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Αγαπητοί  φίλοι  και  συνεργάτες  του  Ελληνικού 
Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού.

Τελευταία  στατιστικά  στοιχεία  από  την  ICAP  Group 
έρχονται  στην  δημοσιότητα  δίνοντας  ελπιδοφόρο  μή
νυμα στον κατασκευαστικό κλάδο.

Συγκεκριμένα  η  μελέτη  αφορά στην πορεία  του  κατα
σκευαστικού  κλάδου  στην  περίοδο  της  κρίσης  μέχρι 
σήμερα.

Πάντα βάσει της μελέτης, η κρίση στον κατασκευαστι
κό κλάδο ξεκινάει το 2007 και κορυφώνεται στο 2015, 
με  την  χειρότερη  περίοδο  20092012  και  θετικότερη 
την  περίοδο  20132014.  Σε  αυτό  το  διάστημα  ο 
κλάδος  έχασε  συσωρευτικά  το  81,9%  ακαθάριστης 
προστιθέμενης  αξίας  ενώ  παράλληλα  χάθηκαν  και 
189.700 θέσεις εργασίας.

Το 2016 φαίνεται μία αύξηση στην ακαθάριστη προστι
θέμενη  αξία  της  τάξεως  του  16,7%,  το  οποίο  συνεχί
στηκε και στο 2017.

Εκτιμάται  ότι  το  θετικό  κλίμα  που  συνεχίζεται  και  το 
2018,  θα  παραμείνει  και  το  2019,  δεδομένου  της  δη
μοπράτησης  νέων  μεγάλων  δημόσιων  έργων,  το 
οποίο αποτελεί  την  ικανή συνθήκη ανάπτυξης του κα
τασκευαστικού κλάδου.

Ένα  επί πλέον στοιχείο στην αύξηση  της οικοδομικής 
δραστηριότητας  είναι  και  το  γεγονός  ότι  πολλές  οικο
δομικές  άδειες  λήγουν  αυτή  την  περίοδο  με  αποτέλε
σμα  οι  καινούργιες  άδειες  να  απαιτούν  και 
εκσυγχρονισμό κατασκευής ή ανακαίνιση.

Τέλος ο τουριστικός κλάδος, ο οποίος συνεχίζει ακάθε
κτος  την  θετική  του  πορεία,  έρχεται  να  καλύψει  νέες 
προκλήσεις  με  κατασκευές,  προσαρμοσμένες  στις 
σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου. 
 
Είναι  γνωστό  ότι  όλες  οι  εφαρμογές  του  χαλκού  βρί
σκουν  ένα  ευρύ  πεδίο  δράσης  στην  σύγχρονη  κατα
σκευή,  προσφέροντας  αξιοπιστία  βιωσιμότητα  και 
υγιεινό περιβάλλον.

Το  σύγχρονο  κτίριο  έχει  να  ωφεληθεί  πολλά  από  τις 
ιδιαίτερα ευεργετικές ιδιότητες του χαλκού, με εφαρμο
γές  που  ανταποκρίνονται  πλήρως  στις  σύγχρονες 
απαιτήσεις της κοινωνίας μας. 

Μέσα στις σελίδες του περιοδικού μας θα βρείτε ενδια
φέροντα άρθρα γύρω από αυτές τις εφαρμογές.       

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

Ακολουθήστε μας στο facebook
@helleniccopperdevelopmentinstitute

Σημείωμα του εκδοτή
Editorial
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Αρχιτεκτονικός χαλκός και δημιουργία περιβάλλοντος

Πριν αξιολογήσουμε τα περιβαλλοντικά οφέλη του αρχι
τεκτονικού χαλκού, αξίζει να πάρουμε τα πράγματα από 
την αρχή.  Ο χαλκός είναι ένα φυσικό στοιχείο μέσα στο 
φλοιό  της  γης,  το  οποίο  έχει  ενσωματωθεί  με  τους  ζω
ντανούς  οργανισμούς  καθ'  όλη  την  εξελικτική  διαδικα
σία.  Είναι  ένα  απαραίτητο  θρεπτικό  συστατικό  που 
συμμετέχει  κατ'  ουσίαν  σε  όλες  τις  ανεπτυγμένες  μορ
φές  ζωής  και  η φύση  είναι  καλά προσαρμοσμένη στην 
αξιοποίηση  του  χαλκού,  προστατεύοντας  την  από 
οποιεσδήποτε  αρνητικές  επιπτώσεις.  Αυτό  ισχύει  από 
τις πιο απλές λειτουργίες μέχρι τις πιο σύνθετες μεταβο
λικές  λειτουργίες  του  ανθρώπινου  σώματος.  Το  ίδιο 
επαληθεύεται  από  τις  μακροπρόθεσμες  θετικές  επι
πτώσεις του χαλκού στα κτίρια.

Οι  χάλκινες  προσόψεις,  οι  στέγες  και  άλλα  εξωτερικά 
αρχιτεκτονικά στοιχεία με την πάροδο του χρόνου ανα
πτύσσουν  επιφανειακά  μια  πατίνα,  η  οποία  λειτουργεί 
προστατευτικά σε περίπτωση  ζημιάς. Αυτό  εξασφαλίζει 
εξαιρετική  αντοχή  και  ανθεκτικότητα  στη  διάβρωση  σε 
όλες σχεδόν τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και σε αντίθε
ση με κάποια άλλα αρχιτεκτονικά μέταλλα, ο χαλκός δεν 
παθαίνει    διάβρωση  από  την  κάτω  πλευρά.  Κατά  συ
νέπεια, είναι πάντοτε το υπόστρωμα ή η κατασκευή που 
τελικά αποτυγχάνει παρά ο χαλκός. Στην πραγματικότη
τα, οι χάλκινες στέγες είναι γνωστό ότι έχουν καλές επι
δόσεις για πάνω από 700 χρόνια.

