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Μια νέα χρονιά ξεκινά και, όπως κάθε νέο ξεκίνημα, η 
αισιοδοξία για κάτι καλύτερο θα πρέπει να υπάρχει 
πάντοτε στην σκέψη του καθενός από εμάς.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού, 
προσπαθώντας όπως πάντα να βρίσκεται στο πλευρό 
του επαγγελματία, αλλά και κάθε πολίτη που 
ενδιαφέρεται να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον 
κόσμο του χαλκού, θα συνεχίσει και τη νέα χρονιά, 
μέσα από τις σελίδες του ηλεκτρονικού του 
περιοδικού, την προσπάθεια αυτή, ευελπιστώντας 
στην όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση του 
ευρύτερου επαγγελματικού κοινού, με στόχο την 
ενθάρρυνσή του για βελτιστοποίηση της 
επαγγελματικής του καριέρας.

Πιστεύοντας ότι ο χαλκός με τα προϊόντα του 
προσφέρει όχι μόνο καινοτόμες αλλά και ουσιαστικές 
λύσεις σε πολλές εφαρμογές, η διάδοσή τους σε 
επαγγελματίες όλων των κλάδων που ασχολούνται με 
τον χαλκό, θα προσδώσει σε αυτούς τα απαραίτητα 
εφόδια ούτως ώστε να ξεχωρίσουν και να 
καταξιωθούν στον επαγγελματικό τους χώρο.

Στόχος του Ε.Ι.Α.Χ. όπως πάντα είναι η προώθηση 
του αιώνιου μετάλλου σε όλους τους επαγγελματίες 
όπως είναι οι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανολόγοι, 
υδραυλικοί, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές κτιρίων, 
διακοσμητές εσωτερικών χώρων, κατασκευαστές 
δημόσιων κτιρίων (σχολείων, νοσοκομείων κλπ), 
επιστήμονες, ιατροί και γενικότερα όλοι όσοι εν 
δυνάμει ασχολούνται επαγγελματικά με τον χαλκό.

Μεγάλη πρόκληση για τη νέα χρονιά στο Ελληνικό 
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού, αποτελεί η βέλτιστη 
προσέγγιση νέων εφαρμογών χαλκού, όπως αυτή στις 
ιχθυοκαλλιέργειες, προσαρμοσμένη πάντοτε στις 
ανάγκες που διαμορφώνονται στο σημερινό 
επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.

Καλή χρονιά!

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

Ακολουθήστε μας στο facebook
@helleniccopperdevelopentinstitute
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Χάλκινες υδρορροές σε κατοικία στην περιοχή Στάδιο Τριπόλεως

Το Στάδιο Τριπόλεως, μία περιοχή με έντονη παράδοση, 
όπου η φυσική ομορφιά εναρμονίζεται με την αρχοντιά 
των παραδοσιακών κτισμάτων και η σύγχρονη 
αρχιτεκτονική βρίσκει άρτια εφαρμογή στην ανακαίνιση 
και συντήρηση αυτών, αφήνει σε κάθε επισκέπτη τις 
καλύτερες εντυπώσεις.

Σε συνέχιση της παράδοσης, αλλά και της προστασίας 
της κατοικίας του από τις βροχές και τα χιόνια, ιδιώτης 
από το στάδιο Τριπόλεως επέλεξε χάλκινες υδρορροές 
για το σύστημα περισυλλογής όμβριων υδάτων.  

Ο λόγος επιλογής του χαλκού έναντι άλλων συμβατικών 
υλικών ήταν πρωτίστως η διαχρονική αντοχή του χωρίς 
ανάγκη συντήρησης ή αντικατάστασης και κατά 
δεύτερον, η αισθητική υπεροχή που συμβαδίζει με το 
παραδοσιακό αρχιτεκτονικό ύφος της κατοικίας που 
χρονολογείται από τις αρχές του 20ου αιώνα.

Οι κατοικίες που δεν έχουν αντίστοιχο σύστημα 
βρίσκονται σε άμεση επαφή με τη βροχή, της οποίας η 
συνεχής ελεύθερη ροή έχει ως αποτέλεσμα την 
πρόκληση τεραστίων ζημιών στο κτίριο.

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της χάλκινης υδρορροής 
φάνηκε άμεσα τόσο στην προστασία της συγκεκριμένης 
κατοικίας όσο και στην μοναδική αισθητική που 
προσέθεσε στην κεραμιδένια στέγη.

