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Αγαπητοί  φίλοι  και  συνεργάτες  του  Ελληνικού 
Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού.

Πρόσφατα παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση της Υποε
πιτροπής  Υδατικών  Πόρων  της  ειδικής  μόνιμης  Επι
τροπής  Προστασίας  Περιβάλλοντος  της  Βουλής,  το 
θέμα «Οι  επιπτώσεις  των υδατοκαλλιεργειών στα πα
ράκτια νερά»

Στην επιτροπή, όπου συμμετείχε το Ινστιτούτο Θαλάσ
σιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», ορισμένο μέλος του 
γνωμοδοτικού  συμβουλίου  της  ΕΕ  για  την  ιχθυοκαλ
λιέργεια  στην  Ευρώπη,  πλην  των  γενικότερων  προ
βλημάτων  που  ανέπτυξε  για  τον  κλάδο,  έφερε  στην 
επιφάνεια  και  το  τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπί
ζουν οι υδατοκαλλιέργειες σε σχέση με την περιβαλλο
ντική  ρύπανση,  που  προκύπτει  από  την  κακή 
διαχείριση συμβατικών  υλικών  και  τον  ελλιπή  κρατικό 
έλεγχο. 

Όπως ανέφερε στην Βουλή η διευθύντρια έρευνας του 
Ινστιτούτου  Θαλάσσιας  Προστασίας  «Αρχιπέλαγος», 
κυρία  Αναστασία  Μήλιου,  ο  ανεπαρκής  μηχανισμός 
ελέγχου και εφαρμογής μαζί με την άρνηση της ύπαρ
ξης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  από  την  βιομηχα
νία,  συντελούν  στην  απαξίωση  ενός  βασικού  κλάδου 
πρωτογενούς παραγωγής, που θα μπορούσε να απο
τελέσει την βαριά βιομηχανία της χώρας μας.

Το  Ελληνικό  Ινστιτούτο Ανάπτυξης  Χαλκού,  στο  πλαί
σιο  της  προώθησης  καινοτόμων  προϊόντων  χαλκού 
και σε συνάρτηση με την κοινωνική ευαισθησία για την 
ενίσχυση  και  κάλυψη  αναγκών  του  ευρύτερου  επαγ
γελματικού  χώρου,  παρουσιάζει  τον  νέο  κλωβό  από 
σύρμα  ειδικού  κράματος  χαλκού  (UR30)  για  χρήση 
στις υδατοκαλλιέργειες.

Τα  πλεονεκτήματα  αυτής  της  εφαρμογής  τα  οποία 
μπορούν  να δώσουν  λύση στην υδατοκαλλιέργεια  και 
τους  επαγγελματίες  του  χώρου,  πρόκειται  να  παρου
σιάσει το ΕΙΑΧ σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Στο παρών  τεύχος  θα βρείτε  τις πληροφορίες  για  αυ
τές  τις  αναφορές  μαζί  με  την  περίληψη  των  παρου
σιάσεων.  

Πιστεύουμε ότι η υιοθέτηση αυτής της καινοτομίας από 
τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας, αλλά και από τους δη
μόσιους φορείς, θα βοηθήσει στην καλύτερη ανάπτυξη 
του  κλάδου  και  θα  του  δώσει  την  θέση  που  του 
αρμόζει στην Ελληνική Οικονομία.

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

Ακολουθήστε μας στο facebook
@helleniccopperdevelopmentinstitute

Σημείωμα του εκδοτή
Editorial
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ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ 2018 | Σχεδιασμός και βιωσιμότητα 
7ος ΔΙΕΘΝHΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΑΛΚΟ
Το  Ευρωπαϊκό  Ινστιτούτο  Χαλκού  (ECI)  είναι  στην  ευ
χάριστη  θέση  να  ανακοινώσει  τον  έβδομο  διετή 
διαγωνισμό «Χαλκός  και  σπίτι», που  θα  επικεντρω
θεί στο θέμα της βιωσιμότητας. Ο σεβασμός στο πε
ριβάλλον,  η  ανακύκλωση,  η  αποφυγή  της  σπατάλης 
των φυσικών πόρων έχει μεγάλη σημασία και ο χαλκός 
μπορεί  να  δώσει  συγκεκριμένες  λύσεις  για  αυτές  τις 
ανάγκες.

Η εστίαση στην αειφορία και στην προστασία του περι
βάλλοντος είναι  ιδιαίτερα σημαντική,  τόσο για  τις σημε
ρινές όσο και για τις μελλοντικές γενιές. Ως εκ τούτου, ο 
διαγωνισμός  επικεντρώνεται  στα  χαρακτηριστικά  του 
χαλκού:  είναι  ένα  φυσικό  μέταλλο,  ευπροσάρμοστο, 
100%  ανακυκλώσιμο  και  προσφέρει  πολλές  άλλες  μη
χανικές, χημικές και φυσικές ιδιότητες που ωφελούν την 
ενεργειακή απόδοση,  τη διατήρηση των πόρων και άλ
λα.  Τα  πλεονεκτήματα  της  χρήσης  αυτού  του  υλικού 
είναι  επομένως  πολλά,  κυρίως  από  οικολογική  και  αι
σθητική άποψη.