Χαρακτηριστικά δημιουργίας

Ο χαλκός γενικά εφαρμόζεται ως ελαφρύ κάλυμμα, που 
απαιτεί  την  λιγότερη  δομή  στήριξης  από  πολλά  άλλα 
υλικά. Με την χαμηλή τιμή θερμικής διαστολής, οι κινή
σεις  που  οφείλονται  σε  μεταβολές  της  θερμοκρασίας 
ελαχιστοποιούνται  και  σχεδιάζονται  κατάλληλα  για  να 
αποφεύγεται  η  φθορά  και  η  αποτυχία.  Επιπλέον,  το 

υψηλό σημείο τήξης του χαλκού εξασφαλίζει ότι δεν θα 
«τσακίσει» ούτε θα τεντώσει όπως κάνουν κάποια άλλα 
μέταλλα. Ο χαλκός ταξινομείται επίσης ως Α1 (άκαυστο 
υλικό) σύμφωνα με το EN 135011:2007+A1:2009.

Είναι  ασφαλές  για  χρήση  και  μπορεί  να  δουλευτεί  σε 
οποιαδήποτε  θερμοκρασία,  χωρίς  να  γίνεται  εύθραυ
στος  από  το  κρύο  ή  να  παραμορφώνεται  από  την 
ζέστη. Δεν απαιτεί επικάλυψη, συντήρηση ή καθαρισμό, 
εξοικονομώντας τους πόρους και το κόστος από τα χη
μικά  καθαρισμού.  Η  αλληλεπίδραση  χαλκού  (συμπαγή 
φύλλα)  με  το  περιβάλλον  έχει  αξιολογηθεί  στο  πλαίσιο 
της  ευρωπαϊκής  πολιτικής  χημικών  προϊόντων  Reach 
και δεν υπάγεται σε καμία ταξινόμηση/περιορισμό.

Παραγωγή και Ανακύκλωση

Τα  ευρωπαϊκά  προϊόντα  χαλκού  για  αρχιτεκτονικές 
εφαρμογές παράγονται  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές 
EN 1172 σε εργοστάσια παγκόσμιας κλάσης με αυστη
ρά  ελεγχόμενες  περιβαλλοντικές  επιδόσεις  και  παγιω
μένες  γραμμές  ανακύκλωσης.  Περιλαμβάνουν  υψηλά 
επίπεδα ανακυκλωμένων υλικών  συνήθως 85% ή πε
ρισσότερο  με  πεδίο  εφαρμογής  μέχρι  100%,  εξοικο
νόμηση ενέργειας και αερίων θερμοκηπίου και συμβολή 
στην κυκλική οικονομία.
Ο χαλκός προκύπτει φυσικά ως μέρος του κύκλου των 
μετάλλων που σχηματίζονται  στη φύση,  χρησιμοποιού
νται  από  την  κοινωνία  και  επιστρέφουν  στη  φύση  ή 
ανακυκλώνονται  για  περαιτέρω  χρήση  από  την  κοινω
νία. Η οικονομική αξία του χαλκού οδηγεί στην ανάκτη
ση και στην ανακύκλωση όχι μόνο του χαλκού αλλά και 
πολλών  άλλων  υλικών  κατά  την  αποσυναρμολόγηση 
και την κατεδάφιση.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
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Συνεχή  Βελτίωση

Η ανακύκλωση του χαλκού είναι μια καθιερωμένη πρα
κτική και η έκτασή της ακολουθεί τα γενικά πρότυπα κα
τανάλωσης.  Αυτό  οφείλεται  στη  σχετική  ευκολία,  σε 
σύγκριση  με  άλλα  μέταλλα,  της  επαναχρησιμοποίησής 
του,  τόσο στα  απορρίμματα  επεξεργασίας  όσο  και  στα 
υπολείμματα  από  την  ενδεχόμενη  κατεδάφιση,  όπως 
επίσης  και  το  κίνητρο  της  αξίας  του  χαλκού. Ο  χαλκός 
μπορεί  να  ανακυκλωθεί  ξανά  και  ξανά  χωρίς  απώλειες 
στις επιδόσεις του ή τις ιδιότητες του.

Η βιομηχανία χαλκού   από την εξόρυξη έως την κατα
σκευή  δαπανά το 30% των κεφαλαιουχικών δαπανών 
για  τη  βελτίωση  των  περιβαλλοντικών  επιδόσεων.  Η 
επεξεργασία  του  χαλκού  πραγματοποιείται  σε  ένα 
«Πρόγραμμα Συνεχούς Βελτίωσης» για  την εξυπηρέτη
ση  των  πελατών  και  των  μετόχων  και  συμμορφώνεται 
με  τις  τρέχουσες ανάγκες αγοράς  και πολιτικής. Η βιο
μηχανία  ανταποκρίνεται  στην  πρωτοβουλία  της  κυκλι
κής  οικονομίας  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  που 
προσβλέπει  στη  λήψη  περισσότερων  απορριμμάτων 
για επαναχρησιμοποίηση καθώς η οικονομία γίνεται πιο 
αποτελεσματική στη διαχείριση  της χρήσης υλικών καθ 
'όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ιδιαίτερα όμως προς το 
τέλος της ζωής τους.