Οι υδρορροές χαλκού εναρμονίζονται τέλεια σε κάθε 
τύπο στέγης και πρόσοψης προσφέροντας υψηλή 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

διαχρονική αισθητική.  Ο χαλκός είναι το μοναδικό υλικό 
που ζει αιώνια χάρη στις φυσικές του ιδιότητες, βρίσκεται 
ελεύθερο στην φύση, ανακυκλώνεται πλήρως και 
εναρμονίζεται απολυτά με το φυσικό τοπίο περιοχών με 
έντονη βλάστηση.

Η φυσική πατίνα που δημιουργείται με την πάροδο των 
χρόνων στην επιφάνεια του χαλκού όταν εκτίθεται στις 
ατμοσφαιρικές συνθήκες, που δεν είναι τίποτε άλλο από 
ένα λεπτό προστατευτικό στρώμα οξείδωσης, δημιουργεί 
μία σταδιακή χρωματική αλλαγή ξεκινώντας από το 
σκούρο καφέ, μέχρι να φτάσει στο τελικό χαρακτηριστικό 
ανοικτό πράσινο χρώμα, που κάνει τον χαλκό να 
εναρμονίζεται πλήρως με τα φυσικά χρώματα του 
περιβάλλοντος τοπίου.
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Η σημασία της χρήσης του χαλκού στα καλώδια

Ο χαλκός χρησιμοποιείται στην ηλεκτρική καλωδίωση 
από την εποχή της θεμελίωσης της θεωρίας του 
ηλεκτρομαγνητισμού και της ανακάλυψης του 
τηλέγραφου στις αρχές του 1800.

Με την πάροδο του χρόνου, η ανακάλυψη του 
τηλέφώνου είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση 
στη ζήτηση του χαλκού.

Στη σύγχρονη εποχή, μία προσεγγιστική εκτίμηση είναι 
ότι σχεδόν το ήμισυ του συνόλου του χαλκού που 
εξορύσσεται προορίζεται για την ηλεκτρική καλωδίωση.

Οι χάλκινοι αγωγοί πλέον χρησιμοποιούνται ευρέως στη 
χερσαία και υποβρύχια μετάδοση και διανομή ενέργειας, 
στην κατασκευή, τη βιομηχανία, τις ανανεώσιμες πηγές, 
στις σιδηροδρομικές γραμμές και μετρό, στη βιομηχανία 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, στις τηλεπικοινωνίες, στα 
ορυχεία και σήραγγες αλλά και στη ναυτιλία και τις 
υπεράκτιες εγκαταστάσεις όπως και στα σύρματα 
περιελίξεων.

Ηλεκτρική αγωγιμότητα
Η ηλεκτρική αγωγιμότητα εκφράζει την ευκολία με την 
οποία μεταφέρεται το ηλεκτρικό ρεύμα διαμέσω του 
αγωγού και αποτελεί τη βασική ιδιότητα στην καλωδίωση. 
Ο χαλκός έχει τη μεγαλύτερη αγωγιμότητα σε σχέση με 
τα μηπολύτιμα μέταλλα.  

Σε σχέση με το αλουμίνιο, η αγωγιμότητά του είναι 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

περίπου 60% μεγαλύτερη.  Αυτό σημαίνει ότι για να 
μπορεί ένας αγωγός από αλουμίνιο να μεταφέρει το ίδιο 
ρεύμα με έναν χάλκινο αγωγό πρέπει να έχει περίπου 
55% μεγαλύτερη διατομή.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η 
χρήση του αλουμινίου να περιορίζεται σε εφαρμογές που 
απαιτούν μικρότερες διατομές.

Αντοχή στον εφελκυσμό 
Ο εφελκυσμός είναι εντατική κατάσταση κατά την οποία 
σε ένα σώμα ασκούνται δυνάμεις αντίθετης φοράς που 
τείνουν να το επιμηκύνουν.  Η αντοχή του χαλκού είναι 
περίπου 2 φορές μεγαλύτερη από του αλουμινίου 
κάνοντας τα χάλκινα καλώδια μία πιο αξιόπιστη επιλογή 
όσον αφορά στην αντοχή στο χρόνο. 

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι η κατά πολύ 
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μεγαλύτερή του αντοχή στον εφελκισμό αντισταθμίζει το 
μεγαλύτερο βάρος του χαλκού σε σχέση με το αλουμίνιο.

