
Αγ. Παρασκευή, 12/01/2016 

 

 

Προς: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 35, 18532 Πειραιάς 

Τηλ: 210 4118429 

 

Κοινοποίηση:  

Ενδιαφερομένους  εκπαιδευτικούς Λυκείων/Γυμνασίων Πειραιά 

 

 

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σεμινάριο με θέμα 

την ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM2,5) 

 

 

Αγαπητοί, 

 

το έργο AIRUSE (LIFE11/ENV/ES/584) είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό 

έργο το οποίο αφορά, μεταξύ άλλων, στην «Ανάπτυξη και αξιολόγηση μέτρων ελέγχου 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Νότια Ευρώπη». 

 

Στόχος του έργου είναι να παρέχει στις εθνικές αρχές των χωρών της Νότιας Ευρώπης τα 

κατάλληλα μέτρα ελέγχου για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα 

σωματίδια PM10 και PM2,5. 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE+ AIRUSE έχουν προγραμματιστεί μια σειρά από 

σεμινάρια για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο ΕΚΕΦΕ 

“ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” στην Αγία Παρασκευή, διάρκειας 6 ωρών. Στο πλαίσιο των 

σεμιναρίων, που θα διεξαχθούν απογευματινές ώρες, θα μοιραστούν στους 

συμμετέχοντες ενημερωτικά φυλλάδια καθώς και σημειώσεις σχετικές με την αέρια 

ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (ποσοτικοποίηση, επιπτώσεις στην υγεία, τρόποι 

αντιμετώπισης κλπ).  

 

Το διήμερο των διαλέξεων και της πρακτικής εφαρμογής για τους εκπαιδευτικούς της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά έχει προγραμματισθεί για τις 18-19 

Φεβρουαρίου του 2016 και ώρες 17.00-20.00.  
 

Οι δηλώσεις συμμετοχής αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

http://goo.gl/forms/5H5aW2nVbB, μέχρι Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016. 

 

Επισημαίνεται ότι για την πρώτη ημέρα των διαλέξεων που θα πραγματοποιηθούν στο 

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» δεν υπάρχει περιορισμός συμμετεχόντων, ωστόσο απαιτείται 

υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Για τη δεύτερη ημέρα της πρακτικής εφαρμογής με 

εξειδικευμένο λογισμικό σε αίθουσα πληροφορικής (3ο Γυμνάσιο Νίκαιας, Μυλασσών 

και Αρμενίων Προσκόπων) μπορούν να κάνουν αίτηση έως 20 εκπαιδευτικοί λόγω 

περιορισμών αίθουσας και εξοπλισμού και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

 

http://goo.gl/forms/5H5aW2nVbB


Τα σεμινάρια θα περιλαμβάνουν εισηγήσεις ερευνητών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», και 

συγκεκριμένα των κ.κ.:  

Δρ. Κωνσταντίνου Ελευθεριάδη, Ερευνητή Α΄, Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Δρ. Ευαγγελία Διαπούλη, Επιστημονική Συνεργάτης  

Δρ. Μαρία Γκίνη, Επιστημονική Συνεργάτης  

Το περιεχόμενο των εισηγήσεων θα αφορά: 

 στους στόχους του προγράμματος,  

 στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων 

PM10 και PM2,5 που έγιναν στην Αθήνα. 

 στα φαινόμενα που σχετίζονται με την αέρια ρύπανση σε τοπικό και παγκόσμιο 

επίπεδο, 

 στις κύριες πηγές εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα 

 στη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων πρόγνωσης, για την ανάπτυξη και 

αξιολόγηση μέτρων ελέγχου της αέριας ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια και 

στη συνεισφορά που έχουν οι τοπικοί φορείς στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων. 

 

Τα σεμινάρια μπορούν να παρακολουθήσουν καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

που είναι απόφοιτοι των τμημάτων φυσικής, χημείας, περιβάλλοντος, βιολογίας, 

μαθηματικών κα. και των πολυτεχνικών, γεωπονικών και δασοπονικών σχολών χωρίς 

επιβάρυνση. 

Στους καθηγητές που θα παρακολουθήσουν θα αποσταλεί πιστοποιητικό 

παρακολούθησης. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου για το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος  

 

Δρ. Κων/νος Ελευθεριάδης  
 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Γαλιφιανάκης Βασίλης, 

Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, 

Email: vgalif@ipta.demokritos.gr 

Ιστοσελίδα έργου: http://airuse.eu/el/ 
 

 

 

Φορείς υλοποίησης του έργου: 

 

 

  

http://airuse.eu/el/

