότητα. 

Το σπίτι εναρμονίζεται με τον χαρακτήρα των γειτονικών 
σπιτιών όσον αφορά στην εφαρμογή της ταινίας χαλκού 
από  την άποψη  της μορφής,  αλλά παράλληλα  έχει  και 
ένα σύγχρονο χαρακτήρα με ελάχιστες λεπτομέρειες και 
πλούσια  χρώματα.  Η  χάλκινη  οροφή  και  τα  τούβλα 
έχουν  επιλεγεί  με  την  ίδια  σκιά  κόκκινου  χρώματος, 
ώστε το σύνολο να εμφανίζεται με την ίδια ένταση.

Το εσωτερικό σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τους αρχι
τέκτονες  της  NEST.  Ένας  ξύλινος  πυρήνας  οργανώνει 
τους εσωτερικούς χώρους και περιλαμβάνει  τις σκάλες, 
τις  αποθήκες  και  άλλες  εγκαταστάσεις.  Επομένως,  το 
υπόλοιπο σχέδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα. 

Στον επάνω όροφο όλα τα υπνοδωμάτια έχουν θέα στο 
IJssel,  ενώ οι  χώροι στήριξης  είναι  τοποθετημένοι  από 
την  πλευρά  του  φράχτη.  Για  να  φτάσει  το  φως  της 
ημέρας από την πλευρά αυτή στους χώρους του επάνω 
ορόφου, έχουν τοποθετηθεί φεγγίτες. Κατά συνέπεια, η 
υπόλοιπη  οροφή  μπορεί  να  παραμένει  καθαρή  και 
άδεια.

Λόγω  του  προσανατολισμού  και  της  τοποθέτησης  των 
ανοιγμάτων της πρόσοψης, το  ίδιο το κτίριο συμμετέχει 
στην  ενεργειακή  διαχείριση:  η  ανοιχτή  πλευρά  είναι  η 
βόρεια  πλευρά  όπου  εισέρχεται  το  φως,  οπού  ο  ήλιος 
δεν το κάνει. Η πιο κλειστή πλευρά είναι η νότια πλευρά 
και η συσσώρευση θερμότητας είναι περιορισμένη εδώ.

Το  έργο  συμπληρώνεται  με  επιπλέον  μονωμένους  τοί
χους,  αντλία  θερμότητας  και  ηλιακούς  συλλέκτες,  δη
μιουργώντας ένα πολύ ανθεκτικό σπίτι.

Timelapse of Villa IJsselzig, EVA architecten

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
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Οι προοπτικές της βιομηχανίας χαλκού για τα οφέλη μιας ανταγωνιστικής 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας χαλκού
Ο  χαλκός  και  τα  πολλά  κράματα  του  χαρακτηρίζονται 
από  την  100%  ανακυκλωσιμότητα  τους,  τις  ανώτερες 
τεχνικές  τους  ιδιότητες,  όπως  η  υψηλή  ηλεκτρική  και 
θερμική αγωγιμότητα, η  ικανότητά  τους να  επεξεργάζο
νται εύκολα και η αντοχή τους. Αυτά τα οφέλη ενισχύουν 
την  προοπτική  της  ευρωπαϊκής  βιομηχανίας  χαλκού:  ο 
χαλκός βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών από τις  τεχνο
λογίες που  θα  οδηγήσουν στη  μελλοντική  ανταγωνιστι
κότητα της Ευρώπης.

Ο χαλκός έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στον μετρια
σμό της κλιματικής αλλαγής, βελτιώνοντας την ενεργεια
κή  απόδοση,  μειώνοντας  τη  ζήτηση  ενέργειας  και 
επιτρέποντας τις ανανεώσιμες τεχνολογίες. Οι ενεργεια
κοί  στόχοι  της  ΕΕ  20/20/20  δεν  μπορούν  να  επιτευ
χθούν  χωρίς  την  αυξημένη  χρήση  των  προϊόντων 
χαλκού.  Ως  παράδειγμα,  οι  ηλεκτροκινητήρες  κατανα
λώνουν περίπου το 60% της βιομηχανικής ζήτησης ηλε
κτρικής ενέργειας. 

