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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 

 
2 από τους σταθμούς NanoMONITOR έχουν τώρα 

εγκατασταθεί ! 

ΣΧΕΤΙ ΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
Το πρόγραμμα  NanoMONITOR  LIFE+  πραγματεύεται  

τι ς προκλήσει ς που προκύπτουν  από την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας των νανοϋλικών σε εφαρμογή του 

κανονισμού  REACH  με την ανάπτυξη ενός συστήματος 

παρακολούθησης και  ενημέρωσης, το οποί ο 

αποτελεί ται  από δύο στοι χεί α: 

• μι α εφαρμογή λογι σμι κού γι α την συλλογή, 

αποθήκευση, την ανταλλαγή και  την δι αχεί ρι ση 

των δεδομένων σχετι κά με την συγκέντρωση των 

νανοϋλι κών που κατασκαυάστηκαν και  

 

• Ένα νέο πρωτότυπο,  χαμηλού κόστους σταθμό γι α 

την υποστήρι ξη της εσωτερι κής και  εξωτερι κής 

παρακολούθησης ατμοσφαι ρι κών νανό-ρύπων.  

Επόμενες 
διοργανώσεις 

23/03/2018 
EU NanoSafety Cluster Meeting 

Athens, Greece 

 

Σχετι κά Νέα 

Ο Δρ Neil Hunt συμμετέχει  
στο Chemical Watch Global 
Business Briefing μετά την 
παρουσί αση του στην 2η Μέρα 
Χρηστών του 
NanoMONITOR, που 
πραγματοποι ήθηκε στης 24 
Οκτωβρί ου στο Πανεπι στήμι ο 
του Λανκαστερ. Δεί τε 
ολόκληρο το άρθρο here>> 

Τελευταί ες εξελί ξει ς του 
έργου θα παρουσι αστούν κατά 
την δι άρκει α των σημαντι κών 
γεγονότων: 

- NanoSPAIN, 3-15 March 
2018 - Bilbao, Spain. 

- NANOTEXNOLOGY EXPO, 
30 June -7 July 2018,  
Thessaloniki, Greece. 
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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 την αρχή του έτους 

2017. 

Από τότε η έκδοση προς επί δει ξη της  δι αδι κτυακής πύλης παρουσι άσθηκε και  συζητήθηκε 

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

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

έλαβε χώρα στι ς 4 Απρι λί ου στην Βαλένσι α της Ι σπανί ας και  κατά την δι άρκει α της 2ης 

Ημέρας Χρηστών του  NanoMONITOR η οποί α έλαβε χώρα στο Λάνκαστερ στι ς 24 

Οκτωβρί ου. Με βάση τι ς συζητήσει ς και  τα σχόλι α που λήφθηκαν από τους χρήστες, θα 

προστεθούν πρόσθετα χαρακτηρι στι κά στην πλατφόρμα ώστε να εξασφαλι στεί  η 

φι λι κότητα προς τον χρήση και  να ι κανοποι ηθούν οι  απαι τήσει ς τους. Μπορεί τε να 

εξερευνήσετε τη δοκι μαστι κή έκδοση  του NanoMONITOR Webportal	εδώ: 

http://www.lifenanomonitor.eu/en/applications/ 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ NANOMINITOR  
Από τον Ι ανουάρι ο του 2018,  έχουν παραδοθεί  2 πλήρως λει τουργι κοί  Σταθμοί   
Παρακολούθησης NanoMONITOR. Ο πρώτος πρωτότυπος σταθμός παρακολούθησης 
εγκαταστάθηκε σε έναν από τους ήδη υπάρχοντες σταθμούς του δι κτύου ποι ότητας της 
ατμόσφαι ρας της πόλης 
της Βαλένθι α και  ήδη 
παράγει  δεδομένα 
σχετι κά με την 
συγκέντρωση 
νανοϋλι κών σε περι οχές 
με υψηλή πυκνότητα 
κυκλοφορί ας. Ο 
δεύτερος σταθμός 
εγκαταστάθηκε σε 
εμπορι κή περι οχή έξω 
από την πόλη. 
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Και  οι  δύο σταθμοί  παράγουν νέα δεδομένα σχετι κά με την συγκέντρωση των νανοϋλι κών 
στους δρόμους της πόλης και   στους αυτοκι νητόδρομους υψηλής σημασί ας, γι α να 
μελετήσουν τι ς πι θανές επι πτώσει ς στην ανθρώπι νη υγεί α και  το περι βάλλον. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙ ΟΤΗΤΕΣ ΔΙ ΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ  ΔΙ ΚΤΥΩΣΗΣ 

