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 Ανάπτυξη ενός  συστήματος  πληροφόρησης  και  
παρακολούθησης  σε πραγματ ι κό χρόνο γι α την 
υποστήρι ξ η της  εκτ ί μησης  επι κι νδυνότητας  
των νανοσωματ ι δί ων σύμφωνα με την Οδηγί α 
REACH  
 

www.lifenanomonitor.eu 
 
Το νέο έργο LIFE της  Ευρωπαϊ κής  Επι τροπής   

NanoMONITOR ασχολεί ται  με τ ι ς  προκλήσει ς  που 

προκύπτουν από την εκτ ί μηση της  επι κι νδυνότητας  των 

νανοϋλι κών σε εφαρμογή του κανονι σμού  REACH  με την 

ανάπτυξη ενός  συστήματος  παρακολούθησης  και  

ενημέρωσης  σε πραγματ ι κό χρόνο. 
Παρά	 το	 γεγονός	 ότι	 ένας	 ολοένα	 αυξανόμενος	 αριθμός	
νανοϋλικών	(ΕΝΜs)	διατίθεται	ήδη	στην	αγορά	και	σε	αντίθεση	με	
τα	 οφέλη	από	 την	 χρήση	 τους,	 η	 παραγωγή	 και	 η	 διάθεσή	 τους	
προκαλεί	 ανησυχία	 σχετικά	 με	 τις	 περιβαλλοντικές	 επιπτώσεις	
τους. 
Σε αυτά τα πλαί σι α, ο γενι κό στόχος  του  LIFE 

NanoMONITOR εί ναι  να βελτ ι ώσει  την χρήση των 

δεδομένων περι βαλλοντ ι κής  παρακολούθησης , να 

υποστηρί ξ ει  την εφαρμογή και  συμμόρφωση με τον 

κανονι σμό REACH και  να προωθήσει  την προστασί α της  

ανθρώπι νης  υγεί ας  και  του περι βάλλοντος  κατά την 

παραγωγή και  δι αχεί ρι ση  ENMs. Σύμφωνα με τον 

Κανονι σμό  EU REACH, γι α όλα τα εγγεγραμμένα  ENMs 

πρέπει  να κατατεθεί  μί α έκθεση εκτ ί μησης  χημι κής  

ασφάλει ας  που να συμπερι λαμβάνει  και  τον λόγο 

χαρακτηρι σμού επι κι νδυνότητας  (RCR). 

ΕΕπόμενες  Εκδηλώσει ς   

04/09/2016 
Nanosafety Cluster Meeting 
Stockholm 

ΣτοκχόλΣτοκχόλμη, Σουηδί α 

	

 

Σχετ ι κάΣχετ ι κά Νέα  
ΗΗ εναρκτήρι α συνάντηση του 
NanoMONITOR έγι νεέγι νε την  
19η Ι ανουαρί ουΙ ανουαρί ου στην  
Βαλένθι αΒαλένθι α (Ι σπανί α) κατά την  
οοποί α οι  μετ έχοντες  
συζ ήτησανσυζ ήτησαν τα πρώτα βήματα 
γι αγι α την ανάανάπτυξη του 
συστήσυστήματος  παρακολούθησης  
καικαι  ενημέρωσηςσης  στα πλαί σι α 
τηςτης  εκτ ί μησης  
εεπι κι νδυνότητας  των ENMs. 

ΗΗ δεύτ ερη συνάντηση των  
εταί ρωνεταί ρων του έργου έλαβε 
χώραχώρα στην Αθήνα (Ελλάδα), 
όόπου συζ ητήθηκαν η πρόοδος  
τουτου έργου και  τα επόμενα 
βήβήματα ενώ παρουσι άσθηκε 
τοτο έργο στην εξωτ ερι κή 
μονάδαμονάδα παρακολούθησης  της  
ΕΕΕΕ. 
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Γ ι α την επί τ ευξ η αυτού του σκοπού οι  εταί ροι  του έργου ανέπτυξαν μί α απαι τητ ι κή μεθοδολογί α  που 

περι λαμβάνει  τους  ακόλουθους  στόχους : 

  

ü Ανάπτυξ η μί ας  και νοτόμου 

εφαρμογής  λογι σμι κού γι α την 

υποστήρι ξ η της  λήψης , της  

δι αχεί ρι σης  και  της  

επεξ εργασί ας  των δεδομένων 

συγκεντρώσεων ENMs. 

ü Ανάπτυξ η μί ας  on-line βάσης  

δεδομένων περι βαλλοντ ι κής  

παρακολούθησης  (EMD) γι α την 

δι άχυση της  πληροφορί ας . 