Σήμερα, οι σχεδιαστές πρέπει να σχεδιάζουν έργα που 
συνδυάζουν  την  εξοικονόμηση  της  ενέργειας  με  υλικά 
χαμηλού  περιβαλλοντικού  αντίκτυπου,  προκειμένου  να 
δημιουργηθεί  ένα  πιο  βιώσιμο  μέλλον.  Ειδικότερα,  ο 
χαλκός είναι όλκιμος και σκληρός, ένας εξαιρετικός ηλε
κτρικός  και  θερμικός  αγωγός  και  διευκολύνει  την  εκμε
τάλλευση  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας, 
δημιουργώντας χώρους φιλικότερους προς το περιβάλ
λον.

Ο  διαγωνισμός  καθιερώθηκε  το  2006  με  σκοπό  να 

προσφέρει στους φοιτητές και  τους νέους επαγγελματί
ες  την  ευκαιρία  να πειραματιστούν  με  χαλκό,  δημιουρ
γώντας  καινοτόμα  και  πρωτότυπα  έργα, 
υπογραμμίζοντας  την  ομορφιά  και  την  ευελιξία  αυτού 
του συναρπαστικού μετάλλου που είναι απαραίτητο για 
τη ζωή και την πρόοδο.

Ο  διαγωνισμός  είναι  ανοιχτός  για  σχεδιαστές  και  αρχι
τέκτονες ηλικίας μέχρι 40 ετών, καθώς και σπουδαστές 
που  εγγράφονται  σε  σχολές  εσωτερικού  σχεδιασμού  ή 
αρχιτεκτονικές  σχολές  και  πανεπιστήμια.  Οι  διαγωνι
ζόμενοι  στις  δύο  διαφορετικές  κατηγορίες  μπορούν  να 
συμμετέχουν μεμονωμένα ή σε ομάδες και η σχολή ή το 
πανεπιστήμιο του οποίου οι σπουδαστές παρουσιάζουν 
τα πιο  συναφή  και  συναρπαστικά  έργα,  θα  διακριθούν 
με ειδική πινακίδα.

Η κριτική επιτροπή για την εξέταση των σχεδίων αποτε
λείται  από  τρεις  επαγγελματίες  που  ανήκουν  στον 
κόσμο  του  σχεδιασμού  και  της  αρχιτεκτονικής:  ο  αρχι
τέκτονας Massimo Curzi,  ο σχεδιαστής Matteo Ragni 
και ο αρχιτέκτονας και κριτικός Marco Romanelli.

Στους προηγούμενους διαγωνισμούς, οι συμμετέχοντες 
παρουσίασαν  πρωτοποριακές  και  πρωτότυπες  ιδέες 
που συνδυάζουν  την  κομψότητα και  τη  λειτουργικότητα 
του χαλκού, δίνοντας νέες και απροσδόκητες εκφράσεις 
σε καθημερινά αντικείμενα οικιακής χρήσης.

Τα πάντα μπορούν να επανεμφανιστούν και να προορί
ζονται  για  νέες  και  διαφορετικές  χρήσεις,  συμπεριλαμ
βανομένων  αντικειμένων  σε  οικιακούς  χώρους, 
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εμπορικούς και δημόσιους χώρους, όπως νοσοκομεία ή 
σχολεία.  Τα  έργα  μπορούν  να  αποτελούνται  από  αξε
σουάρ  επίπλωσης,  εσωτερικά  καλύμματα,  φωτιστικά, 
επιτραπέζια  ή  μαγειρικά  αντικείμενα  και  να  περιέχουν 
τεχνικά στοιχεία σχετικά με τους ανανεώσιμους πόρους 
και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο χαλκός είναι ένα εκλεκτικό υλικό που προσφέρει 
αμέτρητες  δυνατότητες  κατασκευής. Οι  διαγωνιζόμε
νοι  μπορούν  να  συνδυάσουν  τον  χαλκό  και  με  άλλα 
μέταλλα  για να φτιάξουν κράματα   χαλκού όπως είναι 
ο  ορείχαλκος,  ο  μπρούτζος,  το  χαλκόνικέλιο  και  άλλα, 
αλλά ο χαλκός πρέπει να είναι ο κύριος πρωταγωνιστής 
των δημιουργιών. Το πάθος για την αισθητική συμβαδί
ζει  με  τη  λειτουργικότητα,  ώστε  να  δημιουργηθούν  μο
ντέρνα  και  βιώσιμα  σχέδια  που  θα  βελτιώσουν  τη 
σχέση μας με το περιβάλλον, τη φύση και τους πόρους 
της.