Η  πλήρης  εφαρμογή  των  προτύπων  ελάχιστης  ενερ
γειακής  απόδοσης  για  ηλεκτροκινητήρες  (που  δημο
σιεύθηκε  στην  ΕΕ  L  191/26)  θα  απαιτήσει  μια  τυπική 
αύξηση κατά 50% της περιεκτικότητας σε χαλκό στις πε
ριελίξεις  του κινητήρα. Αυτό θα αποφέρει  εξοικονόμηση 
ηλεκτρικού ρεύματος 135 TWh / έτος (περισσότερο από 
τη  συνδυασμένη  ετήσια  κατανάλωση  ηλεκτρικής  ενέρ
γειας της Φινλανδίας και της Ελλάδας) και θα αποφύγει 
εκπομπές CO  2  κατά  63  εκατομμύρια  τόνους  ετησίως. 
Ως  άλλο παράδειγμα,  εάν  κάθε  πολίτης  της  ΕΕ  χρησι
μοποιήσει 1 m2 ηλιακής θερμικής χωρητικότητας για την 
παραγωγή  ζεστού νερού, θα  εξοικονομήσει  ετησίως 80 

εκατ. Τόνους εκπομπών CO 2.

Το όραμα για  ένα χαμηλότερο σύστημα μεταφοράς άν
θρακα,  που  παρέχεται  από  τα  προσιτά,  υβριδικά  και 
ηλεκτρικά  οχήματα,  που  συνδέονται  με  τα  έξυπνα  δί
κτυα, μαζί με  τα σιδηροδρομικά δίκτυα υψηλής ταχύτη
τας, απαιτεί τον χαλκό. 

Ένα  υβριδικό  επιβατηγό  αυτοκίνητο  περιέχει  50  κιλά 
χαλκού για τον ηλεκτρικό κινητήρα, σύστημα αποθήκευ
σης  και  μεταφοράς  ενέργειας.  Κάθε  αμαξοστοιχία  με
γάλης  ταχύτητας  απαιτεί  10  τόνους  εξαρτημάτων 
χαλκού, συν 10  τόνους στα καλώδια  ισχύος και  επικοι
νωνίας ανά χιλιόμετρο γραμμής. 

Οι πηγές ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλή περιεκτικότη
τα σε άνθρακα, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
και  τα  κατανεμημένα  συστήματα  ηλεκτρικής  ενέργειας 
που  απαιτούνται  για  την  ενσωμάτωσή  τους  και  τη  δια
χείριση τους, χρειάζονται από τέσσερις έως δέκα φορές 
την  περιεκτικότητα  σε  χαλκό,  της  ηλεκτρικής  ενέργειας 
που  παράγεται  μέσω  κεντρικής  παραγωγής  ορυκτών 
καυσίμων.

Η  βιομηχανία  χαλκού  συνεχίζει  να  επενδύει  σε  καινο
τόμες τεχνολογίες για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
και  οικονομικών  επιδόσεων,  καθώς  και  της  αποδοτι
κότητας  των  προϊόντων  της.  Ο  ρόλος  του  χαλκού  στα 
τσιπ υπολογιστών και ο εξοπλισμός πληροφορικής έχει 
συμβάλει στην πραγματοποίηση της ψηφιακής εποχής.

Ένα  εξαιρετικά  ορατό παράδειγμα  αποδοτικότητας  των 
πόρων  είναι  ο  αντίκτυπος  που  είχαν  τα  πολύ  λεπτά 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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κράματα χαλκού υψηλής απόδοσης στη μικρογράφηση 
καθημερινών αντικειμένων όπως τα κινητά τηλέφωνα, οι 
υπολογιστές,  οι  κάμερες  και  οι  φορητές συσκευές  μου
σικής.

Ένα κυρίαρχο όφελος, είναι η  ικανότητα του χαλκού να 
ανακυκλώνεται  ξανά  και  ξανά,  χωρίς  απώλειες  στην 
απόδοση.  Το  41%  της  ζήτησης  χαλκού  στην  ΕΕ  το 
2011,  καλύφθηκε  μέσω  της  ανακύκλωσης  των  προϊ
όντων στο τέλος του κύκλου της ζωής τους και των απο
κομμάτων από την καθοδική αλυσίδα. Αυτό καθιστά τον 
χαλκό έναν από τους πιο βιώσιμους φυσικούς πόρους.