Θερμική αγωγιμότητα 
Η θερμική αγωγιμότητα είναι η ιδιότητα ενός υλικού που 
προσδιορίζει την ευκολία διάδοσης της θερμότητας στο 
εσωτερικό του.  Ο χαλκός έχει 60% μεγαλύτερη θερμική 
αγωγιμότητα σε σχέση με το αλουμίνιο με αποτέλεσμα οι 
θερμικές απώλειες στον αγωγό να είναι κατά πολύ 
μικρότερες.

Αντοχή στη διάβρωση 
Η αντοχή του χαλκού στη διάβρωση είναι μεγαλύτερη 
από αυτή του αλουμινίου.  Ειδικά σε περιβάλλον με 
υψηλή υγρασία, η συμπεριφορά του χαλκού έναντι του 
αλουμινίου είναι κατά πολύ καλύτερη.  Για αυτό το λόγο 
σε υποβρύχιες καλωδιακές εφαρμογές χρησιμοποιούνται 
κατά προτεραιότητα χάλκινοι αγωγοί.

Ευκολία εγκατάστασηςελαστικότητα
Τα καλώδια χαλκού είναι εύκολα στην εγκατάσταση 
καθώς ο χαλκός συνδυάζει ταυτόχρονα ελαστικότητα και 
αντοχή.

Η εταιρία Ελληνικά Καλώδια, μία αμιγώς ελληνική εταιρία 
με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό και έμφαση στην 
ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
παράγει καλώδια χαλκού και αλουμινίου από το 1950.

Το ευρύ φάσμα των προϊόντων της Ελληνικά Καλώδια 
επεκτείνεται σε καλώδια ισχύος με μόνωση PVC, EPR 
και XLPE (έως 500kV), καλώδια πλοίων και καλώδια 
ελεύθερα αλογόνων με χαμηλή εκπομπή καπνού, 
πυράντοχα καλώδια, καλώδια τηλεπικοινωνιών, 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

σηματοδότησης και μεταφοράς δεδομένων με αγωγούς 
χαλκού ή οπτικές ίνες, καθώς και βραδύκαυστα, 
ελεύθερα αλογόνων πλαστικά και ελαστικά μείγματα και 
σύρματα περιελίξεων.

Ειδικά για τις εφαρμογές των καλωδίων χαλκού, η εταιρία 
για περισσότερα από 30 χρόνια σχεδιάζει και 
κατασκευάζει σύμφωνα με όλα τα ισχύοντα εθνικά ή 
διεθνή πρότυπα μια ευρεία γκάμα χάλκινων 
τηλεπικοινωνιακών καλωδίων πλαστικής μόνωσης: 
συμβατικά τηλεφωνικά καλώδια, φερέσυχνα καλώδια 
υψηλών συχνοτήτων και καλώδια xDSL, καλώδια 
αυτοματισμών και ελέγχου, καλώδια σηματοδότησης και 
ειδικά καλώδια σιδηροδρομικής σηματοδότησης, καλώδια 
τηλεφωνικών πινάκων.

Επιπλέον, η Ελληνικά Καλώδια με την εξειδικευμένη 
παραγωγική της μονάδα στη Λειβαδιά, είναι ο μοναδικός 
παραγωγός στην Ελλάδα των συρμάτων περιελίξεων 
από χαλκό και αλουμίνιο (στρογγυλά και πεπλατυσμένα) 
για μετασχηματιστές, γεννήτριες, πηνία και ηλεκτρικούς 
κινητήρες.  Η γκάμα των προϊόντων της εταιρίας 
συμπεριλαμβάνει επίσης σύρματα χαλκού για σκοπούς 
συγκόλλησης στη βιομηχανία της Κυτιοποιίας.

Από τις σημαντικότερες χρήσεις του χαλκού είναι η 
χρήση του χάλκινου αγωγού στις υποβρύχιες 
διασυνδέσεις.

Η εταιρία ολοκλήρωσε μέσα στο 2016 την παραγωγή και 
εγκατάσταση χάλκινων καλωδίων υψηλής τάσης 150kV 
για τη διασύνδεση της Σύρου με την Τήνο, Μύκονο, 
Πάρο.  Η διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ελληνικό 
Σύστημα Μεταφοράς Ενεργείας θα συμβάλει καθοριστικά 



6

ΧΑΛΚΟΣ  &

στην ανάπτυξη των Κυκλάδων και θα διασφαλίσει τους 
καλύτερους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς όρους για 
τις τοπικές κοινωνίες, ενώ παράλληλα θα είναι και προς 
όφελος των Ελλήνων καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος 
μέσω της ελάφρυνσης των δαπανών Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφέλειας (ΥΚΩ).