Ο  διαγωνισμός  διοργανώνεται  από  το  παράρτημα  του 
Ευρωπαϊκού  Ινστιτούτου  Χαλκού  στην  Ιταλία:  ένας  μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται  εδώ 
και  40  χρόνια  σε  εθνικό  και  διεθνές  επίπεδο  για  την 
προώθηση  και  υποστήριξη  της  χρήσης  του  χαλκού  και 
των κραμάτων του σε πολλές εφαρμογές του, συμπερι
λαμβάνοντας  μερικές  από  τις  πιο  δημιουργικές  και  εκ
φραστικές στον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική.

Η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  είναι  31 
Οκτωβρίου 2018.

Την  προκήρυξη  του  διαγωνισμού  και  τα  συνοδευτικά 
έντυπα  μπορείτε  να  τα  κατεβάσετε  από  το 
www.copperalliance.it.
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Βελτιστοποίηση της αγωγιμότητας του χαλκού

Μέχρι τώρα οι εξελίξεις σχετικά με την αύξηση της αγω

γιμότητας του χαλκού ήταν λίγες. Παρ’όλα αυτά, νέες 

έρευνες τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι συνδυάζοντας 

το χαλκό με τη γραφίνη(η γραφίνη είναι ουσιαστικά ένα 

απομονωμένο ατομικό επίπεδο γραφίτη) είναι δυνατή η 

παραγωγή ενός «υπεραγώγιμου» χαλκού. 

Αυτό το νέο υλικό έχει 16% μεγαλύτερη αγωγιμότητα 

από το χαλκό σε θερμοκρασία δωματίου και μπορεί να 

εξελιχθεί σε ένα υλικό που είναι ικανό να αλλάξει τη βιο

μηχανία και ειδικά αυτή των καλωδίων όπως τη γνωρί

ζουμε μέχρι σήμερα. 

Οι βελτιωμένοι αγωγοί χαλκού μπορούν να προ

σφέρουν: 

• Χαμηλότερη αντίσταση
• Υψηλή μεταφορική ικανότητα
• Λιγότερο βάροςΜικρότερο μέγεθος
• Μη ευαισθησία στη θερμοκρασία

Οι εφαρμογές του νέου αυτού υλικού θα μπορούσε 

να είναι σε:

• Καλώδια χαμηλής, μέσης, υψηλής και υπερυψηλής 
τάσης

• Καλώδια δεδομένων
• Σύρματα περιελίξεων σε κινητήρες
• Φύλλα χαλκού στις μπαταρίες
• Πλακέτες κυκλωμάτων
• Σύρμα σύνδεσης για πλαίσιο μολύβδου σε τσιπ
• Συνδέσεις σε επίπεδο μικροκυκλωμάτων

Τρόπος κατασκευής

• Το γραφένιο εφαρμόζεται και στις δύο πλευρές του 
φύλλου χαλκού 

• Μια στοίβα από στρώματα χαλκού και γραφενίου 
πιέζονται μαζί, δημιουργώντας μονοπάτια ηλεκτρονί

ων 

• Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν μια δραματι
κή αύξηση στην ηλεκτρική αγωγιμότητα στην στοίβα 

με έξι στρώματα

• Η αγωγιμότητα των καναλιών έχει μετρηθεί 100 φο
ρές μέχρι και 100 φορές μεγαλύτερη από την αγωγι

μότητα του χαλκού.

• Η παραγωγή των συγκεκριμένων διατάξεων είναι δυ
νατη και με άλλες μεθόδους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΜεεννέέλλααοοςς  ΤΤσσααγγκκααρράάκκηηςς
ΗΗλλεεκκττρροολλόόγγοοςς  ΜΜηηχχααννιικκόόςς  κκααιι  ΜΜηηχχααννιικκόόςς  ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν  ΕΕΜΜΠΠ
ΥΥπποοψψήήφφιιοοςς  δδιιδδάάκκττωωρρ  ΕΕΜΜΠΠ
ΜΜηηχχααννιικκόόςς  ττεεχχννιικκώώνν  ππωωλλήήσσεεωωνν,,  ΕΕλλλληηννιικκάά  ΚΚααλλώώδδιιαα  ΑΑΕΕ

http://copperalliance.eu/gr
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Οι επιβάτες που ταξιδεύουν μέσω του Διεθνούς Αερολι
μένα του Σαντιάγκο προστατεύονται  τώρα με τις αντιμι
κροβιακές  επιφάνειες  χαλκού  σε  3  περιοχές  της 
εγκατάστασης.