ü Σχεδι ασμός  και  ανάπτυξ η ενός  

πρότυπου σταθμού 

παρακολούθησης  γι α συνεχή 

παρακολούθηση σωματ ι δί ων κάτω 

των 100 nm στον αέρα (PM0.1). 

ü Σχεδι ασμός  και  ανάπτυξ η 

πρότυπων δι αδι κασι ών 

δει γματοληψί ας  και  ανάλυσης  

δεδομένων  γι α την δι ασφάλι ση 

της  ποι ο-τητας , της  

συγκρι σι μότητας  και  της  

αξ ι οπι στ ί ας   των μετρητ ι κών 

δεδομένων που 

χρησι μοποι ούνται  γι α την 

εκτ ί μηση της  επι κι νδυνότητας . 

ü Υποστήρι ξ η του υπολογι σμού 

των προβλεπόμενων 
περι βαλλοντ ι κών συγκεντρώσεων 

(PEC) των ENMs στα πλαί σι α 

του REACH. 
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ΠΡΟΣΕΓΓΙ ΣΗ 
 
Το NanoMONITOR αναπτύσσει  ένα και νοτόμο σύστημα γι α την παρακολούθηση της  

συγκέντρωσης  των συγκεντρώσεων ENMs σε εσωτερι κούς  χώρους  και  στο περι βάλλον. Το 

σύστημα βασί ζ εται  στην ανάπτυξη ενός  online  εργαλεί ου ανάλυσης  δεδομένων γι α την 

συλλογή και  αρχει οθέτηση των δεδομένων περι βαλλοντ ι κών συγκεντρώσεων ENMs, σε 

συνδυασμό με ένα νέο πρότυπο χαμηλού κόστους  σύστημα παρακολούθησης  της  νανο-

ρύπανσης  το οποί ο έχει  την δυνατότητα συνεχούς  μέτρησης  των κυρί ων αέρι ων νανο-

ρύπων. 

 
 
 
 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
1. Ανάπτυξη τυποποιημένων διαδικασιών (SOPs)  συλλογής και ανάλυσης ENMs σε 
σύνθετο βιομηχανικό, αστικό και φυσικό περιβάλλον 

2. Ανάπτυξη διαδικτυακού συστήματος πληροφόρησης το οποίο αποτελείται από τα εξής δύο 
ενσωματωμένα στοιχεία:  

 α) πρωτότυπο ενός νέου σταθμού παρακολούθησης χαμηλού κόστους για την 
παρακολούθηση αερομεταφερόμενων νανο-ρύπων σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο και 

 β) εφαρμογή λογισμικού για την συλλογή, αποθήκευση, ανταλλαγή και διαχείριση 
δεδομένων συγκέντρωσης ΕΝΜs 

3. Υποστήριξη της παρακολούθησης της συμμόρφωσης με την REACH και την επίπτωση της 
συμμόρφωσης αυτής στον μετριασμό του κινδύνου και την πρόληψη. 



   

 

  

This project is part funded by the European 
Commission Life+ with grant agreement LIFE14 
ENV/ES/000662   4 

 

 

 

ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙ Α ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙ ΑΧΕΙ ΡΙ ΣΗΣ 
ΚΙ ΝΔΥΝΟΥ 

 

Λάβετε μέρος  στην έρευνα γι α τα μέτρα δι αχεί ρι σης  

κι νδύνου και  τ ι ς  συνθήκες  των λει τουργι ών 

δι αχεί ρι σης  των νανοϋλι κών (ΕΝΜs).  

Αυτή η σύντομη έρευνα θα βοηθήσει  στην ταυτοποί ηση 

κατάλληλων κατηγορι ών νανοϋλι κών  που συνδέονται  

με κρι τήρι α όπως  οι  οδοί  έκθεσης , παράγοντες   

απελευθέρωσης  και  οι  μορφές  με τ ι ς  οποί ες  τα 

νανοϋλι κά τοποθετούνται  στην αγορά.  

Λάβετε μέρος στην έρευνα >> 

Εταί ροι : 

ITENE (Packaging, Transport & Logistics Research Centre), Spain 

AXON Enviro-Group Ltd., Greece 

The Mediterranean Center for Environmental Studies (CEAM), 

Spain 

The REACH Centre, UK 

 

     

 
 

	

	

ΕΕπι κοι νωνί α 

Συντονι στ ής :  

ITENE Packaging, Transport & 
Logistics Research Centre C/ 
Albert Einstein, 1 Paterna, 
Valencia Spain Email: 
cfito@itene.com 

Δι άχυση-ΔηΔημοσι ότητα: 

The REACH Centre Lancaster 
Environment Centre Lancaster 
University Lancaster LA1 4YQ 
UK Email: 
j.friesl@thereachcentre.com 

	
	
	

	