Περιβαλλοντικές αξιολογήσεις

Τα  εργαλεία  περιβαλλοντικής  διαβάθμισης  είναι  σημα
ντικά  για  τις  επενδυτικές  αποφάσεις  και  είναι  χρήσιμα 
για  την  εξέταση  ολόκληρης  της  αλυσίδας  εφοδιασμού 
και  για  τον προσδιορισμό  του πού  μπορούν  να  γίνουν 
οι  μεγαλύτερες  βελτιώσεις περιβαλλοντικών  επιδόσεων 
για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Δυστυχώς, έχουν πολλές 
ανεπάρκειες  όταν  χρησιμοποιούνται  για  να  κάνουν  συ
γκρίσεις. Για να είναι χρήσιμες οι συγκρίσεις, η ακρίβεια 
του  εργαλείου  και  η  μεθοδολογία  πίσω  από  αυτό 
πρέπει  να  είναι  τόσο  ισχυρή  όσο  και  δίκαιη  όταν  συ
γκρίνουμε  δύο  προϊόντα  με  πολύ  διαφορετικές  συν

θέσεις  και  εφαρμογές,  ακόμα  και  αν  πρόκειται  για  την 
ίδια χρήση.

Για λόγους απλούστευσης, πάρα πολλά εργαλεία έχουν 
χρησιμοποιήσει  μη  ισχυρές  και  αθέμιτες  υποθέσεις,  με 
αποτέλεσμα εξαιρετικά παραπλανητικές συγκρίσεις. 

Τα λάθη που κάνουν περιλαμβάνουν:

• Συγκρίσεις  ενέργειας  και  κόστους  ανά  τόνο  και  όχι 
ανά m2 υλικού, με αποτέλεσμα να διαστρεβλώνουν 
στοιχεία  που  αφορούν  λεπτότερα  και  ελαφρύτερα 
υλικά όπως ο χαλκός 

• Δεν συμπεριλαμβάνουν το κόστος και τα περιβαλλο
ντικά οφέλη για  την πλήρη κατασκευή από  ελαφρά 
υλικά

• Χρησιμοποιούν  ακατάλληλες  εκτιμήσεις  της  διάρ
κειας  ζωής,  προσθέτοντας  έτσι  "χρήση  ενέργειας" 
για περιττή αντικατάσταση 

• Παραβλέπουν  τις  σημερινές  πρακτικές  ανακύκλω
σης.

Σήμερα,  καλούμε  τους  αρχιτέκτονες  να  επικεντρώσουν 
τις συγκρίσεις τους στα εξής: Πρωτογενής Ενέργεια; Δυ
ναμικό  καταστροφής  του  όζοντος;  Δυναμικό  οξίνισης; 
Δυναμικό ευτροφισμού και Δυναμικό δημιουργίας φωτο
χημικού όζοντος. Αυτές είναι οι κατηγορίες επιπτώσεων 
που είναι παγκοσμίως γνωστές και ώριμες    και όχι  λι
γότερο γνωστές από άλλες που βασίζονται σε μη  ισχυ
ρούς και εσφαλμένους συγκριτικούς δείκτες, ειδικά στον 
τομέα  της  τοξικότητας,  της  χρήσης  γης  και  της  χρήσης 
των πόρων.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
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Χρησιμοποιώντας χαλκό μπορείτε να εξοικονομήστε μέχρι και 40% στο 
λογαριασμό του ρεύματος, για την θέρμανση του νερού
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το 36% των 
εκπομπών  διοξειδίου  του  άνθρακα  (CO2)  στην  ΕΕ  και 
για το 40% περίπου της κατανάλωσης ενέργειας, ευθύ
νονται  τα  κτίρια.  Η  ανακαίνιση  και  η  βελτιωμένη  ενερ
γειακή απόδοση, έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε 
σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία θα μπορού
σε  να  μειώσει  τη  συνολική  κατανάλωση  ενέργειας  της 
ΕΕ κατά 56% και χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) κατά περίπου 5%.

Εάν εξετάσουμε την εξέλιξη των κτιριακών ενεργειακών 
αναγκών,  βλέπουμε  ότι  η  ενέργεια  που  απαιτείται  για 
την  θέρμανση  έχει  μειωθεί  δραματικά,  συνέπεια  αυτόύ 
είναι  ότι    η  ενέργεια  που  απαιτείται  για  την  παραγωγή 
του  ζεστού  νερού  αντιπροσωπεύει  όλο  και  μεγαλύτερο 
μερίδιο  στην  συνολική  κατανάλωση  οικιακής  ενέργειας. 
Λαμβάνοντας  υπόψη,  ότι  το  μεγαλύτερο  μέρος  αυτής 
της  ενέργειας    ουσιαστικά  χάνεται  στο  κανάλι  της  απο
χέτευσης, η συλλογή της θερμότητας από τα ντους μας, 
θα μπορούσε να είναι ένας απλός τρόπος για να εξοικο
νομήσουμε ενέργεια και χρήματα.