Η  βιομηχανία  χαλκού,  με  γνώμονα  την  κοινωνική  της 
ευθύνη,  τις  δυνάμεις  της  αγοράς  και  τις  πολιτικές  της 
ΕΕ, έχει επίσης επενδύσει σημαντικά στη βελτίωση της 
κατανάλωσης ενέργειας, στη μείωση των περιβαλλοντι
κών  εκπομπών  και  στις  τεχνολογίες  επεξεργασίας  για 
την  ανακύκλωση  όλο  και  πιο  πολύπλοκων  προϊόντων 
ηλεκτρονικών απορριμμάτων στο  τέλος  του κύκλου ζω
ής  των.  Όλες  αυτές  οι  πρόοδοι  είναι  καλά  τεκμηριω
μένες  στις  σημειώσεις  BREF  (Best  Available 
Technology)  βάσει  της  οδηγίας  για  την  ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC). Η Ε.Ε. δια
θέτει τώρα τα καθαρότερα και πιο ενεργειακά αποδοτικά 
χυτήρια χαλκού στον κόσμο. 

Παρά  το  30%  της  τρέχουσας  κατανάλωσης  ενέργειας 
που χρησιμοποιείται για την προστασία του περιβάλλο
ντος  (π.χ.  φίλτρα  αέρα  και  επεξεργασία  λυμάτων)  από 
το 1995, η κατανάλωση ενέργειας ανά τόνο παραγωγής 
μειώθηκε  κατά  54%. Επιπλέον,  οι  εκπομπές  διοξειδίου 
του  θείου  είναι  μόνο  8%  του  υπόλοιπου  παγκόσμιου 
μέσου όρου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Το σύνολο των εφαρμογών και των αποτελεσμάτων του 
αντιμικροβιακού χαλκού στον τομέα της Υγείας, παρου
σιάστηκε  από  τον  υπεύθυνο  της    Επιστημονικής 
Ομάδας  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου Ανάπτυξης  Χαλκού 
(Ε.Ι.Α.Χ)  στο  38ο  Ετήσιο  Συνέδριο  της  Ορθοπαιδικής 
Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης, που 
πραγματοποιήθηκε  στη  Χαλκιδική  από  τις  2  έως  τις  4 
Μαΐου 2019. 

Συγκεκριμένα,  στην  παρουσίαση  του  με  τίτλο  «Καινο
τόμες εφαρμογές για τη μείωση των νοσοκομειακών λοι
μώξεων»,  ο  Δρ.  Πάνος  Ευσταθίου  Ορθοπαιδικός 
Χειρουργός  και  επιστημονικός  σύμβουλος  του  Ε.Ι.Α.Χ. 
σε  θέματα  που  αφορούν  στον  αντιμικροβιακό  χαλκό, 
αναφέρθηκε  στις  επιστημονικές  εργασίες  με  θέματα 
όπως η χρήση του αντιμικροβιακού χαλκού σε Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας Nοσοκομείων  (Παιδιατρικό Νοσο
κομείο  «Η Αγία Σοφία», Αθήνα – «Πειραϊκό» Θεραπευ
τήριο», Πειραιάς – «Γενικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο 
Αττικόν»  Αθήνα    «Αχιλοπούλειο  Γενικό  Νοσοκομείο 
Βόλου»  Βόλος  –  «Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας»,  Κύ
προς  –  «Απολλώνιο  Νοσοκομείο»  Κύπρος  –  Νοσοκο
μείο  «Tokuda Hospital»,  Σόφια Βουλγαρίας  –  «Medline 
Clinic» Φιλιππούπολη Βουλγαρίας)  καθώς  και  εφαρμο
γές σε σχολικές μονάδες βασικής εκπαίδευσης (Δημοτι
κά  σχολεία Αρσακείου Ψυχικού  – Τοσιτσείου  Εκάλης  – 
Νηπιαγωγεία Βούλας Βουλιαγμένης). 

Η επιχάλκωση αντικειμένων και επιφανειών στα 5 δημο
τικά σχολεία μείωσε τη μικροβιακή χλωρίδα σε ποσοστό 
πάνω από 95% στα σημεία που εφαρμόστηκε ο αντιμι

κροβιακός χαλκός. Πέραν των παραπάνω παρατηρήθη
κε  και  μείωση  των  επιδημιολογικών  δεδομένων  της 
γριππώδους συνδρομής σε σχέση με τα επιδημιολογικά 
δεδομένα της κοινότητας. Αναφέρθηκε και στην μείωση 
κόστους  νοσηλείας  μετά  την  εφαρμογή  των  κραμάτων 
του  αντιμικροβιακού  χαλκού  στη  λειτουργία  των  ΜΕΘ. 
Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η  μείωση  30%  του  κόστους  σε 
περιόδους  κρίσεων  αποτελεί  σημαντικό  παράγοντα 
στην λειτουργία του τομέα Υγείας. Υπήρξε μεγάλο ενδια
φέρον  από  τους  Ορθοπαιδικούς  ιατρούς  που  παρακο
λούθησαν το συνέδριο. Επειδή η καινοτόμος εφαρμογή 
του αντιμικροβιακού χαλκού μειώνει τη μικροβιακή χλω
ρίδα στις ΜΕΘ και ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες επιμο
λύνσεων  μετεγχειρητικών  με  προφανές  το  βέλτιστο 
αποτέλεσμα.