Επιπλέον ολοκληρώθηκε η παραγωγή και εγκατάσταση 
υποβρυχίων καλωδίων χαλκού για τη διασύνδεση του 
αιολικού πάρκου ισχύος 73,2 ΜW στη νησίδα του Αγίου 
Γεωργίου, στο θαλάσσιο χώρο νότια από το ακρωτήριο 
Σούνιο.  Πιο συγκεκριμένα η σύμβαση αφορά στην 
προμήθεια και εγκατάσταση 37,4 χλμ υποβρυχίου 
καλωδίου χαλκού υψηλής τάσης 150kV σε βάθος έως 
230 μέτρα.  Το έργο αυτό έχει πολλαπλά ενεργειακά και 
περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς η ετήσια παραγόμενη 
ηλεκτρική ενέργεια του αιολικού πάρκου αντιστοιχεί στην 
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών περισσοτέρων από 
40.000 νοικοκυριών ετησίως, ενώ εκτιμάται ότι θα 
συνεισφέρει στην εξοικονόμηση άνω των 60.000 τόνων 
πετρελαίου και την αποφυγή άνω των 180.000 τόνων 
εκπεμπόμενων ρύπων ετησίως.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιπρόσθετα, η εταιρία έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, 
παραγωγή, εγκατάσταση και υποθαλάσσια προστασία 
υποβρύχιων συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας για τη σύνδεση των υποσταθμών των 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων Borkum Riffgrund II και 
Trianel Borkum στη Βόρεια Θάλασσα για τη γερμανική 
εταιρία διαχείρισης συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας TenneT.  Οι εργασίες εγκατάστασης είναι 
προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν το 2018.  Το 
καλώδιο που θα παραχθεί και για τα εν λόγω έργα είναι 
επίσης χάλκινο υψηλής τάσης.

Οι υποβρύχιες διασυνδέσεις είναι υψηλής σημασίας και 
έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων αλλά και στο περιβάλλον.  Η κατα 
προτεραιότητα χρήση του αγωγού από χαλκό στα 
υποβρύχια καλώδια αποδεικνύει τη σημαντικότητα του 
μετάλλου.

Μενέλαος Τσαγκαράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ
Υποψήφιος διδάκτωρ ΕΜΠ
Μηχανικός τεχνικών πωλήσεων, Ελληνικά Καλώδια ΑΕ

Ιδιότητα  υλικού Μονάδα μέτρησης Χαλκός Αλουμίνιο

Πυκνότητα στους (20°C) gꞏcm3 8.94 2.70

Ηλεκτρική αντίσταση στους (20°C) nΩꞏm 16.78 28.2

Θερμική διαστολή (25°C) μmꞏm1ꞏK1 16.5 23.1

Μέγιστη αντοχή στον εφελκυσμό MPa 380 200

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει μερικές από τις βασικές ιδιότητες του χαλκού και του αλουμινίου
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Αποτελέσματα έρευνας του ΕΛΚΕΘΕ που παρουσιάστηκαν σε επιστημονικό 
περιοδικό θέτουν την χρήση ιχθυοκλωβού από ειδικό κράμα χαλκού ως 
την μοναδική επιλογή για τις ιχθυοκαλλιέργειες και για το περιβάλλον

Νέα διάσταση δίνουν στην εξέλιξη της ιχθυοκαλλιέργειας 
τα τελευταία αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν σε 
επιστημονικό περιοδικό και αφορούσαν στην επίδραση 
στο θαλάσσιο περιβάλλον και στα ψάρια από την χρήση 
ιχθυοκλωβού κράματος χαλκού στις ιχθυοκαλλιέργειες.

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) σε 
συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού 
(ΕΙΑΧ) παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας που 
πραγματοποίησε σε ένα εγκαταστημένο κλωβό από 
σύρμα κράματος χαλκού στην περιοχή της Λευκάδας.

