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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Αθήνα, 02 Απριλίου 2018 

 
Συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού στο “DYO FORUM”   

 

Το ΕΙΑΧ, (Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού), συμμετείχε στο “DYO FORUM 2018” για 

την Διατροφή, Υγεία και Ομορφιά, που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στις 17 και 18 Μαρτίου 

2018 στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα.  

 

Μέσα από ένα άρτια οργανωμένο περίπτερο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού, 

παρουσίασε στο μεγαλύτερο Διαδραστικό Επιστημονικό και Εκθεσιακό Forum για την 

πρόληψη της υγείας, προϊόντα από αντιμικροβιακό χαλκό, ενημερώνοντας παράλληλα τους 

επισκέπτες με ενημερωτικά φυλλάδια, για τις ευεργετικές ιδιότητες του αντιμικροβιακού 

χαλκού, τόσο στους χώρους υγιεινής  όσο και σε ευρύτερους δημόσιους χώρους. Επίσης έκτος 

από τα στελέχη στο περίπτερο ήταν και ο επιστημονικός σύμβουλος του Ε.Ι.Α.Χ., Δρ. Πάνος 

Ευσταθίου, όπου συζητούσε και να έλυνε απορίες σε κάθε επισκέπτη. 

 

Κατά την διάρκεια του FORUM ο Δρ. Παναγιώτης Ευσταθίου Μ.D.,Ph.D επιστημονικός 

σύμβουλος του ΕΙΑΧ σε θέματα υγείας έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση με θέμα «Η 

αντιμικροβιακή χρήση του Χαλκού» όπου αναφέρθηκε στις ευεργετικές ιδιότητες του 

αντιμικροβιακού χαλκού και στην αναγκαιότητα χρησιμοποίησης του αντιμικροβιακού χαλκού 

σε πολλούς κοινόχρηστους χώρους και όχι μόνο στον χώρο της υγείας. 

 

Μετά το τέλος των εισηγήσεων έγινε κλήρωση στους παρευρισκόμενους για τρία 

αντιμικροβιακά θερμόμετρα της εταιρίας “ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΜΕDICAL”. 

 

Τόσο την επιστημονική ημερίδα όσο και το περίπτερο του ΕΙΑΧ την επισκέφθηκε αρκετός 

κόσμος δείχνοντας το ενδιαφέρον του γύρω από τις ευεργετικές ιδιότητες του Αντιμικροβιακού 

Χαλκού. Οι επιφάνειες αφής από συμπαγή αντιμικροβιακό χαλκό χρησιμοποιούνται ήδη στα 

νοσοκομεία, σχολεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αθλητικές εγκαταστάσεις και σε γραφεία 

σε όλο τον κόσμο για να μειωθεί η εξάπλωση των λοιμώξεων, υποστηρίζοντας τα βασικά μέτρα 



  

ελέγχου των λοιμώξεων όπως η καλή υγιεινή των χεριών, ο τακτικός καθαρισμός και η 

απολύμανση των επιφανειών. Θα συνεχίσει να λειτουργεί μεταξύ των καθαρισμών, και δεν 

απαιτεί καμία πρόσθετη οδηγία του προσωπικού καθαρισμού ή ειδική συντήρηση. 

 

   

Ο Δρ Πάνος Ευσταθίου 

επιστημονικός σύμβουλος του 

ΕΙΑΧ σε θέματα υγείας 

O κύριος Νίκος Βεργόπουλος 

Γενικος Διεθυντής του ΕΙΑΧ, η 

κύρια Ελίνα Ευσταθίου μέλος της 

επιστημονικής όμαδας του ΕΙΑΧ, 

και ο Δρ Πάνος Ευσταθίου 

επιστημονικός σύμβουλος του 

ΕΙΑΧ σε θέματα υγείας 

Ο Δρ Νίκος Κατσαρός και ο Δρ 

Πάνος Ευσταθίου επιστημονικός 

σύμβουλος του ΕΙΑΧ σε θέματα 

υγείας 

 
 

- Τέλος – 
 

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 

    
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. 
Το 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. 

mailto:nick.vergopoulos@copperalliance.gr
http://www.copperalliance.gr/


  

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, www.copperalliance.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. 
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