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εσαισθητοποίηση της κοινωνίας.
Σν ΠΘ έρεη εηνηκάζεη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ, www.aceptair.prd.uth.gr, ε
νπνία είλαη αλνηρηή από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011 θαη ελεκεξώλεηαη ηαθηηθά.
Ο Τπεύζπλνο ηνπ Έξγνπ Γξ. K. Διεπζεξηάδεο πξαγκαηνπνίεζε κηα νκηιία
θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ Βηνηερλνινγίαο 2011 πνπ δηεμήρζε ζην
Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. “Γ” ζηηο 12 Μαξηίνπ 2011 ζρεηηθή κε "Σα απνηειέζκαηα ησλ PM
ζηε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηε δεκόζηα πγεία".
Σν ΠΘ έρεη εγθαηαζηήζεη ζην Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο
θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο δπν πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ κε ην ινγόηππν
LIFE+ από ηνλ Μάξηην ηνπ 2011.
Έλα ζύληνκν άξζξν ζην νπνίν ζπλνςίδνληαη νη ζηόρνη ηνπ έξγνπ, νη
κεζνδνινγίεο θαη ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα έρεη δεκνζηεπζεί ζην
Parliament Magazine - Green Week Special Issue (Σεύρνο 328, 16 Μαΐνπ
2011).
Σν ΑΠΘ καδί κε ην Γήκν Θεζζαινλίθεο πξνρώξεζαλ ζε δπν δεκνζηεύζεηο
ζε

εθεκεξίδεο

(Απξηαλή

θαη

Θεζζαινλίθε,

2

Ινπιίνπ

2011)

πιεξνθνξώληαο ην θνηλό ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ηεο δεηγκαηνιεςίαο γηα ηηο
ζπγθεληξώζεηο ησλ PM ζηε Θεζζαινλίθε. ην ίδην πιαίζην ην ΑΠΘ
εγθαηέζηεζε ελεκεξσηηθνύο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
ζέζεηο κε ην ινγόηππν LIFE+.
ΣΟ ΠΘ εηνίκαζε ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, ηόζν ζηα Διιεληθά όζν θαη ζηα
Αγγιηθά,

γηα

ηελ

πξνώζεζε

ηνπ

ACEPT-AIR

θαη

ηελ

πεξαηηέξσ

θηλεηνπνίεζε-ελεκέξσζε ηεο θνηλσλίαο.
Οη εηαίξνη ηνπ έξγνπ έρνπλ ήδε πξνεηνηκάζεη θαη ππνβάιιεη αξθεηά άξζξα
ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζε δηεζλή ζπλέδξηα γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ
έξγνπ ACEPT-AIR:

ε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά
1. Aleksandropoulou V., Torseth K., Lazaridis M., “Atmospheric emission
inventory for natural and anthropogenic sources and spatial emission
mapping for the Greater Athens Area”, Water, Air & Soil Pollution, Vol.
219, pp. 507–526, 2011.
2. Aleksandropoulou V., Eleftheriadis K., Diapouli E., Torseth K., Lazaridis
M., “Assessing PM10 source reduction in urban agglomerations for air
quality compliance”, Journal of Environmental Monitoring, απνδεθηό γηα
δεκνζίεπζε.
ε δηεζλή ζπλέδξηα
1. K. Eleftheriadis, E. Diapouli, C. Samara, A. Kungolos, A. Proyou, M.
Lazaridis, “Development of a Cost Efficient Policy Tool for reduction of
Particulate Matter in Air”, 3rd International Conference on Environmental
Management, Engineering, Planning and Economics, Skiathos Island,
Greece, 19 – 24 June, 2011.
2. K. Eleftheriadis, E. Diapouli, C. Samara, A. Kungolos, C Emmanouil, A.
Proyou, M. Lazaridis, "Particulate matter reduction through a novel cost
efficient tool", 15th International Symposium on Toxicity Assessment, 38 July, 2011, Hong Kong.
3. E. Diapouli, S. Vratolis, K. Eleftheriadis, “Carbonaceous Aerosol
Measurements at the GAW-DEM Urban Background Site in Athens,
Greece – Concentration Levels and Potential Sources”, 10th
International Conference on Carbonaceous Particles in the Atmosphere,
Vienna, Austria, 26 – 29 June 2011.
4. V. Aleksandropoulou, M. Lazaridis, K. Eleftheriadis, “Assessing PM10
source reduction in urban agglomerations for air quality compliance”,
European Aerosol Conference, Manchester, U.K., 4 - 9 September 2011.
5. K. Eleftheriadis, E. Diapouli, M.I. Gini, V. Vasilatou, C. Samara, G.
Argyropoulos, “Source Apportionment of Airborne Particulate Matter for
three Urban Centres in Greece”, European Aerosol Conference,
Manchester, U.K., 4 - 9 September 2011.
6. K. Eleftheriadis, E. Diapouli, C. Samara, A. Kungolos, A. Proyou, M.
Lazaridis, “Development of a Cost Efficient Policy Tool for reduction of
Particulate Matter in Air”, European Aerosol Conference, Manchester,
U.K., 4 - 9 September 2011.
7. G. Argyropoulos, Th. Grigoratos, A. Mpesis, A. Kouras, E. Manoli, D.
Voutsa,
M. Petrakakis, A. Kelessis, P. N. Tzoumaka, C. Samara,
“Concentration levels and chemical composition of PM2.5 in the urban
area of Thessaloniki”, MESAEP - 6th International Symposium on
Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean
Region, Ioannina, Greece, 24 - 27 September 2011.
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Δλεκέξσζεο ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ – ππνζηεξίδνπλ ην έξγν θαη ε
νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14/12/2011, ζην Γήκν Υαιαλδξίνπ Αζελώλ.
ηε ζπλάληεζε παξεπξέζεθε επίζεο θαη έλαο δεκνζηνγξάθνο ηεο ηνπηθήο
εθεκεξίδαο «Υ-Σύπνο».
Γεκνζίεπζε 2 αλαθνηλώζεσλ γηα ηελ 1ε Δπίζεκε πλάληεζε Δλεκέξσζεο
ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ – ππνζηεξίδνπλ ην έξγν θαη ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14/12/2011, ζην Γήκν Υαιαλδξίνπ Αζελώλ θαζώο
θαη γηα ηελ εθθίλεζε ηεο ρεηκεξηλήο θακπάληαο κεηξήζεσλ ζην Βόιν ζηηο
εθεκεξίδεο «Μαγλεζία» θαη «Σαρπδξόκνο».
Ο θ. Γ. Πξώηαο, από ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, έδσζε κηα ζπλέληεπμε
ζηε δεκνζηνγξάθν ηεο Διιεληθήο Ραδηνθσλίαο (ΔΡΣ-ΔΡΑ, 101,2 FM) θα.
Κεθάηνπ, ζρεηηθά κε ην έξγν LIFE+ ACEPT-AIR, ηνπο ζπκκεηέρνληεο
θνξείο, ηηο δξάζεηο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ. Αλαθέξζεθε ζηελ
ζεξηλή θακπάληα κεηξήζεσλ αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ PM10 θαη PM2.5 πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βόιν θαη ζηα πξώηα απνηειέζκαηα. ΄
Δηαίξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ ππνβάιεη πεξηιήςεηο ζην European
Aerosol Conference 2012 πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Γξαλάδα ηεο
Ιζπαλίαο ην επηέκβξην ηνπ 2012, γηα ηελ δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ
ηνπ έξγνπ.
Σν Παλ. Θεζζαιίαο θαη ην ΔΚΔΦΔ «Γ» επηθνηλώλεζαλ κε άιια αληίζηνηρα
πξνγξάκκαηα LIFE. Δλδηαθέξνλ γηα ζπλεξγαζία εμέθξαζαλ νη θ.θ . M.
Stafoggia, F. Forastiere (Med-Particles project) θαη ν θ. Dr. G.P. Gobbi
(DIAPASON project).
Ο ζπληνληζηήο ηνπ έξγνπ Γξ. Κ. Διεπζεξηάδεο επηθνηλώλεζε κε ηνλ Γξ. Κ.
Καηζνγηάλλε, από ην Παλ. Αζελώλ (εηαίξνο ηνπ έξγνπ Med-Particles)
πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε δπλαηόηεηα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη
απνηειεζκάησλ.

Ο ζπληνληζηήο ηνπ έξγνπ Γξ. Κ. Διεπζεξηάδεο ζπκκεηείρε ζηελ θνηλνηηθή
πξσηνβνπιία FAIRMODE, ζρεηηθή κε ηελ αλάδεημε εξγαιείσλ - ηερληθώλ
γηα ηελ βειηίσζε ηεο Πνηόηεηαο ηεο Αηκόζθαηξαο, αληηπξνζσπεύνληαο ηελ
ειιεληθή επηζηεκνληθή θνηλόηεηα κε ηελ εθαξκνγή λέσλ εξγαιείσλ –
ηερληθώλ ηνπ έξγνπ LIFE “ACEPT-AIR”. Σα πξαθηηθά, νη ζπδεηήζεηο θαη νη
παξνπζηάζεηο βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο CIRCA ζηελ Δ.Δ. θαη ην
ΔΚΔΦΔ «Γ» θαζώο θαη ην ΑΠΘ εμέθξαζαλ ελδηαθέξνλ λα ζπλεηζθέξνπλ
πεξηζζόηεξν ζηηο δξάζεηο ηεο FAIRMODE.
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«πγθεθξηκέλεο ηερληθέο γηα ηε κέηξεζε αεξνιπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ
άλζξαθα θαη ε ρξεζηκόηεηά ηνπο ζηελ θαηαλόεζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ
αεξνιπκάησλ

ζηελ

αλζξώπηλε

πγεία»,

ζην

δηεζλέο

ζπλέδξην

NanoImpactNet – QNano: “From theory to practice - development,
training and enabling nanosafety and health research”, 27 Φεβξνπαξίνπ 2 Μαξηίνπ 2012, Γνπβιίλν, Ιξιαλδία. Νέεο ηδέεο απνηππώζεθαλ ζρεηηθά κε
ηελ δηεύξπλζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ εξγαιείνπ πνιηηηθήο “ACEPT-AIR”, ελώ
κνηξάζηεθαλ θπιιάδηα ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ.
Σν Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. “Γ” ζπκκεηείρε ζηελ εθδήισζε γηα ηα 20 ρξόληα παξνπζίαο
ζηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE ζηελ Διιάδα, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24
Απξηιίνπ 2012. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο δόζεθε ε δπλαηόηεηα
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα γλσξηζηνύλ κεηαμύ ηνπο θαη λα εμεηάζνπλ ην
ελδερόκελν πηζαλήο ζπλεξγαζίαο ζην κέιινλ.