Η έρευνα αφορούσε στην περιβαλλοντολογική επίδραση 
ενός κλωβού από κράμα χαλκού έναντι ενός συμβατικού 
κλωβού από νάιλον, και πραγματοποιήθηκε σε μονάδα 
ιχθυοκαλλιέργειας στο βαθύ λιμάνι στον Πάλερο 
Λευκάδας, όπου κατά την διάρκεια της πάχυνσης των 
ιχθύων ενός χρόνου, συλλέχθηκαν δείγματα ιχθύων και 
από τους δύο κλωβούς όπου εξετάστηκαν η σάρκα και  
τα εσωτερικά όργανα αυτών (βράγχιασπλήνασυκώτι 
κλπ.).

Επί πλέον η έρευνα ασχολήθηκε και με την τυχόν 
συσσώρευση χαλκού σε όστρακα και μύδια καθώς και 
στο ίζημα του πυθμένα της ευρύτερης περιοχής που 
βρισκόταν ο συγκεκριμένος κλωβός από κράμα χαλκού.
Τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι οι τιμές συσσώρευσης 
χαλκού στους ιχθύες από τον κλωβό από κράμα χαλκού, 
στα οστρακοειδή, και στο ευρύτερο περιβάλλον, 

ΥΓΕΙΑ

βρέθηκαν αρκετά πιο χαμηλά από τα όρια που έχει θέσει 
η Ελληνική νομοθεσία αλλά και ο Διεθνής Οργανισμός 
Τροφίμων.

Ο κύριος Νίκος Βεργόπουλος, Διευθυντής του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού δήλωσε ότι η παρούσα 
έρευνα ανέδειξε για ακόμη μία φορά την συμβολή του 
χαλκού στην ανάπτυξη και την καινοτομία και απέδειξε 
ότι οι κλωβοί από κράμα χαλκού μπορούν άφοβα να 
χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή της ιχθυοκαλλιέργειας 
καθώς οι ιχθύες που εκτρέφονται σε αυτούς είναι 
απόλυτα ασφαλή προς βρώση.

Είναι πλέον βέβαιο ότι οι κλωβοί από κράμα χαλκού είναι 
το μέλλον για τις ιχθυοκαλλιέργειες, την στιγμή που λύνει 
πολύ σημαντικά προβλήματα διαχείρισης των 
ιχθυοκαλλιεργητών.
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ΥΓΕΙΑ

Αντιμικροβιακός Χαλκός σε Συστήματα Εξαερισμού

Σε πρώτη επίσημη παρουσίαση προχώρησε η 
επιστημονική ομάδα του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Ανάπτυξης Χαλκού σε συνεργασία με το Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο Αρεταιείου Νοσοκομείου, Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, εκθέτοντας ηλεκτρονικά τα 
αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε δύο 
διαφορετικές και αυτόνομες κτιριακές εγκαταστάσεις στην 
περιοχή Αμαρουσίου Αττικής και αφορούσε στην 
συγκριτική μελέτη και αξιολόγηση δύο διαφορετικών 
συστημάτων εξαερισμού, έναν με συμβατικό υλικό 
(γαλβανισμένη λαμαρίνα) και έναν με αντιμικροβιακό 
χαλκό.

Ο σκοπός, το υλικό καθώς και τα αποτελέσματα της 
έρευνας παρουσιάστηκαν με την μορφή ηλεκτρονικής 
αναρτημένης ανακοίνωσης στο 72ο Συνέδριο 
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας που 
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην 
Αθήνα από τις 12 έως την 15η Οκτωβρίου 2016, το 
οποίο τελεί υπό την αιγίδα της ΑΕ του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου.

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δύο κτίρια με παρόμοιο 
πληθυσμό εργαζομένων.  Οι αεραγωγοί στο κτήριο «Α» 
είναι κατασκευασμένοι με συμβατικά υλικά 
(γαλβανισμένη λαμαρίνα) και στο κτήριο Β με 
αντιμικροβιακό χαλκό.  Αξιολογήθηκαν τα επιδημιολογικά 
δεδομένα των πληθυσμιακών ομάδων, όπως επίσης η 
μικροβιολογική χλωρίδα στις εξόδους και εισόδους  των 
συστημάτων εξαερισμού.