Συνολικά,  115  σημεία  εξυπηρέτησης  επιβατών  για  διε
θνής και εθνικές πτήσεις έχουν εξοπλιστεί με αντιμικρο
βιακό χαλκό, καθώς συνεχίζεται η αναβάθμιση με χαλκό 
και σε άλλα σημεία εξυπηρέτησης επιβατών, όπως στη 
νέα  έξοδο  για  διεθνής  πτήσεις,  όπου  προσφέρονται  οι 
υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών.

Αυτά τα τελευταία μέτρα υγιεινής ακολουθούν την εγκα
τάσταση του αντιμικροβιακού χαλκού από το 2015 σε 75 
χώρους  υποδοχής,  όπου  διεξάγονται  διαδικασίες  μετα
νάστευσης κατά την αναχώρηση και την άφιξή τους στη 
χώρα.

Οι επιφάνειες επαφής σε πολυσύχναστους κόμβους με
ταφοράς,  μπορούν  να  μετατραπούν  σε  δεξαμενές  βα
κτηριδίων,  όπου  μπορεί  να  μεταδοθούν  μεταξύ  των 
επιβατών αλλά και μεταξύ των επιβατικού κοινού και του 
προσωπικού.

Ο  καθηγητής  Bill  Keevil,  ένας  κορυφαίος  εμπειρο
γνώμονας  στον  τομέα  της  περιβαλλοντικής  υγείας  από 
το Πανεπιστήμιο  του Σαουθάμπτον, εξηγεί  την αξία  του 
αντιμικροβιακού  χαλκού  σε  κόμβους  μεταφοράς  όπως 
τα  αεροδρόμια:  «Οι  άνθρωποι  που  δεν  ακολουθούν 

τους κανόνες υγιεινής για  τα καθαρά χέρια από διαφο
ρετικές χώρες, μπορεί  να αφήσουν σε  επιφάνειες  επα
φής,  όπως  επάνω  στο  γραφείο  υποδοχής  ή  σε  λαβές 
πορτών,  βακτήρια  και πολυανθεκτικά σε αντιβιοτικά μι
κρόβια, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν σε κάποιον 
άλλο που θα αγγίξει αυτές τις επιφάνειες. Ο χαλκός ου
σιαστικά  μειώνει  και  περιορίζει  την  εξάπλωση  αυτών 
των επικίνδυνων μικροβίων και υιών, συμβάλλοντας ση
μαντικά στη βελτίωση της υγιεινής του χώρου και συνε
πώς της ευρύτερης υγείας ».

Ο  Διεθνής  Αερολιμένας  του  Σαντιάγκο  εξυπηρετεί  21 
εκατομμύρια  επιβάτες  ετησίως  και  τώρα  ο  καθένας  θα 
περάσει από μία τουλάχιστον προστατευμένη ζώνη από 
αντιμικροβιακό χαλκό.

Απεικονίζοντας τα πολύπλευρα χαρακτηριστικά του κόκ
κινου  μετάλλου,  ένα  καινούργιο  έργο  χαλκού  κοσμείται 
τώρα  στο  διεθνή  χώρο  αναχώρησης. Ένα  κομμάτι  τοί
χου 70 μέτρων, που ονομάζεται «ποιητική γεωγραφία», 
παίρνει  τη  μορφή  μιας  οροσειράς  και  αντιπροσωπεύει 
τα ηχητικά κύματα που παράγονται από τον άνεμο στα 
βουνά, σε συνδυασμό με  τον ήχο που παράγεται  κατά 
την ανάγνωση ποιημάτων από τους παγκοσμίου φήμης 
ποιητές  της  Χιλής,  Pablo  Neruda,  Gabriela  Mistral  και 
Nicanor Parra.

Ο Αντιμικροβιακός  Χαλκός στα Σημεία Εξυπηρέτησης, προστατεύει την 
Υγεία των επιβατών στο διεθνές αεροδρόμιο του Σαντιάγκο

ΥΓΕΙΑ
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Στο  πλαίσιο  της  προώθησης  της  νέας  εφαρμογής  του 
χαλκού  στον  χώρο  της  υδατοκαλλιέργειας,  το  ΕΙΑΧ  θα 
συμμετάσχει στα ακόλουθα συνέδρια: 

• 46  Ιουνίου  2018:  Διεθνές  Συνέδριο  Ιχθυοκαλλιέρ
γειας  (International Congress  on Aquaculture)    Κο
πεγχάγη Δανία 
• 2529  Αυγούστου  2018:  Συνάντηση  της  Διεθνούς 
Κοινότητας  Ιχθυοκαλλιεργητών,(World  Aquaculture 
Society Meetings)  Μονπελιέ Γαλλία 
• 811  Νοεμβρίου  2018:  3ο  Διεθνές  Συνέδριο  σε 
Εφαρμοσμένη  Ιχθυολογία και Υδρόβιο Περιβάλλον, 
(Hydrometdit  3rd  International  Congress  on  applied 
Ichthyology and Aquatic Environment)  Βόλος  Ελλάδα.