Ένας  εναλλάκτης  θερμότητας  αποστράγγισης  στην 
αποχέτευση  θα  μπορούσε  να  ανακτήσει  αποτελεσματι
κά μέρος αυτής της ενέργειας, μειώνοντας την ενεργεια
κή  κατανάλωσή  μας,  με  οικονομικά  αποδοτικό  τρόπο. 
Τα νέα μοντέλα εναλλακτών θερμότητας για την ανάκτη
ση  των  αποβλήτων  θερμότητας  στα  αστικά  κτίρια, 
υπόσχονται να είναι η πρώτη πρακτική έκδοση για χρή
ση  στα  ντους,  ανακτώντας  έως  και  40%  της  χαμένης 
θερμότητας  από  τις  αποχετεύσεις  των  ντους,    προ
σφέροντας παράλληλα μία καλή επενδυτική απόδοση.

Πως δουλεύει;

Το σύστημα ανάκτησης θερμότητας από την αποχέτευ
ση  δεν  έχει  κινούμενα  μέρη  και  δεν  απαιτεί  ηλεκτρική 
ενέργεια για την λειτουργία του. Μια ειδικά σχεδιασμένη 
διάταξη  σωληνώσεων  χαλκού  μεταφέρει  την  θερμική 
ενέργεια από το ζεστό νερό του ντους στην εισερχόμενη 
παροχή του φρέσκου νερού θερμαινοντάς την από τους 
10 οC στους 25 ° C περίπου. Όταν το κρύο νερό φθάσει 
στην αναμικτική  βαλβίδα, είναι συνεπώς πολύ θερμότε
ρο  και  έτσι  απαιτείται  σημαντικά  λιγότερο  ζεστό  νερό 
από τον θερμοσίφωνα ή τους ηλιακούς συλλέκτες. Είναι 
τόσο απλό.

Γιατί χαλκός στους εναλλάκτες θερμότητας;

Χάρη στη θερμική του αγωγιμότητα, ο χαλκός είναι ένα 
ιδανικό υλικό για την κατασκευή όλων των τύπων εναλ
λακτών  θερμότητας.  Είναι  εύκολός  στην  εγκατάσταση 
και  έχει  εξαιρετική  αντοχή  στη  διάβρωση.  Υπάρχουν 
πολλοί  διαφορετικοί  τρόποι  με  τους  οποίους  ο  χαλκός 
χρησιμοποιείται σε εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης. Ο 
χαλκός  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως  ένα  κύριο  υλικό 
για την ακτινοβολία της θερμότητας, ως σωλήνας μετα
φοράς ψυκτικών υγρών και ως επιφάνεια για τη συλλο
γή  της  ηλιακής  ενέργειας.  Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί 
ως σωλήνας θερμότητας ή ως μέρος μιας αντλίας θερ
μότητας, ως υλικό πτερυγίων για τη μεταφορά ενέργειας 
προς και από τον αέρα, ή ως αγωγός θερμότητας από 
το ένα υλικό στο άλλο. Απλές ή πολύπλοκες γεωμετρίες 
μπορούν  εύκολα  να  γίνουν  για  να  μεγιστοποιηθεί  η 
αποδοτικότητα κόστους της μεταφοράς ενέργειας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προσομοίωση: 
Εναλλακτική 
Solair

Εναλλάκτης θερμότητας με 5 σωλήνες χαλκού . 

Πηγή: www.joulia.com

http://copperalliance.eu/gr
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Οι  τυπικές  εφαρμογές  περιλαμβάνουν  θερμαντικά 
σώματα, ψύκτες αέρα, ψύκτες λαδιού και κινητά κλιματι
στικά  στα  μέσα  μεταφοράς,  ψύκτρες  για  ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό, θερμαντικές αντλίες, αντλίες θερμότητας για 
οικιακή και βιομηχανική θέρμανση νερού και εναλλάκτες 
σε μονάδες  κλιματισμού και ψύξης. Με  έξυπνο σχεδια
σμό  ο  χαλκός  μπορεί  να  κάνει  μονάδες  εναλλακτών 
θερμότητας φιλικές προς το περιβάλλον, οικονομικές και 
μελλοντικά αποδεκτές για φυσικά και ψυκτικά μέσα.

Η θέρμανση και η ψύξη αντιπροσωπεύουν  το 48% της 
ευρωπαϊκής  ζήτησης  ενέργειας.  Το  70%  αυτής  αφορά 
χαμηλή έως μέτρια θερμότητα κάτω από 250 βαθμούς. 
Ο  χαλκός  χρησιμοποιείται  σε  διάφορους  τύπους  καθα
ρής ενέργειας σε εφαρμογές, όπως η ηλιακή, η θερμική, 
η γεωθερμική και η βιομάζα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πριν και μετά  Είναι τόσο απλό. 
Πηγή: www.joulia.com

http://copperalliance.eu/gr
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Το  Ελληνικό  Ινστιτούτο  Ανάπτυξης  Χαλκού  (Ε.Ι.Α.Χ.) 
συμμετείχε με μια παρουσίαση, στο  συνέδριο της Ένω
σης Νοσηλευτών Ελλάδος,  που  διεξήχθη  στη  Ζάκυνθο 
από  τις  03  έως  και  06  Μαΐου  στο  «Majestic  Hotel  & 
Spa».

Η κυρία Μανωλίδου Ζαχαρούλα, μέλος  της  επιστημονι
κής  ομάδας  του  Ε.Ι.Α.Χ.,  παρουσίασε  τα  σημαντικά 
οφέλη  του  αντιμικροβιακού  χαλκού  στον  χώρο  της Δη
μόσιας Υγείας στο μεγαλύτερο συνέδριο στον χώρο της 
υγείας. 