Η ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων της 

πληθυσμιακής ομάδας του κτιρίου «Α», ανέδειξε την 
ύπαρξη περιστατικών γριπώδους συνδρομής σε 
μεγαλύτερο αριθμό, στατιστικά σημαντικό, από ότι η 
πληθυσμιακή ομάδα του κτιρίου «Β».  Συγχρόνως 
πραγματοποιήθηκε έρευνα με συμπλήρωση 
ερωτηματολόγιου και τη διαδικασία του voting system. 
Στο ερωτηματολόγιο καταγράφηκαν και αναλύθηκαν οι 
ενοχλητικοί παράγοντες στην εργασία.

Από τα ανωτέρω καταγράφηκε σαφής ύπαρξη 
διαφορετικής μικροβιακής χλωρίδας στα δύο κτίρια.  Επί 
πλέον η μικροβιολογική αξιολόγηση κατέδειξε σαφή 
ύπαρξη μικροβιακής χλωρίδας, στατιστικώς σημαντικής, 
στο σύστημα εξαερισμού του κτηρίου «Α» σε σχέση με το 
κτίριο «Β».  Τα μικροβιακά στελέχη που ανιχνεύθηκαν 
ήταν η Escherichia coli, Aspergillus spp., Enterococcus 
spp. και η Klebsiella spp.  

Αν συνυπολογισθεί επίσης η διαφορετικότητα των 
επιδημιολογικών δεδομένων μεταξύ κτηρίου  «Α» και «Β» 
τότε συμπεραίνεται ότι το σύστημα εξαερισμού 
αεραγωγών κατασκευασμένο από αντιμικροβιακό χαλκό 
δημιουργεί σαφώς καλύτερες συνθήκες υγιεινής σε 
σχέση με το αντίστοιχο κτήριο που το σύστημα 
εξαερισμού είναι κατασκευασμένο από συμβατικό υλικό.

Εκτιμώντας τα αποτελέσματα, η διοίκηση του κτιρίου «Α» 
αποφάσισε την σταδιακή αντικατάσταση των συμβατικών 
υλικών με αντίστοιχα αντιμικροβιακού χαλκού, 
προκειμένου να αναβαθμίσει την ποιότητα στον 
εσωτερικό εργασιακό χώρο του κτιρίου.

8



Ο ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία για τεχνικούς εγκαταστάτες δικτύων χαλκοσωλήνων 2016

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.), με 
την ευγενική χορηγία της ελληνικής βιομηχανίας 
επεξεργασίας μετάλλων «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», την εταιρία 
εργαλείων και μηχανημάτων για υδραυλικούς 
«ΡΟΤΕΝΜΠΕΡΓΚΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» και την 
εξειδικευμένη εταιρεία στην τεχνολογία των 
συγκολλήσεων  FELDER GMBH Löttechnik, 
πραγματοποίησε για όγδοη συνεχή χρονιά την ετήσια 
εκδήλωση βράβευσης για τεχνικούς εγκαταστάτες 
δικτύων χαλκοσωλήνων 2016, στην έδρα του στην οδό 
Πειραιώς 252, στον Ταύρο.

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στα μέσα του Φεβρουαρίου και 
ολοκληρώθηκε αρχές Μαΐου 2016. Βραβεύτηκαν οι 
μαθητές που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό, που 
διοργάνωσε το Ε.Ι.Α.Χ. στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 
του προγράμματος, με σκοπό να φέρει πιο κοντά τους 
σημερινούς μαθητές και αυριανούς επαγγελματίες της 
Τεχνικής Εκπαίδευσης, των ειδικοτήτων 
Θερμοϋδραυλικών, Ψυκτικών και Φυσικού αερίου, με τα 
υλικά και τις εφαρμογές σε συνθήκες εργασίας.

Στους τρεις βραβευθέντες μαθητές, απονεμήθηκε τιμητική 
πλακέτα για την άριστη απόδοσή τους κατά τη διάρκεια 
του διαγωνισμού, ένα Apple iPad Air 2 WiFi 16GB, και 
υλικά συγκολλήσεων από την FELDER GMBH 
Löttechnik ως αναμνηστικά δώρα.  Ο πρώτος νικητής, 
έλαβε επιπλέον, το ROKLIMA MULTI 4F για μια πλήρως 
αυτοματοποιημένη εγκατάσταση και συντήρηση μονάδων 
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, ο δεύτερος ένα 
ROAIRVAC 6.0 μια διβάθμια αντλία κενού 170l / min με 
μανόμετρο και ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ο τρίτος μία 
χειροκίνητη πρέσα ελέγχου εγκατάστασης RP50 ένα 

ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

απαραίτητο εργαλείο στις υδραυλικές εγκαταστάσεις.  
Επίσης, στις σχολές των βραβευθέντων μαθητών, εκτός 
από τις πλακέτες  με την τιμητική διάκριση του σχολείου, 
όπου αναφέρεται  το ονοματεπώνυμο του μαθητή και το 
βραβείο που έλαβε, τους δοθήκαν υλικά ως δώρα για τα 
εργαστήρια τους από την ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. και την FELDER 
GMBH Löttechnik.

