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Ανάπτυξη ενός συστήματος 
πληροφόρησης και παρακολούθησης 
σε πραγματικό χρόνο για την 
υποστήριξη της εκτίμησης 
επικινδυνότητας των νανοσωματιδίων 
σύμφωνα με την Οδηγία REACH 

www.lifenanomonitor.eu 
 
Η πρώτη περί οδος  αναφοράς  γι α το  NanoMONITOR 

εμφανί ζ ει  μεγάλη πρόοδο στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης  

των στόχων του έργου. 

Σχετ ι κά με το έργο 
To πρόγραμμα NanoMONITOR  LIFE+  πραγματεύεται τις 
προκλήσεις που προκύπτουν από την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας των νανοϋλικών σε εφαρμογή του 

κανονισμού  REACH  με την ανάπτυξη ενός συστήματος 
παρακολούθησης και ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο. Η 

εξ έλι ξ η του έργου, η οποί α αξ ι ολογήθηκε τον Μάι ο του 

2017, έδει ξ ε μεγάλη επι τυχί α στην επί τ ευξη των 

στόχων του. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙ ΑΔΙ ΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ NANOMINITOR  
Οι  λει τουργι κές  εκδόσει ς  της  δι αδι κτυακής  πύλης  του  
NanoMONITOR και  η κονσόλα δι αχεί ρι σης  δι αδι κτύου 
εκδόθηκαν και  έγι ναν δι αθέσι μες  στο κοι νό από την 
αρχή του έτους . Η δι αδι κτυακή πύλη του NanoMONITOR 
εί ναι  μί α υποδομή, προσβάσι μη μέσω του δι αδι κτύου, η 

Επόμενες 
Διοργανώσεις	

24/10/2017 
Safe Nanotechnology – Risk 
management, exposure and 
regulatory challenges 

ΛάνκαστερΛάνκαστερ, ΗΒ 

	

Σχετικά Νέα	
ΟιΟι  τ ελευταί ες  εξ ελί ξ ει ς  
τουτου έργου παρουσι άσθηκαν ή 
θαθα παρουσι ασθούν κατά την 
δι άρκει αδι άρκει α δι οργανώσεων 
υψηλήςυψηλής  επι ρροής  

- “14th  Conference on 
Nanosciences and 
Nanotechnologies and the 7th 
NANOTEXNOLOGY EXPO” 
έλαβε χώρα στ ι ς  3-7 Ι ουλί ου 
2017 στην Θεσσαλονί κη, 
Ελλάδα. 

- “12th International Conference 
on the Environmental Effects 
of Nanoparticles and 
Nanomaterials (ICEENN 
2017)” που θα λάβει  χώρα στ ι ς  
3-6 ΣεΣεπτ εμβρί ου στο 
ΜΜπέρμι γχαμ, ΗνωΗνωμένο 

Βασί λει ο. 
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οποί α καθι στά προσβάσι μα επεξ εργασμένα ή/και  πρωτογενή δεδομένα από δι άφορες  
πηγές , συμπερι λαμβανομένων στοι χεί ων που μεταδί δονται  από το δί κτυο των εν 
λει τουργί α σταθμών παρακολούθησης  ή/και  που ανεβαί νουν από εται ρεί ες , ή ερευνητές  
που ενδι αφέρονται  να παράσχουν στοι χεί α μετρήσεων συγκεντρώσεων ΕΝΜς  με χρήση της  
πύλης . 
Η έκδοση προς  επί δει ξ η της   δι αδι κτυακής  πύλης  παρουσι άσθηκε και  συζ ητήθηκε κατά 

την δι άρκει α της  συνάντησης  των εταί ρων του έργου που έλαβε χώρα στην Αθήνα, τον 

Οκτώβρι ο του 2016 και  κατά την δι άρκει α της  1ης  Ημέρας  Χρηστών του  NanoMONITOR 

που έλαβε χώρα στ ι ς  4 Απρι λί ου στην Βαλένσι α της  Ι σπανί ας . Με βάση τ ι ς  συζ ητήσει ς  και  

τα σχόλι α που λήφθηκαν από τους  σχετ ι κούς  χρήστες , πρόκει ται  να προστεθούν επι πλέον 

χαρακτηρι στ ι κά στην πλατφόρμα έτσι  ώστε να εξασφαλι σθεί  η φι λι κότητα στον χρήστη 

και  να ι κανοποι ηθούν οι  απαι τήσει ς  των χρηστών. 

ü Πρόσθετη λει τουργί α εκτ ί μησης  της  επι κι νδυνότητας  σε επέκταση της  

επεξ εργασί ας  μέσω μοντέλου 

ü Δυνατότητα χει ροκί νητης  ει σαγωγής  δεδομένων  offline 

ü Οι  σταθμοί  θα προσδι ορί ζ ονται  επι προσθέτως , εκτός  από τ ι ς  γεωγραφι κές  τους  

συντεταγμένες  και  από το υψόμετρο 

ü Στην αρχι κή σελί δα γι α το ευρύ κοι νό θα παρουσι άζ ονται  και  οι  τ ι μές  ΡΝ. 
ü Θα συνταθεί  εγχει ρί δι ο βοήθει ας  στα Αγγλι κά 
ü Η δι αδι κτυακή πύλη θα περι λαμβάνει  περαι τέρω πληροφορί ες  σχετ ι κά με τους  

χρήστες , όπως  αρι θμός  των επι σκεπτών,αρι θμός  των επι σκεπτών ανά χώρα, 

στατ ι στ ι κά χρήσης , φόρμες  σχολί ων. 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ NANOMINITOR  
Ο σταθμός  παρακολούθησης  του  NanoMONITOR εί ναι  υπό συναρμολόγηση. Η εξωτερι κή 
εται ρεί α  RAMEN, Ι σπανι κή ΜΜΕ, που εί ναι  εξ ει δι κευμένη στο σχεδι ασμό, ανάπτυξη και  
προμήθει α ολοκληρωμένων λύσεων και  πρωτοτύπων γι α την βι ομηχανί α και  γι α 
επι στημονι κές  εφαρμογές , επι λέχθηκε γι α την υποστήρι ξη της  κοι νοπραξ ί ας  στην 
ανάπτυξη του σταθμού  παρακολούθησης . 

Τα εξαρτήματα του σταθμού παρακολούθησης  έχουν επι λεγεί  προσεκτ ι κά από το 
εξ ει δι κευμένο προσωπι κό από το  CEAM και  το ITENE ώστε να καλύπτονται  όλες  οι  
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λει τουργί ες  που έχουν προσδι ορι σθεί  στ ι ς  προπαρασκευαστ ι κές  δράσει ς  και  μετά από 
συζ ητήσει ς  με τους  χρήστες . 

 
Ένας  πρώτος  από τους  πέντε σταθμούς   παρακολούθησης  θα παρουσι ασθεί  τον Σεπτέμβρι ο 
του 2017, και  θα εγκατασταθεί  στον Τεχνολογι κό Πάρκο της  Βαλένσι α, που βρί σκεται  στην 
Πατέρνα (Βαλένσι α). Ο πρώτος  σταθμός  θα ελεγχθεί  από μέλη του προσωπι κού του CEAM 
και  του ITENE ώστε να εξασφαλι σθεί  η λει τουργι κότητας  και , ι δι αί τ ερα, γι α να 
δι αασφαλι σθεί  η ακρί βει α, η συνοχή και  η  αξ ι οπι στ ί α των μετρητ ι κών δεδομένων του 
σταθμού.  

ΔΡΑΣΕΙ Σ ΔΗΜΟΣΙ ΟΤΗΤΑΣ 

Τα αποτελέσματα του έργου έχουν παρουσι ασθεί  σε 3 δι οργανώσει ς  σχετ ι κού 
αντ ι κει μένου: 

- NanOEH “8th International Symposium on Nanotechnology, Occupational and 
Environmental Health”  συνέδρι ο που έλαβε χώρα στο Έλσι νορ (Δανί α), τον Ι ούνι ο 
του 2017. 

- NanoAPP 2017 “3rd International Conference on Nanomaterials and 
applications”conference  συνέδρι ο που έλαβε χώρα στο Μπλεντ  (Σλοβενί α), τον 
Ι ούνι ο. 

- Ο συντονιστής του έργου,  Carlos Fito, παρουσίασε το έργο, τους στόχους και τα	 
αναμενόμενα αποτελέσματα κατά την διάρκεια της τελικής εκδήλωσης του έργου   
PhotoCitytex που έλαβε χώρα στο  Quart de Poblet στη Βαλένσια της Ισπανίας, τον	 
Ιούνιο 2017.  
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ΔΙ ΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΑΦΕΣ 

Μέλος  της  κοι νοπραξ ί ας  του NanoMONITOR επι σκέφθηκε το Ι νστ ι τούτο Επι στήμης  των 
Υλι κών που βρί σκεται  στην Σεβί λλη, στ ι ς  22 και  23 Ι ουνί ου προκει μένου να μετρηθούν 
τα πι θανά επί πεδα έκθεσης  σε νανοσωματ ί δι α και  στα συσσωματώματά τους . 