Συμμετοχή του ΕΙΑΧ στο 38ο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ 
(Ορθοπαιδικής Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας και Θράκης

ΥΓΕΙΑ
ΟΟ  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόόςς  ΣΣύύμμββοουυλλοοςς  ττοουυ  ΕΕΙΙΑΑΧΧ  ΔΔρρ..  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΕΕυυσσττααθθίίοουυ..
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Με μεγάλη επιτυχία και αθρόα συμμετοχή από νοσηλευ
τές διεξήχθη το 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγ
γελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο στην Ρόδο από τις 8 – 
11 Μαΐου 2019. Στο συνέδριο, στο οποίο πήραν μέρος 
2000 Επαγγελματίες Υγείας από όλη την Ελλάδα.

H επιστημονική ομάδα σε θέματα υγείας του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.) βραβεύτηκε με 
την  «Ειδική  Διάκριση  Εφαρμογής  Τεχνογνωσίας  στις 
Υπηρεσίες  Υγείας»  για  την  παρουσίαση  της,  στην 
ενότητα Νοσηλευτική Λοιμώξεων / Δημόσια Υγεία & Επι
δημιολογία    με  τίτλο  «Εφαρμογή  Αντιμικροβιακού 
Χαλκού  για  την  Προάσπιση  της  Δημόσιας  Υγείας  – 
Εμπειρία  10  ετών»,  των    Ευσταθίου  Πάνο,  Μανωίδου 
Ζαχαρούλα, Κουσκούνη Ευαγγελία, Ευσταθίου Ανδρέα, 
Καραγεώργου Αικατερίνη.

Στην  ομιλία  του,  ο  επιστημονικός  σύμβουλος  του ΕΙΑΧ 
Δρ.  Παναγιώτης  Ευσταθίου,  παρουσίασε  όλη  την  πο
ρεία  του  αντιμικροβιακού  χαλκού  στα  τελευταία  δέκα 
χρόνια, τα οικονομικά και επιδημιολογικά δεδομένα στις 
ΜΕΘ, όπως αποτυπώθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο  Αττικόν,  στο  Πειραϊκό  Θεραπευτήριο,  στο 
Γενικό  Νοσοκομείο  Λευκωσίας,  στο  Απολλώνιο  Θερα
πευτήριο  στην  Κύπρο,  στο  Tokuda  Hospital  και  το 
Medline Clinic στην  Βουλγαρία και τέλος στο Αχιλοπού
λειο Γενικό Νοσοκομείο  του Βόλου, μετά  την  εφαρμογή 
του αντιμικροβιακού χαλκού, σε σχέση με τα αντίστοιχα 
δεδομένα  πριν  την  επιχάλκωση.  Συνοπτικά, 
αναφέρθηκε  η  μείωση  των  συνολικών  αποικισμών,  η 
μεγάλη μείωση  της συνδεόμενης με  τον αναπνευστήρα 

πνευμονίας (VAP) (έως 50%) και η μείωση της φαρμα
κευτικής δαπάνης. Τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν 
με την εφαρμογή δέσμης μέτρων πρόληψης της VAP και 
επιπλέον  με  την  τοποθέτηση  του  αντιμικροβιακού  χαλ
κού  που  αποτελεί  τη  δεύτερη  και  συμπληρωματική 
γραμμή άμυνας ενάντια στις λοιμώξεις (Karathanou et al 
2018). 

Οι  αντίστοιχες  μελέτες  έδειξαν  ότι  ο  αντιμικροβιακός 
χαλκός  μετά  την  εφαρμογή  του  στις  ΜΕΘ,  μειώνει  τη 
δόση ανά ημέρα και ανά ασθενή, σε ποσοστό 30% για 
χρονικό  διάστημα  τριών  μηνών  μελέτης  και  31%  για 
χρονικό διάστημα εννέα μηνών μελέτης αντίστοιχα.

Οι  επιφάνειες  επαφής  από  συμπαγή  αντιμικροβιακό 
χαλκό,  χρησιμοποιούνται  ήδη  σε  νοσοκομεία,  σχολεία, 
σε  μέσα  μαζικής  μεταφοράς,  αθλητικές  εγκαταστάσεις 
και σε γραφεία σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να μειω
θεί η εξάπλωση των λοιμώξεων, υποστηρίζοντας τα βα
σικά  μέτρα  ελέγχου  του  μικροβιακού  φορτίου,  όπως  η 
καλή  υγιεινή  των  χεριών,  ο  τακτικός  καθαρισμός  και  η 
απολύμανση των επιφανειών. 

Η  λειτουργία  αυτή  συνεχίζεται  και  μεταξύ  των  καθαρι
σμών, και δεν απαιτεί καμία πρόσθετη οδηγία του προ
σωπικού καθαρισμού ή κάποια ειδική συντήρηση.

Οι περιλήψεις των ερευνητικών εργασιών περιλαμβάνο
νται στο βιβλίο περιλήψεων του συνεδρίου.

Το Ε.Ι.Α.Χ. συμμετείχε και βραβεύτηκε  στο 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό 
& Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο

ΥΓΕΙΑ
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Από τον Nathan Ayer
Ανώτερος Σύμβουλος Βιώσιμης Ανάπτυξης, EarthShift Global
και  έχει  μεγάλη  εμπειρία  σε  θέματα  περιβαλλοντικής 
διαχείρισης στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.

Η μελέτη της EarthShift Global και του Διεθνούς Οργανισμού 
Χαλκόυ  (International Copper Association  ICA) με  τη χρήση 
της  Αξιολόγησης  Κύκλου  Ζωής  (Life  Cycle  Assessment   
LCA) για τη μέτρηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των δι
χτυών από κράματα χαλκού, δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό 
περιοδικό  Aquaculture,  το  κορυφαίο  επιστημονικό  περιοδικό 
για  τη βιομηχανία. Τα δίχτυα κραμάτων χαλκού είναι η  εναλ
λακτική λύση από το σημερινό νάιλον δίχτυ στην βιομηχανία 
της  ιχθυοκαλλιέργειας και αναπτύχθηκε από μια ομάδα  εται
ρειών  που  είναι  μέλη  του  ICA  για  τα  συστήματα  υδατοκαλ
λιέργειας.

Το  άρθρο  υπογραμμίζει  μια  σειρά  με  λειτουργικές  συνθήκες 
που  ευνοούν  τη  χρήση  των  διχτυών  κραμάτων  χαλκού  και 
αποκαλύπτει  επίσης  πρόσφατα  μη  ποσοτικοποιημένα  περι
βαλλοντικά οφέλη από τη χρήση των διχτυών κραμάτων χαλ
κού  σε  όλη  την  αλυσίδα  εφοδιασμού  υδατοκαλλιέργειας.  Τα 
νάιλον  δίχτυα  που  χρησιμοποιούνται  στα  συστήματα  ιχθυο
καλλιέργειας είναι επιρρεπείς στην ρύπανση από θαλάσσιους 
οργανισμούς, απαιτείται ο  τακτικός καθαρισμός και  έχουν μι
κρή διάρκεια ζωής. Σε αντίθεση οι ιδιότητες των διχτυών κρα
μάτων  χαλκού  και  η  πιο  άκαμπτη  δομή  τους  έχουν  τη 
δυνατότητα  να  οδηγήσουν  σε  ένα  βελτιωμένο  περιβάλλον 
καλλιέργειας.  Τα  ειδικά  πλεονεκτήματα  των  διχτυών  κρα
μάτων  χαλκού  περιλαμβάνουν  μειωμένες  αρπαγές  ψαριών, 
μειωμένες  διαφυγές  ψαριών,  μειωμένη  συντήρηση  και  αντι
κατάσταση  και  λιγότερα  απόβλητα  λόγω  της  ανακυκλωσι
μότητας  των  υλικών.  Οι  βελτιώσεις  στις  λειτουργικές 
επιδόσεις  που  επιτυγχάνονται  με  τη  χρήση  διχτυών  κρα
μάτων χαλκού μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα βελτιωμένη 
κυκλοφορία  νερού,  βελτιωμένα  επίπεδα  διαλυμένου  οξυ
γόνου, μειωμένη συσσώρευση και άγχος στα ψάρια, βελτιω
μένη υγεία των ψαριών και μείωση ζωοτροφών.

Στην Χιλή μεταξύ 2010 και 2012 πραγματοποιήθηκαν δοκιμές 
σε ιχθυοκαλλιέργειες ανάπτυξης σολομών Ατλαντικού (Salmo 
salar) σε δίχτυα κραμάτων χαλκού. Τα  ιχθυοτροφία σολομού 

συνέλεξαν  δεδομένα  σχετικά  με  τις  εισροές  και  εκροές,  την 
ανάπτυξη των ψαριών, των υποδομών και τη μεταφορά ζωο
τροφών σολομού στο πλαίσιο  της αλυσίδας  εφοδιασμού. Τα 
στοιχεία  αυτά συγκρίθηκαν  με  τον  μέσο  όρο απόδοσης  των 
κλουβιών που παρήγαγε το 2012 η βιομηχανία της Χιλής. Η 
δοκιμή  έδειξε  βελτιώσεις  στις  λειτουργικές  επιδόσεις  στα  δί
κτυα  κραμάτων  χαλκού,  όπως  μείωση  της  χρήσης  ζωοτρο
φών  κατά  10%,    μείωση  στη  κατανάλωση  ενέργειας  κατά 
15%, μείωση κατά 79% των ωρών εργασίας και μείωση κατά 
31% των αντιβιοτικών.

Η  μελέτη  αποκαλύπτει  επίσης  ορισμένα  έμμεσα  περιβαλλο
ντικά  οφέλη  που  θα  μπορούσαν  να  επιτευχθούν  μέσω  της 
αλυσίδας  εφοδιασμού,  τα  οποία  δεν  έχουν  προηγουμένως 
ποσοτικοποιηθεί. Τα αποτελέσματα  της μελέτης δείχνουν ότι 
τα  δίχτυα  από  κράματα  χαλκού  μπορούν  να  οδηγήσουν  σε 
μείωση  των  υλικών  και  της  ενέργειας  τόσο  επί  τόπου  (ζωο
τροφές και ενέργεια) όσο και στην αλυσίδα εφοδιασμού (εισ
ροές  ζωοτροφών,  εξόρυξη  πρώτων  υλών).  Το  σύστημα  του 
χαλκού μπορεί να οδηγήσει σε μείωση περιβαλλοντικών επι
πτώσεων, όπως για παράδειγμα να μειώσει τις εκπομπές αε
ρίων  του  θερμοκηπίου  κατά  16%.  Επίσης  το  σύστημα  του 
χαλκού θα μπορούσε να συμβάλλει στην μείωση της οξίνισης 
των  ωκεανών  κατά  17%.  Τέλος  η  συνολική  απαίτηση  ενέρ
γειας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής που σχεδιάστηκε στη 
μελέτη του χάλκινο κλωβού,  μειώθηκε κατά 18%.

Ένα  αποτέλεσμα  ιδιαίτερου  ενδιαφέροντος  από  την  έρευνα, 
είναι ότι η χρήση διχτυών κραμάτων θα μπορούσε να οδηγή
σει  τη  βιομηχανία  της  υδατοκαλλιέργειας  σε  πιο  βιώσιμη 
ανάπτυξη  με  την  χρήση  του  χαλκού.  Τα  δίχτυα  κραμάτων 
χαλκού  είναι  100%  ανακυκλώσιμα  στο  τέλος  της  ζωής  τους 
και  δεν  απαιτούν  τη  χρήση  αντιρρυπαντικών  επιστρώσεων 
(antifouling). Τα δίχτυα κραμάτων χαλκού μπορούν να ανακυ
κλωθούν συνεχώς, ασκώντας  λιγότερη πίεση στα μη ανανε
ώσιμα  αποθέματα  χαλκού. Αυτό  έρχεται  σε  αντίθεση  με  τη 
συμβατική θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, στην οποία η  χρήση 
του χαλκού σε αντιρρυπαντικές επιστρώσεις αντιπροσωπεύει 
μια γραμμική εφάπαξ χρήση χαλκού και μόνιμη απώλεια αυ
τού του χαλκού στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς οι αντιρρυ
παντικές επιστρώσεις αλλοιώνονται.