Η  διάλεξή  της  είχε  σαν  θέμα:  «ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΑΝΤΙΜΙ
ΚΡΟΒΙΑΚΟΥ  ΧΑΛΚΟΥ  ΣΕ  ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΒΑΡΗΣ  – 
ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ». Στην ομιλία της η κυρία 
Μανωλίδου  ανέλυσε  τα  αποτελέσματα  που  δόθηκαν 
από  το πιστοποιημένο από  το Ε.Ι.Α.Χ. Πανεπιστημιακό 
Μικροβιολογικό  Εργαστήριο  του Αρεταίειου  Νοσοκομεί
ου  της  Ιατρικής  Σχολής Αθηνών,  τα  οποία  προέκυψαν 
από τον έλεγχο μικροβιακής χλωρίδας πριν και μετά την 
επιχάλκωση  στους  παιδικούς  σταθμούς,  όπου  κατέδει
ξαν μείωση αυτής πάνω από 90%. 

Στην συνέχεια περιέλαβε όλο  το φάσμα της εφαρμογής 
και  της  αποτελεσματικότητας  του  αντιμικροβιακού  χαλ
κού, ξεκινώντας από την εμπειρική γνώση, στην σημερι
νή  πλέον  επιστημονική  τεκμηρίωση  της 
αποτελεσματικότητας  του  αντιμικροβιακού  χαλκού,  ως 
ένα  απαραίτητο  συμπληρωματικό  μέσο  στην  αντιμε
τώπιση των λοιμώξεων. 

Οι  συμμετέχοντες  στο  συνέδριο  που  διοργάνωσε  η 
Ένωσης  Νοσηλευτών  Ελλάδος  ξεπέρασαν  τους  3.500 
Νοσηλευτές  από όλη  την Ευρώπη. Στο πεδίο  των  επι
στημονικών  εργασιών,  παρουσιάστηκαν  διακόσιες 
τριάντα  οκτώ  (238)  προφορικές  εργασίες,  με  στόχο  να 
πληροφορήσουν  το  νοσηλευτικό  προσωπικό  για  να 
αποκτήσουν πληρέστερη εικόνα των θεμάτων που ανα
πτύχθηκαν με τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της υγεί
ας,  καλύπτοντας  όλα  τα  εκπαιδευτικά  επίπεδα  της 
νοσηλευτικής επιστήμης. 

Μέσα από τις θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν, το 
συνέδριο θέλησε να δημιουργήσει  νοσηλευτές με  ισχυ
ρή  αυτοεκτίμηση,  κριτική  και  συμμετοχική  διάθεση  για 
να προαχθεί το νοσηλευτικό τους επάγγελμα.

Το Ε.Ι.Α.Χ συμμετείχε  στο «11ο Πανελλήνιο και 10ο Πανευρωπαϊκό 
Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο»

ΥΓΕΙΑ
ΑΑππόό  ααρριισσττεερράά::  οο  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόόςς  ΣΣύύμμββοουυλλοοςς  ττοουυ  ΕΕΙΙΑΑΧΧ  ΔΔρρ..  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  
ΕΕυυσσττααθθίίοουυ  κκααιι  οο  ΓΓεεννιικκόόςς  ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς  ττοουυ  ΕΕΙΙΑΑΧΧ  κκοοςς  ΝΝίίκκοοςς  ΒΒεερργγόόπποουυλλοοςςΗΗ  κκυυρρίίαα  ΖΖχχααρροούύλλαα  ΜΜααννωωλλίίδδοουυ  μμέέλλοοςς  ττηηςς  εεππιισσττηημμοοννιικκήήςς  οομμάάδδααςς  ττοουυ  ΕΕΙΙΑΑΧΧ
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Το  Ελληνικό  Ινστιτούτο Ανάπτυξης  Χαλκού  (Ε.Ι.Α.Χ),  συμ
μετείχε   στο  Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2018 με διάλεξη, η 
οποία  είχε  θέμα  "Η  Ελληνική  Ιχθυοκαλλιέργεια  ως  μοχλός 
ανάπτυξης  της Εθνικής Οικονομίας". Το συνέδριο παρουσία
σε  μεγάλη  επιτυχία  και  πραγματοποιήθηκε  στο  Domotel 
kastri Hotel  στις  22 & 23    Ιουνίου 2018,  υπό  την αιγίδα  της 
Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Στο  συνέδριο  απεύθυνε  χαιρετισμό  ο  Πρόεδρος  της  Ελληνι
κής  Δημοκρατίας  Προκόπης  Παυλόπουλος  και  μεταξύ  των 
βασικών ομιλητών ήταν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσ
σαλίας Καθηγητής Γεώργιος Πετράκος. Ο κύριος σκοπός του 
Συνεδρίου  ήταν  να  φέρει  σε  επαφή  όλους  τους  εμπλεκόμε
νους με  την  Ιχθυοκαλλιέργεια φορείς,  επιστήμονες και  επαγ
γελματίες, τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Επίσης στόχευε στην έναρξη ενός γόνιμου διαλόγου 
σχετικά  με  τα  θέματα  που  απασχολούν  τον  κλάδο  στην  Ελ
λάδα.