Στην έναρξη  της εκδήλωσης, ο Γενικός Διευθυντής του 
Ε.Ι.Α.Χ., κ. Νίκος Βεργόπουλος απένειμε χαιρετισμό 
στους διευθυντές των σχολείων που πήραν μέρος και 
στην συνέχεια εξήγησε το ρόλο και τη συνδρομή  του 
ΕΙΑΧ στην εκπαίδευση των παραπάνω ειδικοτήτων για 
να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της 
αγοράς.

Ο καθηγητής  Μηχανολόγος ΑΣΕΤΕΜΣΕΛΕΤΕ και 
Τεχνικός Σύμβουλος του Ε.Ι.Α.Χ.,  κ. Γεράσιμος Ζεπάτος 
στο χαιρετισμό του έδωσε έμφαση στην αξία του 
επαγγελματισμού και της υπευθυνότητας που πρέπει να 
χαρακτηρίζει  έναν επαγγελματία, τονίζοντας πως αυτή η 
αξία είναι ότι καλύτερο, ώστε να υπάρξει στην αγορά 
αντιμετωπίζοντας τον ανταγωνισμό.  Τόνισε ακόμα τη 
σημασία του θεσμού του διαγωνισμού δίνοντας έμφαση 
στη συμμετοχή  και όχι ιδιαίτερα στην βράβευση των 
μαθητών ως αυτοσκοπό, όπως επίσης και τη σημασία 
της ευγενούς άμιλλας.  Παρατήρησε ακόμη ότι συνολικά 
οι μαθητές που έλαβαν μέρος, έκριναν θετικά την 
συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και την εμπειρία που 
αποκόμισαν μέσω αυτού.

Στην συνέχεια χαιρετισμό στην εκδήλωση απέστειλε 
μέσω του Υποδιευθυντή του 1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ 
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Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ειδικός έπαινος3ο Βραβείο

2ο Βραβείο1ο Βραβείο

Αιγάλεω Ιωάννη Κολούτσου, ο Σχολικός σύμβουλος των 
Μηχανολόγων κος Ευστάθιος Ζωγόπουλος. Στο 
χαιρετισμό του ο σύμβουλος ευχαριστεί για την βοήθεια 
του Ε.Ι.Α.Χ., στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 
των μαθητών της Αττικής, καθώς και στην προσπάθεια 
καθιέρωσης και διατήρησης του μαθητικού διαγωνισμού 
των δικτύων με χαλοσωλήνες.  Ευχήθηκε συνέχεια της 
συνεργασίας για το καλό της τεχνικής εκπαίδευσης και 
της ελληνικής βιομηχανίας.

Μετά τους χαιρετισμούς ακολούθησε εποικοδομητική 
συζήτηση μεταξύ καθηγητών, μαθητών και του Ε.Ι.Α.Χ., 
όσον αφορά τα σχετικά με τον διαγωνισμό, 
διατυπώνοντας σχετικές με αυτόν γνώμες.

Προσκεκλημένοι ήταν, όλοι οι διευθυντές των σχολείων 
που συμμετείχαν, οι μαθητές που έλαβαν μέρος με τους 
συνοδούς τους, καθώς και οι εκπαιδευτικοί της 
ειδικότητας.

1ο Βραβείο Ράπτης Κωνσταντίνος  ΕΠΑ.Λ. Μαρκοπούλου  Ωρωπού

2ο Βραβείο Γαργουλάκης Αναστάσιος 1ο ΕΣΠ. ΕΠΑ.Λ. Αιγάλεω

3ο Βραβείο Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης 2ο ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας

Ειδικός έπαινος για την 
συνολική επίδοση των 

μαθητών

Καλογερόπουλος Σάββας 
Παπαδήμας Κωνσταντίνος 

Ρούσος Μηνάς
ΕΣΠ. ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου

Τα ονόματα των νικητών και των σχολών τους είναι:




