ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 25 Μαΐου 2017

Το Ε.Ι.Α.Χ. πραγματοποίησε και φέτος την εκδήλωση βράβευσης των εγκαταστατών
δικτύων χαλκοσωλήνων
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού, με την ευγενή χορηγία της Ελληνικής
Βιομηχανίας Επεξεργασίας Μετάλλων «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», την εταιρία εργαλείων και
μηχανημάτων «ΡΟΤΕΝΜΠΕΡΓΚΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» και την εξειδικευμένη εταιρεία στην
τεχνολογία των συγκολλήσεων “FELDER GMBH Löttechnik”, πραγματοποίησε για ένατη
συνεχή χρονιά, την ετήσια εκδήλωση βράβευσης των αυριανών τεχνικών δικτύων
χαλκοσωλήνων, στις εγκαταστάσεις του την Πέμπτη 06 Απριλίου 2017.
Ο διαγωνισμός που διοργάνωσε το ΕΙΑΧ, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού του
προγράμματος για ένατη συνεχή χρονιά, ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου 2017 και
ολοκληρώθηκε τέλη Μαρτίου. Η βράβευση αφορούσε στους μαθητές που διακρίθηκαν κατά
την διάρκεια του διαγωνισμού.
Στους τρεις πρωτεύσαντες μαθητές απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα για την απόδοσή τους
κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, από ένα smart phone και υλικά συγκολλήσεων από την
FELDER GMBH Löttechnik ως αναμνηστικά δώρα. Επίσης από μία τιμητική πλακέτα
δόθηκε αντίστοιχα στα σχολεία των βραβευθέντων μαθητών όπως επίσης και στο σχολείο
που οι τρεις μαθητές της συγκέντρωσαν αθροιστικά την υψηλότερη βαθμολογία σε σχέση με
όλα τα άλλα σχολεία. Στα σχολεία αυτά δόθηκαν επίσης από μια κουλούρα με επενδεδυμένο

Ελληνικό Ινστιτούτο
Ανάπτυξης Χαλκού

Πειραιώς 252, 177 78 Ταύρος, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: +30 (210) 4898298,Φαξ: +30 (210) 4898311,info@copperalliance.orgr, http://www.copperalliance.gr
Company Reg. Name: Copper Alliance

χαλκοσωλήνα, ως υλικό για τις εργαστηριακές ασκήσεις, προσφορά της ελληνικής
βιομηχανίας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε..
Πλέον των ανωτέρω, ο πρώτος νικητής έλαβε μια κασετίνα με σετ εκχυλωτικών
(ταφαδόρος), και μία βαλίτσα με σετ εργαλείων, ο δεύτερος μια κασετίνα με σετ
εκτονωτικών και ο τρίτος μια κασετίνα με σετ κουρμπαδόρων , σημαντικά βοηθήματα για τις
εγκαταστάσεις.
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,
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.
Εκ μέρους της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. χαιρετισμό απηύθυνε ο κύριος Σαλουφάκος Πέτρος
Μηχανολόγος μηχανικός, 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.
Ο κ. Γεράσιμος Ζεπάτος, καθηγητής-Μηχανολόγος ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ, υπεύθυνος των
σεμιναρίων, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά 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 σωστές τεχνικές ανάπτυξης της εργασίας, η αφομοίωση των οδηγιών
κ.α. επιτρέπουν την καλύτερη απόδοση στην εκτέλεση του ζητούμενου έργου. Το ξεπέρασμα
των αδυναμιών αυτού 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
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Για περισσότερες πληροφορίες και εικόνες υψηλής ανάλυσης, επικοινωνήστε με:
Νίκος Βεργόπουλος

Γενικός Διευθυντής Ε.Ι.Α.Χ.
2104898296
nick.vergopoulos@copperalliance.gr
www.copperalliance.gr

- Τέλος -

ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.), είναι ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός και μέλος του European Copper Institute (E.C.I.), που πρωταρχικό σκοπό έχει το
σχεδιασμό, το συντονισμό και τη διαχείριση των πόρων για την προώθηση του χαλκού στις
Ευρωπαϊκές αγορές.
To E.I.A.X. χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Χαλκού
(International Copper Association – I.C.A.), ένα παγκόσμιο δίκτυο από 27 Κέντρα Χαλκού,
το οποίο ιδρύθηκε με σκοπό την προώθηση της χρήσης του χαλκού. Οι δραστηριότητες του
I.C.A. υλοποιούνται από περιφερειακά κέντρα χαλκού στην Ευρώπη, τη Βόρεια και Λατινική
Αμερική και την Ασία.
Η προώθηση των τελευταίων εξελίξεων, που αποδεικνύουν το ζωτικό ρόλο του χαλκού στο
περιβάλλον και στην υγεία, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στα πλαίσια των
δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου.
Οι δραστηριότητες αυτές, επεκτείνονται σε έρευνες και μελέτες, με σκοπό τη δημιουργία μιας
επιστημονικής πλατφόρμας πληροφοριών και δεδομένων, σε τομείς κρίσιμους για την
κοινωνία και τη βιομηχανία και οι οποίες θα βοηθήσουν ώστε, οι αποφάσεις που
λαμβάνονται να έχουν την απαραίτητη επιστημονική υποστήριξη. Για τον λόγο αυτό, έχει
δημιουργηθεί τεχνική βιβλιοθήκη και ιστοσελίδα, http://www.copper.org.gr όπου ο κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για το χαλκό και τις εφαρμογές του.
Σκοπός του Ε.Ι.Α.Χ. είναι, η υλοποίηση ενός δυναμικού ολοκληρωμένου προγράμματος που
περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η ενημέρωση αρχιτεκτόνων, πολιτικών
μηχανικών, σπουδαστών και τεχνικών εταιριών, η εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη, η
επιστημονική καθοδήγηση πάνω σε θέματα που αφορούν στο χαλκό και στα κράματά του,
καθώς και η ενθάρρυνση νέων ιδεών για τις εφαρμογές αυτού του μετάλλου.