Παρατηρήσεις για την υδατοκαλλιέργεια  Αξιολόγηση του κύκλου ζωής στις  
Περιβαλλοντικές επιδόσεις των διχτυών κραμάτων χαλκού
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11η Εκδήλωση βράβευσης των εγκαταστατών δικτύων χαλκοσωλήνων 
από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού
Από το 2008 το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού, στο 
πλαίσιο  του  εκπαιδευτικού  του  προγράμματος, 
πραγματοποιεί ανελλιπώς τον διαγωνισμό και την εκδήλωση 
που είναι η βράβευση των καλλίτερων εγκαταστατών δικτύων 
χαλκοσωλήνων.  Ο  διαγωνισμός  πραγματοποιήθηκε  με  την 
ευγενική  χορηγία  που  μας  παρέχει  η  ElvalHalcor  Α.Ε  με 
χαλκοσωλήνες  και  εξαρτήματα,  μια  σύγχρονη  βιομηχανία 
στην παραγωγή σωλήνων χαλκού.
 
Ο  11ος  διαγωνισμός  για  τους  καλλίτερους  εγκαταστάτες 
δικτύων χαλκοσωλήνων του έτους 2019, ξεκίνησε στις αρχές 
Φεβρουαρίου  και  ολοκληρώθηκε  στα  μέσα Απριλίου,  με  την 
συμμετοχή  60  μαθητών  από  20  τεχνικές  σχολές  του  νομού 
αττικής.    Οι  μαθητές  κατόπιν  οδηγιών  της  εκπαιδευτικής 
ομάδας  του  ΕΙΑΧ,  κλήθηκαν  να  εφαρμόσουν  σε  ειδικά 
διαμορφωμένα πλαίσια, σχέδιο εφαρμογής χρησιμοποιώντας 
χαλκοσωλήνες,  με  υλικά  και  εργαλεία  που  τους  παρείχε  το 
Ε.Ι.Α.Χ.. Οι  εφαρμογές  ήταν δύο  τύπων: Ο μεν πρώτος    με 
χαλκοσωλήνες  TALOS®    ο  δε  δεύτερος  με  ευκάμπτους 
χαλκοσωλήνες CUSMART®. Η χρονική διάρκεια για  το κάθε 
σχέδιο ήταν 40 λεπτά.

Η  βράβευση  πραγματοποιήθηκε  την  Παρασκευή  17  Μαΐου 
2019 στις εγκαταστάσεις του ΕΙΑΧ, με δώρα που χορήγησε η 
ElvalHalcor  και  οι  εταιρίες  VIRAX  και  KNIPEX.  Οι  εταιρίες 
VIRAX  και  KNIPEX σχεδιάζουν  και  κατασκευάζουν  εργαλεία 
για  την  κατεργασία  των  χαλκοσωλήνων  αντίστοιχα  και 
αντιπροσωπεύονται  από  την  εταιρεία  Μπαρμπέρη  Κ.  &  Σ. 
Ε.Π.Ε

Στους τρεις πρώτους μαθητές που διακρίθηκαν απονεμήθηκε 
τιμητική  χάλκινη  πλακέτα  για  την  απόδοσή  τους  κατά  τη 
διάρκεια  του  διαγωνισμού  και  σημαντικά  εργαλεία  για  τις 
μελλοντικές  τους  εγκαταστάσεις  από  την  εταιρία  Virax. 
Επιπλέον  στο  σχολείο  που  οι  τρεις  μαθητές  του 
συγκέντρωσαν  αθροιστικά  την  υψηλότερη  βαθμολογία  σε 
σχέση με όλα τα υπόλοιπα σχολεία, δόθηκε από μία χάλκινη 
τιμητική  πλακέτα  και  μια  κουλούρα  με  επενδεδυμένο 
χαλκοσωλήνα  TALOS®,  ως  υλικό  για  τις  εργαστηριακές 

ασκήσεις, προσφορά της ΧΑΛΚΟΡ.  
    
Κατά  την  διάρκεια  της  απονομής,  υπήρχε  προβολή  με 
φωτογραφικό  υλικό  των  μαθητών  που  συμμετείχαν  στον 
διαγωνισμό με στιγμιότυπα των προσπαθειών τους.