Στα ανωτέρω συνέδρια το ΕΙΑΧ θα αναπτύξει τα προτε
ρήματα του σύρματος από ειδικό κράμα χαλκού (UR30) 
για  την    κατασκευή  ιχθυοκλωβών, ως  το πλέον  κατάλ
ληλο υλικό για την υγιή και χωρίς καμία περιβαλλοντική 
επιβάρυνση,  ανάπτυξη  των  ιχθυοκαλλιεργειών  σε  πα
ράκτιες  και  παραθαλάσσιες  περιοχές,  μία  από  τις  πιο 
σημαντικές  επιχειρηματικές  δραστηριότητες  στην  χώρα 
μας αλλά και παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια.

Η καινοτομία αυτή δίνει την δυνατότητα παραγωγής με
γάλων  ποσοτήτων  και  διαφόρων  τύπων  ιχθύων, 
εμπλουτίζοντας την διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου.
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι κατά καιρούς έχουν 
πραγματοποιηθεί διάφορες μελέτες και έρευνες οι οποί
ες  καταδεικνύουν  το  ενδεχόμενο  η  ιχθυοκαλλιέργεια  να 
είναι  τελικώς  επιβλαβής  για  το  περιβάλλον  εντός  του 

οποίου αναπτύσσεται.

Ωστόσο,  αναγνωρίζοντας  ότι  τα  τελευταία  χρόνια,  η 
απόδοση  της  συλλεκτικής  αλιείας  μειώνεται  συνεχώς, 
ενώ η ζήτηση για αλιευτικά προϊόντα σε παγκόσμιο επί
πεδο ενισχύει την τάση για υγιεινή διατροφή,   δημιουρ
γείται  ένα  κενό,  το  οποίο  καλείται  να  καλύψει  η 
ιχθυοκαλλιέργεια, με την ανάπτυξη νέων μορφών ιχθυο
κλωβών και  ιχθυοκαλλιεργειών.

Η ποσοτική εκτίμηση των προϊόντων του μεταβολισμού 
των  ιχθύων    και  των  υπολειμμάτων  τροφής  τους  (νι
τρώδη,  νιτρικά,  αμμωνία,  υδρόθειο,  φωσφορικά)  όπως 
και  άλλων  σημαντικών  παραμέτρων  ευζωίας  αυτών 
(διαφάνεια  νερού,  περιεκτικότητα  σε  οξυγόνο,  βαρέα 
μέταλλα), αλλά και η ποιοτική υφή και οι οξυδοαναγωγι
κές  ιδιότητες  του  υποστρώματος,  όπως  επίσης  και  το 
επίπεδο  ανάπτυξης  μικροβίων,  παρασίτων    και  άλλων 
μικροοργανισμών,  σε    ιχθυοκαλλιέργειες  με  κλωβούς 
από κράματα χαλκού Copper Alloy Mesh (Cam), έχουν 
διερευνηθεί  τα  τελευταία χρόνια από το Ελληνικό  Ινστι
τούτο Ανάπτυξης Χαλκού(ΕΙΑΧ) με κύριο στόχο την πα
ραγωγή  υγιεινής  διατροφής,  αλλά  συγχρόνως  και  την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Σε επιστημονικές μελέτες οι οποίες έγιναν από το ΕΙΑΧ 
σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιοπαθολογίας της Ια
τρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο 
Νοσοκομείο,  διαπιστώθηκε  ότι  η  χρήση  των  κραμάτων 
χαλκού,  δημιουργεί  καλύτερες  προϋποθέσεις  στην 
ιχθυοκαλλιέργεια,  ελαττώνοντας τα μικροβιακά στελέχη 

Συμμετοχές του ΕΙΑΧ σε Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια με θέμα 
«Ιχθυοκαλλιέργειεςυγεία  περιβάλλον και χαλκός».

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
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και παράσιτα,  μη  επιτρέποντας  την  δημιουργία    άλγης, 
παρέχοντας καλύτερες προϋποθέσεις για  την οξυγόνω
ση  και  την  ευζωία  των  ιχθύων,    προστατεύοντας  συγ
χρόνως  το  περιβάλλον  λόγω  της  μείωσης  των 
συγκεκριμένων  μικροοργανισμών  και  παρασίτων. 
(Figure 1)  Α249 (UR30)  B228 (ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ)

Επί  πλέον,  η  ιδιότητα  του  χαλκού  να  ανακυκλώνεται 
πλήρως  μετά  το  πέρας  της  ζωής  του,  δίνει  ένα 
σημαντικό  οικονομικό  και  περιβαλλοντικό  πλεονέκτημα 
στην υδατοκαλλιέργεια και στον παραγωγό.

Με βάση τα αποτελέσματα των  αξιολογήσεων  αλλά και 
έπειτα από εκτενή συγκριτική μελέτη της βιβλιογραφίας, 
γίνεται  μια  συνολική  εκτίμηση  των  επιπτώσεων  των 
ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων στο άμεσο θαλάσσιο πε
ριβάλλον. 

Τα  αποτελέσματα  των  ερευνών  μαζί  με  την  συνολική 
παρουσίαση των προτερημάτων των ιχθυοκλωβών από 
σύρμα  κράματος  χαλκού  στις  ιχθυοκαλλιέργειες, 
πρόκειται να παρουσιαστούν στα ανωτέρω συνέδρια.

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ιχθυοκλωβός από χαλκό   Ιχθυοκλωβός από συμβατικό δίχτυ 



Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ημερίδα Ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού στα θέματα ασφάλειας 
από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας (ΠΟΣΕΗ)

To 2ο επιστημονικό συνέδριο 2018 της ΠΟΣΕΗ έγινε 
στο πλαίσιο την έκθεσης electec στις 24 και 25 Φε
βρουάριου και ολοκληρώθηκε με την ημερίδα στις 26 
Φεβρουάριου με τον θεματικό τίτλο «Ενημέρωση – 
ευαισθητοποίηση κοινού στα θέματα ασφάλειας από τη 
χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας» 

Η παρουσίαση έγινε την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 
σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο συνεδρίων στο 
MEC Παιανίας. Στην Ημερίδα της ΠΟΣΕΗ το ΕΙΑΧ συμ
μετείχε με δύο συνεργάτες του.  

Ο κ. Γιώργος Σαρρής, επιστημονικός σύμβουλος του 
ΕΙΑΧ σε θέματα ηλεκτρολογίας, έκανε παρουσίαση 
στους μαθητές του ΕΠΑ.Λ. με τίτλο «Δεξιότητες για σύγ
χρονους ηλεκτρολόγους Α’ ειδικότηταςπροτάσεις για 
ηλεκτρολόγους ΕΠΑ.Λ. Στην παρουσίασή του 
αναφέρθηκε στις δεξιότητες ενός καλού ηλεκτρολόγου , 
για τα εφόδια στην αγορά εργασίας, στα πρότυπα, στα 
μέτρα προστασίας στην ασφαλή ηλεκτρική εγκατάστα
ση με έμφαση στην προσοχή και στις ευθύνες των ηλε
κτρολόγων στην εκτέλεση των έργων τους, αλλά και την 
αναγκαιότητα για συνεχή ενημέρωσή τους σχετικά με 
την πρόσφατη ηλεκτρολογική Νομοθεσία και με τις συν
θήκες που εντοπίζονται στην πράξη. 

 Έκανε εκτενή αναφορά στη γνώση της Νομοθεσίας, 
καθώς πολλές φορές δεν είναι εύκολα διακριτό το μερί
διο ευθύνης μεταξύ του ηλεκτρολόγου, του πελάτη, του 

κατασκευαστή ηλεκτρολογικού υλικού / συσκευής ή του 
πάροχου ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον αναφέρθηκε 
και στις περιπτώσεις όπου η ανεπάρκεια μιας ηλεκτρι
κής  εγκατάστασης έχει στοιχίσει τις ζωές δεκάδων συ
νανθρώπων μας, πράγμα που θα πρέπει να μας 
ανησυχεί ιδιαίτερα σήμερα, όταν αντίστοιχες κοινωνίες 
σε άλλες χώρες έχουν κάνει σημαντικά βήματα μείωσης 
τέτοιων φαινομένων.

Τέλος, ο συνεργάτης του Ε.Ι.Α.Χ. και μέλος του Πανελ
ληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, κ. 
Κώστας Γερασίμου (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Εκ
παιδευτικός Ηλεκτρολογίας Π.Ε.), σε μία διαδραστική 
επίδειξη έκανε παρουσίαση σε παιδιά μικρής ηλικίας με 
θέμα την «Ηλεκτρική ασφάλεια». Σκοπός της παρουσί
ασής του ήταν να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά στα θέμα
τα της ηλεκτρικής ασφάλειας, ώστε να είναι η νέα γενιά 
με λιγότερα ατυχήματα (και θανάτους), τα οποία προέρ
χονται  από ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά 
ηλεκτρικών συνδέσεων ή συσκευών. 
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Τα παιδιά μέσα από μία επαγγελματικά προσαρμο
σμένη για την ηλικία τους προσέγγιση του κυρίου Γερα
σίμου, κατάλαβαν τα οφέλη της ηλεκτρικής ενέργειας 
στη χρήση της αλλά και τους κινδύνους που παραμο
νεύουν κάθε στιγμή, παίρνοντας τα ακόλουθα σημαντι
κά μηνύματα:

• Καλούμε και εμπιστευόμαστε ΜΟΝΟ αδειούχους 
επαγγελματίες ηλεκτρολόγους. (Ταυτότητα).
• Ο ηλεκτρολόγος είναι ο «γιατρός» των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων
• Το ρελέ στον πίνακα είναι απαραίτητο γιατί σώζει από 
ηλεκτροπληξία, τραυματισμό, πυρκαγιά, σε αν
θρώπους, κατοικίδια, και περιουσίες.
• Προσέχουμε πάντα τα καλώδια και τις συσκευές όταν 
τα χρησιμοποιούμε για φθορές και γυμνούς αγωγούς.
• Ζητάμε πάντα την βοήθεια ενός ενήλικα πριν χρησι
μοποιήσουμε το ρεύμα.
• Φυσικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλούμε 
πρώτες βοήθειες 166 ή πυροσβεστικό σώμα 199 ή άμε
ση δράση 100.
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Το Ε.Ι.Α.Χ. συμμετείχε μαζί με την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. στην Διεθνή 
Έκθεση Climatherm Energy 2018

Το  Ε.Ι.Α.Χ.,  (Ελληνικό  Ινστιτούτο  Ανάπτυξης  Χαλκού), 
συμμετείχε σε κοινό περίπτερο με την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 
Α.Ε.  στην  Διεθνή  έκθεση  “Climatherm  Energy”,  που 
πραγματοποιήθηκε στις 2225 Φεβρουαρίου, στο Εκθε
σιακό  Κέντρο Metropolitan  Expo  και  η  οποία  τελεί  ση
μείο αναφοράς, για τους επαγγελματίες του κλάδου της 
οικοδομής.

Μέσα από  ένα υπερσύγχρονο πρωτοποριακό περίπτε
ρο, το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της ΕΛΒΑΛΧΑΛ
ΚΟΡ  Α.Ε.  και  του  Ε.Ι.Α.Χ.,  παρουσίασαν  προϊόντα 
χαλκού και καινοτόμες λύσεις, στους επαγγελματίες που 
επισκέφθηκαν το περίπτερο.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης, το Ε.Ι.Α.Χ. διοργάνωσε 
ξεχωριστή  εκδήλωση  με  τον  τίτλο  «Οι  χρήσεις  και  τα 
πλεονεκτήματα  του  χαλκού στην  καθημερινότητα μας», 
όπου  τρείς ομιλητές παρουσίασαν  τις πολύπλευρες ευ
εργετικές  ιδιότητες  του χαλκού. Οι  ομιλίες με  την σειρά 
που  παρουσιάστηκαν  ήταν  οι  εξής:  «Γνωριμία  με  τον 
χαλκό ως μέταλλο / ιχνοστοιχείο» από τον καθηγητή Νί
κο Κατσαρό, «Ο χαλκός στην σύγχρονη οικοδομή» από 
τον  εγκαταστάτη  υδρορροών  κύριο  Ζήση  Ζιώγα  και 
τέλος  «Ο  ρόλος  του  χαλκού  στο  υγιές  κτίριο»  από  τον 
επιστημονικό σύμβουλο του Ε.Ι.Α.Χ. Δρ. Παναγιώτη Ευ
σταθίου. 

Στην  ανωτέρω  εκδήλωση  προήδρευσε  ο  γενικός  διευ
θυντής  του  Ε.Ι.Α.Χ.  κ.  Νίκος  Βεργόπουλος.  Τις  ομιλίες 

παρακολούθησαν  με  μεγάλο  ενδιαφέρον  μαθητές  και 
επαγγελματίες του χώρου της οικοδομής.

Τόσο στην εκδήλωση, όσο και στο φιλόξενο περιβάλλον 
του  κοινού  περιπτέρου  με  την  ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ,  οι 
επισκέπτες  ρωτούσαν  με  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για 
διάφορα  θέματα  που  τους  απασχολούσαν  σχετικά  με 
τον χαλκό, τις ιδιότητές, τις τεχνικές και τα προϊόντα του. 
Καθ’  όλη  την  διάρκεια  της  έκθεσης,  υπήρχε  επίδειξη 
σύνδεσης χαλκοσωλήνων από εξειδικευμένο συνεργάτη 
της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Το  επιτελείο  του  Ε.Ι.Α.Χ.,  που  ήταν  παρόν  σε  ειδικό 
χώρο  στο  κοινό  περίπτερο,  κάλυψε  όλες  τις  απορίες 
των  επισκεπτών  που  επικεντρωθήκαν  γύρω  από  τον 
αντιμικροβιακό  χαλκό,  τις  ιδιότητες  και  τις  εφαρμογές 
του.    

 Τέλος –

Για περισσότερες πληροφορίες και εικόνες υψηλής 
ανάλυσης, επικοινωνήστε με:
Νίκος Βεργόπουλος
Γενικός Διευθυντής Ε.Ι.Α.Χ.
2104898296
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Ο ΚΟΣΜΟΣ

Συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού στο “DYO 
FORUM”  

Το  ΕΙΑΧ,  (Ελληνικό  Ινστιτούτο  Ανάπτυξης  Χαλκού), 
συμμετείχε  και φέτος στο  “DYO FORUM 2018”  για  την 
Διατροφή, την Υγεία και την Ομορφιά, που διεξήχθη με 
μεγάλη επιτυχία στις 17 και 18 Μαρτίου 2018 στο Ζάπ
πειο Μέγαρο στην Αθήνα. 

Μέσα  από  ένα  άρτια  οργανωμένο  περίπτερο,  το 
Ελληνικό  Ινστιτούτο  Ανάπτυξης  Χαλκού,  παρουσίασε 
στο μεγαλύτερο διαδραστικό Επιστημονικό και Εκθεσια
κό  Forum,  για  την  πρόληψη  της  υγείας,  τις  αντιμικρο
βιακές  ιδιότητες  του  χαλκού.  Οι  επισκέπτες  είχαν  την 
δυνατότητα  να  ενημερωθούν,  μέσα  από  ενημερωτικά 
φυλλάδια,  για  τις μοναδικές  ιδιότητες  του χαλκού,  τόσο 
σε αμιγείς χώρους υγιεινής  όσο και σε ευρύτερους δη
μόσιους χώρους. Το περίπτερο ήταν πλήρως επανδρω
μένο  από  στελέχη  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου 
Ανάπτυξης  Χαλκού,  οι  οποίοι  παρείχαν  κατάλληλες 
πληροφορίες  και  ενημέρωση  στους  επισκέπτες  γύρω 
από τις ιδιότητες, τις εφαρμογές καθώς και την διαδικα
σία  πιστοποίησης  χώρων  ως  αντιμικροβιακών,  κάνο
ντας χρήση προϊόντων αντιμικροβιακού χαλκού.

Κατά την διάρκεια του DYO FORUM ο Δρ. Παναγιώτης 
Ευσταθίου  Μ.D.,Ph.D,  επιστημονικός  σύμβουλος  του 
ΕΙΑΧ  για  τον  αντιμικροβιακό  χαλκό,  πραγματοποίησε 
μια  εξαιρετική  παρουσίαση  με  θέμα  «Η  αντιμικροβιακή 
χρήση του Χαλκού» στην οποία αναφέρθηκε στις ευερ
γετικές  ιδιότητες  του  αντιμικροβιακού  χαλκού  και  στην 
αναγκαιότητα  χρησιμοποίησής  του,  όχι  μόνο  στους 
χώρους  υγείας,  αλλά  και  σε  πολλούς  κοινόχρηστους 
χώρους,  παρουσιάζοντας  Ελληνικές  και  ξένες  εφαρμο
γές αντιμικροβιακού χαλκού.

Μετά το τέλος της παρουσίασης, ακολούθησε κλήρωση 

μεταξύ των παρευρισκομένων για τρία θερμόμετρα από 
αντιμικροβιακό  χαλκό  της  εταιρίας  “ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΜΕ
DICAL”.

Τόσο  την  επιστημονική  ημερίδα  όσο  και  το  περίπτερο 
του  ΕΙΑΧ  επισκέφθηκε  αρκετός  κόσμος,  δείχνοντας  το 
ενδιαφέρον  του  για  τις  ευεργετικές  ιδιότητες  του Αντιμι
κροβιακού Χαλκού.

Οι επιφάνειες αφής από συμπαγή αντιμικροβιακό χαλκό 
χρησιμοποιούνται  ήδη  σε  νοσοκομεία,  σχολεία,  μέσα 
μαζικής  μεταφοράς,  αθλητικές  εγκαταστάσεις  και  σε 
γραφεία σε όλο  τον  κόσμο για  να μειωθεί  η  εξάπλωση 
των  λοιμώξεων,  συμπληρώνοντας  τα  βασικά  μέτρα 
ελέγχου  των  λοιμώξεων,  όπως  η  καλή  υγιεινή  των  χε
ριών,  ο  τακτικός  καθαρισμός  και  η  απολύμανση  των 
επιφανειών.  Η  ιδιότητα  αυτή  του  αντιμικροβιακού  χαλ
κού συνεχίζει να λειτουργεί μεταξύ των καθαρισμών, και 
δεν απαιτεί καμία ειδική συντήρηση.
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