Συμμετείχαν  διακεκριμένοι  επιστήμονες  από  την  Ελλάδα  και 
την Ευρώπη, όπου έβαλαν κάτω από το μικροσκόπιο το πα
ρελθόν και μέλλον της  ιχθυοκαλλιέργειας, ώστε να εξασφαλί
σουμε  πιο  φιλικές  προς  το  περιβάλλον  μεθόδους 
ιχθυοκαλλιέργειας.

Το  Ελληνικό  Ινστιτούτο Ανάπτυξης  Χαλκού  εκπροσωπήθηκε 
με  την  παρουσίαση  του  Επιστημονικού  Σύμβουλού  του, Δρ. 
Παναγιώτη  Ευσταθίου,  που  παρουσίασε  τα  πλεονεκτήματα 
των  ιχθυοκλωβών  από  πλέγμα  σύρματος  συγκεκριμένου 
κράματος χαλκού (UR30), όπου ίσως είναι η μοναδική καινο
τόμος πράσινη λύση μέχρι στιγμής.

Στην παρουσίαση  του ο Δρ. Παναγιώτης Ευσταθίου, ανακοί
νωσε  τα  αποτελέσματα  της  διπλής  τυφλής  ερευνάς,  που 
πραγματοποιήθηκε  σε  μία  ιχθυοκαλλιέργεια  στον  Ελλαδικό 
χώρο. 
 
Η  έρευνα  έγινε  στην  περίοδο  μίας  εξαλλίευσης  σε  δύο 
κλωβούς (έναν συμβατικό και έναν από σύρμα κράματος 
Χαλκού UR30) και αφορούσε:

• στην τυχόν περιβαλλοντική επιβάρυνση του χαλκού στο 
θαλάσσιο περιβάλλον 

• στην διαφορά ανάπτυξης των ιχθύων 
• o  καθώς  και  στην  ύπαρξη  μικροβιακών  /  παρασιτικών 

στοιχείων στους ιχθύες μεταξύ των δύο κλωβών.

Η  συγκριτική  αποτίμηση  κατέδειξε  ότι  οι  κλωβοί  από 
σύρμα κράματος χαλκού (UR30):

• μειώνουν  δραστικά  τα  μικροβιακά  και  τα  παρασιτικά 
στοιχεία στους ιχθύες 

• δεν επιτρέπουν τις αποδράσεις των ιχθύων 
• μειώνουν την θνησιμότητά τους 
• και  τέλος  εξοικονομούν  το  κόστος από  την σχέση  τρο

φής / ανάπτυξης, όπου οι ιχθύες στον κλωβό από σύρ
μα  κράματος  χαλκού  (UR30)  αναπτύχθηκαν  σε  πολύ 
λιγότερο διάστημα από αυτούς του συμβατικού κλωβού, 
καταναλώνοντας την ίδια ποσότητα τροφής. 

Η παρουσίαση  ολοκληρώθηκε  με  την  οικονομική  αποτίμηση 
των  κλωβών  από  σύρμα  κράματος  χαλκού  (UR30),  όπου  η 
ιδιαιτερότητά του ως ευγενές μέταλλο, να είναι ανθεκτικός και 
100% ανακυκλώσιμος χωρίς να χάνει καμία από τις φυσικές 
και μηχανικές του ιδιότητες, καθιστά την απόσβεση της επέν
δυσης να επιτυγχάνεται μέσα σε ένα χρόνο. 

Την  παρουσίαση  την  παρακολούθησαν  με  μεγάλο  ενδια
φέρον πολιτικοί και  ιδιωτικοί φορείς του κλάδου, η οποία και 
έκλεισε  με  συζήτηση  πάνω  σε  ερωτήματα  του  κοινού  γύρω 
από την εφαρμογή του χάλκινου κλωβού στην  ιχθυοκαλλιέρ
γεια. 

Το Ε.Ι.Α.Χ. συμμετείχε στο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2018 με θέμα 
"Η Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια ως μοχλός ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας"

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΑππόό  ααρριισσττεερράά::  οο  ΑΑνν..  ΥΥπποουυρργγόόςς  ΑΑγγρροοττιικκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ΤΤρροοφφίίμμωωνν,,  
ΓΓιιάάννννηηςς  ΤΤσσιιρρώώννηηςς,,  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς  ΠΠρροοκκόόππηηςς  
ΠΠααυυλλόόπποουυλλοοςς  κκααιι  ααππόό  δδεεξξιιάά::  OO  ΠΠρρύύττααννηηςς  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΘΘεεσσσσααλλίίααςς  
ΚΚααθθηηγγηηττήήςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΠΠεεττρράάκκοοςς

ΑΑππόό  ααρριισσττεερράά::  οο  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόόςς  ΣΣύύμμββοουυλλοοςς  ττοουυ  ΕΕΙΙΑΑΧΧ  ΔΔρρ..  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  
ΕΕυυσσττααθθίίοουυ  κκααιι  οο  ΓΓεεννιικκόόςς  ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς  ττοουυ  ΕΕΙΙΑΑΧΧ  κκοοςς  ΝΝίίκκοοςς  ΒΒεερργγόόπποουυλλοοςς

ΣΣττιιγγμμιιόόττυυπποο  ααππόό  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττοουυ  ΔΔρρ..    ΠΠααννααγγιιώώττηη  ΕΕυυσσττααθθίίοουυ



Ο ΚΟΣΜΟΣ

Τεχνικό σεμινάριο τοποθέτησης χάλκινων υδρορροών  

Στο  πλαίσιο  των  επιμορφωτικών  Τεχνικών  Σεμιναρίων 
που διεξάγει η ΧΑΛΚΟΡ σε συνεργασία με φορείς όπως 
Σύνδεσμοι  Υδραυλικών  ,Τεχνικές  Σχολές  Δευτεροβάθ
μιας Εκπαίδευσης, Ιεκ  κ.α. πραγματοποιήθηκε στις  22 
Μαΐου  2018    με πρωτοβουλία  της ΧΑΛΚΟΡ σε  συνερ
γασία με το  ΙΕΚ Νεάπολης Θεσσαλονίκης Τεχνικό Σεμι
νάριο με Θέμα:

Τοποθέτηση  Χάλκινων  Υδρορροών  –Πλεονεκτήμα
τα Εφαρμογής.

Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην εργαστηριακή αί
θουσα  του  ΙΕΚ    και  αποτέλεσε μέρος  της  εκπαιδευτική 
διαδικασίας στο πλαίσιο του μαθήματος Τεχνολογία Κα
τασκευών  της  ειδικότητας  των Θερμουδραυλικών. Την   
παρουσίαση παρακολούθησαν 40 καταρτιζόμενοι και οι 
εκπαιδευτές τους. 

Η  επιμορφωτική  και  συνάμα  εκπαιδευτική  διαδικασία 
περιλάμβανε    ανάλυση    των πλεονεκτημάτων  της  χρή
σης Χάλκινων Υδρορροών συλλογής όμβριων υδάτων, 
επίδειξη  και  συναρμολόγηση  των  εξαρτημάτων  και 
τέλος πρακτική εφαρμογή (κολλήσεις, πριτσίνωμα, στή
ριξη σε ξυλότυπο ,πέτρα η μπετόν).

Τονίστηκε  ιδιαίτερα  ότι  οι  Υδρορροές  Χαλκού    εκπλη
ρώνουν  απόλυτα      τις  τεχνικές  και  λειτουργικές 
απαιτήσεις  που  προβλέπει  ο  αρχιτεκτονικός  και  μηχα
νολογικός    σχεδιασμός  κατασκευής      και  εξασφαλίζουν 
ομοιογένεια και σταθερότητα σε κάθε εφαρμογή ,υψηλή 
αντοχή στη διάβρωση δεν επηρεάζονται  από  περιβαλ

λοντικούς παράγοντες  ,εγκαθίστανται εύκολα και παρα
μένουν αναλλοίωτες  στο χρόνο. 

Για  την  πρακτική  εφαρμογή  προσκλήθηκε    ένας  από 
τους βασικούς μας συνεργάτες στη Β.Ελλάδα ,Τεχνικός 
Τοποθέτησης  Υδρορροών  και  αντιπρόεδρος  του  Συν
δέσμου  μεταποιητών  μετάλλου  Ν.  Ημαθίας  κος  Ζήσης 
Ζιώγας  ο οποίος με τις πρακτικές του γνώσεις παρου
σίασε  όλη  τη  διαδικασία  της  τεχνικής  τοποθέτησης  και 
συναρμολόγησης των Χάλκικων Υδρορροών.

Συμπερασματικά,  οι  καταρτιζόμενοι  και  οι  εκπαιδευτές 
τους  ,καθώς  για πρώτη φορά  ήρθαν  σε  επαφή  με  την 
συγκεκριμένη  τεχνική  εφαρμογή,  έμειναν  ενθουσια
σμένοι  τόσο από  το υλικό όσο και από  την  τεχνική  το
ποθέτησης και   συνειδητοποίησαν ότι πρέπει  να  έχουν 
ανοιχτά μυαλά  να  εκπαιδεύονται    σε  κάθε  τι  καινοτόμο 
και  να απαιτούν συγκεκριμένες πιστοποιήσεις  και προ
διαγραφές των υλικών που χρησιμοποιούν.

Τέλος ευχαριστούμε  τον Κο Ζιώγα   για  την συνεργασία 
και το ΙΕΚ Νεάπολης και ειδικότερα τον Δντη Κο Μαυρί
δη Μιχάλη, για την φιλοξενία. Τονίστηκε  ιδιαίτερα, ότι η 
ΧΑΛΚΟΡ θα είναι πάντα αρωγός και θα ενθαρρύνει αυ
τές  τις  πρωτοβουλίες  που  έχουν  ως  στόχο  την  άρτια 
εκπαίδευση των τεχνικών. 
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10η 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,  πραγματο
ποιεί ανελλιπώς τον διαγωνισμό και την εκδήλωση που είναι 
η  βράβευση  των  καλλίτερων  εγκαταστατών  δικτύων  χαλκο
σωλήνων. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με  την  ευγενι
κή  χορηγία  που  μας  παρέχει  η  ΧΑΛΚΟΡ  με  χαλκοσωλήνες 
και  εξαρτήματα,  μια  σύγχρονη  βιομηχανία που  αποτελεί  τον 
κλάδο σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor Α.Ε. και δραστηριο
ποιείται  στην  παραγωγή  και  εμπορία  προϊόντων  χαλκού  και 
κραμάτων χαλκού.
 
Ο  10ος  διαγωνισμός  για  τους  καλλίτερους  εγκαταστάτες  δι
κτύων  χαλκοσωλήνων  του  έτους  2018  ξεκίνησε  στις  αρχές 
Φεβρουαρίου  και  ολοκληρώθηκε  τέλη Μαρτίου,  συμμετείχαν 
60  μαθητές  από  20  τεχνικές  σχολές  του  νομού  αττικής.    Οι 
μαθητές  κατόπιν οδηγιών κλήθηκαν να  εφαρμόσουν σε  ειδι
κά  ταμπλό,  βάση  σχεδίου  εφαρμογές  με  χαλκοσωλήνες,  με 
υλικά και εργαλεία που τους παρείχε το Ε.Ι.Α.Χ.. Οι εφαρμο
γές ήταν δύο τύπων,  ο πρώτος  με χαλκοσωλήνες TALOS® 
και ο δεύτερος με ευκάμπτους χαλκοσωλήνες CUSMART®, η 
χρονική διάρκεια για το κάθε σχέδιο ήταν 40 λεπτά.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στις  εγκαταστάσεις  του Ε.Ι
.Α.Χ.  την  Πέμπτη  24 Μαΐου  2018.  Mε  δώρα  από  την  ΧΑΛ
ΚΟΡ  και  από  τις  εταιρείες,  VIRAX  που  σχεδιάζει  και 
κατασκευάζει,  εργαλεία  για  την  κατεργασία  των  χαλκοσωλή
νων  και  την KNIPEX που  είναι  μια  κορυφαία  μάρκα παγκο
σμίως  στις  πένσες  και  οι  δύο  εταιρείες  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 διάρ
κεια του διαγωνισμού, ένα σετ μουφαδόρου (1ος), σετ κουρ
μπαδόρων  (1ος  &  2ος),  εύκαμπτο  λαμπτήρα  πολλαπλού 
προσανατολισμού  (1ος  &  2ος),  Γαλλικό  κλειδί  με  αναστρε
φόμενη σιαγώνα (2ος),  Γερμανοπολύγωνα κλειδιά καστάνιας 
με αρθρωτή κεφαλή (2ος), κατσαβίδια με λαβή, και μία υφα

σμάτινη  εργαλειοθήκη    (3ος)  τσιμπίδα  υδραυλικού,  μια  γκα
ζοτανάλια  Combra  Knipex  &  tshirt  virax  (1ος,  2ος,  3ος), 
σημαντικά  βοηθήματα  για  τις  εγκαταστάσεις  από  την  Virax. 
Επιπλέον από μία χάλκινη τιμητική πλακέτα δόθηκε αντίστοι
χα στα σχολεία των βραβευθέντων μαθητών όπως επίσης και 
στο σχολείο που οι  τρεις μαθητές  του συγκέντρωσαν αθροι
στικά την υψηλότερη βαθμολογία σε σχέση με όλα τα υπόλοι
πα  σχολεία.    Στα  σχολεία  αυτά  δόθηκαν  επίσης  από  μια 
κουλούρα με  επενδεδυμένο χαλκοσωλήνα TALOS®, ως υλι
κό  για  τις  εργαστηριακές  ασκήσεις,  προσφορά  της  ΧΑΛ
ΚΟΡ.  
    
Κατά την διάρκεια της απονομής, υπήρχε προβολή με φωτο
γραφικό  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  συμμετε
χόντων  μαθητών.  Στην  παρουσίαση  του  αναφέρθηκε  και 
στην αντιμικροβιακή  ιδιότητα του χαλκού και πώς εφαρμόζε
ται στις επιφάνειες αφής.

 Χαιρετισμό απηύθυνε   ο κύριος Πέτρος Σαλουφάκος Μηχα
νολόγος  μηχανικός,  από  την  ΧAΛΚΟΡ,  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.    Στην συνέχεια 
πήρε  τον λόγο η κυρία Σαπφώ Μπαρμπέρη, αντιπρόσωπος 
των  εταιρειών  VIRAX  &  KNIPEX  οποία  επισήμανε  στους 
βραβευθέντες μαθητές ότι η σωστή δουλεία θα είναι η επαγ
γελματική  τους  ταυτότητά  και  τους  ευχήθηκε  ως  αυριανούς 
επαγγελματίες να έχουν μια επιτυχημένη επαγγελματική στα
διοδρομία.
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1ο Βραβείο 2ο Βραβείο

Ο κ. Γεράσιμος Ζεπάτος, καθηγητήςΜηχανολόγος ΑΣΕΤΕΜ
ΣΕΛΕΤΕ,  υπεύθυνος  των σεμιναρίων,  αναφέρθηκε    στα  χα
ρακτηριστικά που πρέπει  να  έχουν οι  μαθητές, προκειμένου 
να    αποδώσει  η  γνώση  τους  στο  συγκεκριμένο  χρόνο  που 
διατίθεται  για  την εκτέλεση ενός έργου. Η ψυχραιμία, οι σω
στές  τεχνικές  ανάπτυξης  της  εργασίας,  η  αφομοίωση  των 
οδηγιών κ.α. επιτρέπουν την καλύτερη απόδοση στην εκτέλε
ση του ζητούμενου έργου. Το ξεπέρασμα των αδυναμιών αυ

τού  του  τύπου  εξυπηρετεί  την  αποτελεσματικότητα  της 
προσπάθειας. 

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 ΚΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΙΟΝ  7ο ΕΣΠ. ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ

2ο Βραβείο ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Α.Ε.Δ. ΕΠΑ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

3ο Βραβείο ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Α.Ε.Δ. ΕΠΑ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ

Ειδικός έπαινος για την 
συνολική επίδοση των 

μαθητών

ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
1ο ΕΣΠ. ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ

3ο Βραβείο Ειδικός έπαινος
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