    

 
 
 
 
 

PhotoCitytex  

 

NanoAPP 
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ΜΕΛΛΟΝΤΙ ΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ Σ  
 
Το NanoMONITOR δι οργανώνει  την Δεύτερη Ημέρα Χρηστών: Safe Nanotechnology – 

Risk management, exposure and regulatory challenges στο Λάνκαστερ, ΗΒ στ ι ς  24 

Οκτωβρί ου 2017. 

Θέμα συνεδρί ου: Η έκθεση σε φυσι κά και  ανθρωπογενή σωματ ί δι α επηρεάζ ει  όλους , αλλά 

κάποι ες  εκθέσει ς  συνδέονται  με σοβαρούς  κι νδύνους  στην υγεί α των ανθρώπων και  στην 

ποι ότητα του περι βάλλοντος . Με την συνεχή αύξηση των χρηστών νανοσωματ ι δί ων, 

προκύπτει  η αναγκαι ότητα μέτρησης  της  έκθεσης  σε νανοσωματ ί δι α στους  εργσασι ακούς  

χώρους  στο περι βάλλον. Η ύπαρξη αυτής  της  τεχνολογί ας  θα επι τρέψει  την ταυτοποί ηση 

και  παρακολούθηση των αναδυόμενων κι νδύνων, θα υποστηρί ξ ει  την ανάπτυξη εργαλεί ων 

μοντελοποί ησης  και  θα επι τρέψει  στους  χρήστες  να αποδει κνύουν την συμμόρφωσή τους  

με τους  κανονι σμούς . Εί ναι  στόχος  του NanoMONITOR η ανάπτυξη ενός  στ ι βαρού 

σταθμού δει γματοληψί ας  και  ανάλυσης  ο οποί ος  θα δώσει  την δυνατότητα μετρήσεων 

νανοσωματ ι δί ων σε πραγματ ι κό χρόνο.  Το NanoMONITOR θα παράσχει  επι στημονι κά 

τεκμηρι ωμένες  λύσει ς  γι α την υποστήρι ξη της  εκτ ί μησης  επι κι νδυνότητας  των 

νανοσωματ ι δί ων με βάση κανονι σμούς  και  υποχρεώσει ς  που απορρέουν από αυτούς , 

περι λαμβάνοντας  κρί σι μα θέματα όπως  έκθεση σε ENMs του περι βάλλοντος , των χώρων 

εργασί ας  αλλά και  των χρηστών, έκκληση στο περι βάλλον, κύκλος  ζ ωής  και  επι πτώσει ς  

στην υγεί α του ανθρώπου από τα ENMs. 

Το συνέδρι ο θα ει σαγάγει  τους  συμμετέχοντες  στην έκθεση και  στην επι κι νδυνότητα που 

προκύπτει  λόγω της  έκθεσης  σε σωματ ί δι α, περι λαμβανομένων των νανοσωματ ι δί ων. 

Επί σης  θα συζ ητηθεί  η τρέχουσα πρόοδος  του έργου, επι τρέποντας  έτσι  στους  συνέδρους  

να ελέγξουν και  να σχολι άσουν τον μετρητ ι κό σταθμό και  το σύστημα συλλογής  

δεδομένων. Τελι κά, οι  συμμετέχοντες  θα ενημερωθούν γι α τ ι ς  τελευταί ες  εξ ελί ξ ει ς  ως  

προς  τους  κανονι σμούς  σχετ ι κά με τα νανοσωματ ί δι α στην ΕΕ και  δι εθνώς  και  τ ι ς  

οδηγί ες  γι α τα καλύτερα δι αθέσι μα εργαλεί α γι α την συμμόρφωση με τ ι ς  υποχρεώσει ς  

που απορρέουν από τους  κανονι σμούς . 
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Η συμμετοχή στο συνέδρι ο εί ναι  δωρεάν.   Λόγω περι ορι σμένου χώρου, η εγγραφή εί ναι  

απαραί τητη προϋπόθεση. Βι αστεί τ ε και  εξασφαλεί στε την θέση σας  εδώ! 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα συνέδρια παρακαλώ επισκεφθείτε τους παρακάτω 
συνδέσμους: 

www.lifenanomonitor.eu/en/events/safe-nanotechnology-risk-management-exposure-

and-regulatory-challenges/ 
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Εταίροι: 

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

AXON Enviro-Group Ltd., Greece 

The Mediterranean Center for Environmental Studies (CEAM), 

Spain 

The REACH Centre, UK 

 

     

 
 

 

	

	

Επικοινωνία	
Συντονιστής:  

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

Διάχυση	-	Δημοσιότητα: 

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

	
	
	

	