Στην  έναρξη    της  εκδήλωσης,  ο  Γενικός  Διευθυντής  του 
Ε.Ι.Α.Χ.,  κ.  Νίκος  Βεργόπουλος,  συγχάρηκε  όλους  τους 
μαθητές και τους καθηγητές των σχολείων που έλαβαν μέρος 
στον  διαγωνισμό,    μίλησε  για  τις  δράσεις  και  το  ρόλο  του 
Ινστιτούτου και τόνισε τη σπουδαιότητα του διαγωνισμού ως 
μια  ευκαιρία  για  την  επαγγελματική  εμπειρία  των 
συμμετεχόντων μαθητών. 
Τέλος  αναφέρθηκε  στην  ευκαιρία  που  παρουσιάζεται  στους 
μελλοντικούς υδραυλικούς, λόγω της μικρής αυξητικής τάσης 
που  παρουσιάζεται  στον  κατασκευαστικό  κλάδο,  με 
ανακαινίσεις  αλλά  και  νέες  κατασκευές  ξενοδοχειακών 
μονάδων.

  Χαιρετισμό  απηύθυνε    ο  κύριος  Πέτρος  Σαλουφάκος 
Μηχανολόγος  μηχανικός,  από  την  ElvalHalcor,  ο  οποίος 
συνεχάρη  τους  μαθητές  για  την  προσπάθεια  τους,  τους 
ευχήθηκε  καλή  σταδιοδρομία  και  εξήρε  το  εποικοδομητικό 
έργο του Ε.Ι.Α.Χ στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
τονίζοντας  ότι  η  ElvalHalcor  υποστηρίζει  την  δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση,  προσπαθώντας  να  καλύψει  εργαστηριακές 
ανάγκες στα σχολεία.

Στην  συνέχεια  τον  λόγο  πήρε  η  κυρία  Σαπφώ  Μπαρμπέρη 
αντιπρόσωπος  των  εταιρειών  VIRAX  &  KNIPEX,  η  οποία 
επισήμανε στους βραβευθέντες μαθητές ότι η σωστή δουλεία 
θα  είναι  η  επαγγελματική  τους  ταυτότητα.  Τέλος  τους 
ευχήθηκε  να  έχουν  μια  επιτυχημένη  επαγγελματική 
σταδιοδρομία.

Ο κ. Γεράσιμος Ζεπάτος, καθηγητήςΜηχανολόγος ΑΣΕΤΕΜ
ΣΕΛΕΤΕ,  υπεύθυνος  των  σεμιναρίων  και  της  αξιολόγησης 
στην βράβευση των μαθητών του διαγωνισμού, αναφέρθηκε  
στα  χαρακτηριστικά  που  πρέπει  να  έχουν  οι  μαθητές, 
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Ο ΚΟΣΜΟΣ

1ο Βραβείο 2ο Βραβείο

προκειμένου να   αποδώσει η γνώση τους στο συγκεκριμένο 
χρόνο  που  διατίθεται  για  την  εκτέλεση  ενός  έργου.  Η 
ψυχραιμία, οι σωστές τεχνικές ανάπτυξης της εργασίας και η 
αφομοίωση των οδηγιών, επιτρέπουν την καλύτερη απόδοση 
στην  εκτέλεση  του  ζητούμενου  έργου.  Τέλος  τόνισε  ότι  η 
βράβευση  δεν  θα  πρέπει  ναι  είναι  αυτοσκοπός  για  τους 
διαγωνιζόμενους, αλλά  το  γεγονός  και  μόνο  της συμμετοχής 
τους σε ένα τέτοιο διαγωνισμό θα πρέπει να τους ικανοποιεί. 
Επί  πλέον  δεν  πρέπει  να  βλέπουν  ανταγωνιστικά  τους  συν 

διαγωνιζόμενους, αλλά να αγωνίζονται ώστε  να  ξεπεράσουν 
τον ίδιο τους τον εαυτό. Το ξεπέρασμα αυτών των αδυναμιών 
είναι το ζητούμενο αυτού του διαγωνισμού. 

  Οι  παριστάμενοι  εκπαιδευτικοί  και  συνοδοί  των  μαθητών 
που  πήραν  τον  λόγο  στην  συνέχεια,  ζήτησαν  την  συνέχεια 
του θεσμού, διότι πιστεύουν στην αξία  του και  την συμβολή 
του ως ευκαιρία δημιουργικής εμπειρίας για του μαθητές.

Τα ονόματα των νικητών και των σχολών τους είναι:

1ο Βραβείο ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ

2ο Βραβείο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο.Α.Ε.Δ. ΕΠΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

3ο Βραβείο ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1ο ΕΣΠ. ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ

Ειδικός έπαινος για την 
συνολική επίδοση των 

μαθητών

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

ΓΙΑΝΝΙ ΝΙΚΟ

Ο.Α.Ε.Δ. ΕΠΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

3ο Βραβείο Ειδικός έπαινος
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