Από την αρχή του έργου το 2016 μέχρι  το 2018 τα αποτελέσματα του έργου έχουν 
παρουσι αστεί  σε ποι κί λες εθνι κές και  δι εθνεί ς εκδηλώσει ς. Μι α επι σκόπηση των 
δραστηρι οτήτων δι άδοσης και  δι κτύωσης του έργου περι λαμβάνει : 

3   Οργάνωση  και  συνδι οργάνωση δι εθνών εκδηλώσεων χρηστών σχετι κά με την εκτί μηση 
κι νδύνων, δι αχεί ρι ση κι νδύνων και  ρυθμι στι κές προκλήσει ς που σχετί ζονται  με τα 
νανοϋλι κά. 

35+ Άλλες δραστηρι ότητες δι άδοσης και  δι κτύωσης που περι έχουν προφορι κές 
παρουσι άσει ς  και  πόστερ σε δι εθνή συνέδρι α, συζητήσει ς στρογγυλής τραπέζης, 
συμμετοχή σε εργαστήρι α, συναντήσει ς και  δράσει ς δι κτύωσης με βι ομηχανι κούς 
εκπροσώπους, υπεύθυνους χάραξης πολι τι κής και  ερευνητι κά ι δρύματα. 

Η  συνολι κή λί στα με τι ς παλαι ότερες και  επόμενες  δι οργανώσει ς NanoMONITOR  
βρί σκεται  εδώ: 

http://www.lifenanomonitor.eu/en/events/ 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΙ ΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ Σ  
Τεχνι κές δραστηρι ότητες: 

• Η σχεδί αση ενός βελτι στοποι ημένου, μι κρότερου και  ελαφρύτερου σταθμού 
παρακολούθησης, αναμένεται  να παραδοθεί  ως τον Μάρτι ο του 2018. Αύτος ο δεύτερος 
σχεδι ασμός εστι άζει  σε νέες λει τουργί ες, συμπερι λαμβανομένων των μετρήσεων 
PM1, PM 2.5 και  PM10.  

• Παράδοση της δεύτερης έκδοσης της πλατφόρμας λογι σμι κού NanoMONITOR τον 
Φεβρουάρι ο του 2018. 

• Εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης σε έως 3 βι ομηχανι κές εγκαταστάσει ς που 
καλύπτουν τι ς σχετι κές δι εργασί ες στον κύκλο ζωής ENM έως τον Μάι ο του 2018. 

• Δορυφορι κός σταθμός που θα χρησι μοποι ηθεί  από τους ενδι αφερόμενους χρήστες 
κατόπι ν αι τήματος, θα δι ατί θεται  την Άνοι ξη του 2018.  
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• Οδηγί ες σχετι κά με τι ς μεθόδους δει γματοληψί ας και  τι ς τεχνι κές ανάλυσης γι α την 
μέτρηση και  παρακολούθηση των ENM στο περι βάλλον πρέπει  να παραδοθούν μέχρι  
τον Απρί λι ο του 2018. 

Δραστηρι ότητες δι άδοσης: 

• Κοι νά εργαστήρι α και  συνέδρι α με συναφή προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την 
ΕΕ στην Μαδρί τη (Ι σπανί α) την Άνοι ξη του 2018.   

• Η 3η Ημέρα Χρηστών του  NanoMONITOR θα πραγματοποι ηθεί  στην Θεσσαλονί κη 
(Ελλάδα) τον Ι ούλι ο του 2018 στην δι άρκει α του συνεδρί ου ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΑΣ 2018. 

• Παρουσί αση των δραστηρι οτήτων του έργου στο Νανο-Ι σπανί α 2018 , που θα 
πραγματοποι ηθεί  τον Μάρτι ο του 2018 στο Μπι λμπάο (Ι σπανί α). 

• Παρουσί α σε σχετι κές εκδηλώσει ς δι άδοσης στην Ευρώπη. 
• Τελι κή δι οργάνωση δι άδοσης το Νοέμβρι ο του 2018 στην Βαλένθι α (Ι σπανί α). 
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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 

Yordas Group (formerly The REACH Centre), UK 

 

       
 

 

 

Στοιχεία 
επικοινωνίας: 
Συντονι στής: 

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

Dissemination: 

Δι άχυση- δημοσι ότητα: 

Yordas Group (Formerly the 
REACH Centre) 

Lancaster Environment Centre 
Lancaster University Lancaster 
LA1 4YQ  
UK Email: 
j.friesl@yordasgroup.com 
 
 

 
 


