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Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της ερευνητικής οµάδας ENVILAB του 
Εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τµήµατος Χηµείας του 
Α.Π.Θ. τα υγρά λύµατα, που φτάνουν στον βιολογικό καθαρισµό, 
εµφανίζουν χρήση ναρκωτικών ουσιών και φαρµάκων στην Θεσσαλονίκη.
Η χρήση κοκαΐνης στην Θεσσαλονίκης κυµαίνεται µεταξύ 0,036 και 0,095 γρ. 
ανά ηµέρα και ανά 1.000 κατοίκους. Συγκρίνοντας την χρήση αυτή µε άλλων 
χωρών, στις οποίες εφαρµόσθηκε η ίδια µέθοδος, δείχνει πως η χρήση 
κοκαΐνης στην Θεσσαλονίκη, είναι περιορισµένη.
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Γίνε Μέλος ή Φίλος του ECOCITY και
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• Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΤΟΦΟΒΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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κοκαΐνης στην Θεσσαλονίκη, είναι περιορισµένη.
Όµως, η χρήση ηρωίνης στην Θεσσαλονίκη είναι µάλλον αυξηµένη σε σχέση 
µε άλλων χωρών, αφού χρησιµοποιούνται από 2,9 έως 5,5 δόσεις ανά ηµέρα 
και ανά 1.000 κατοίκους, όταν σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, σε 
διάφορες χώρες χρησιµοποιούνται 1,4 έως 7 δόσεις ηµερησίως ανά 1.000 
κατοίκους. Από την ποσότητα της ηρωίνης που ανιχνεύθηκε, αφαιρέθηκε η 
ποσότητα της µορφίνης (ο βασικός µεταβολίτης της ηρωίνης) που 
χρησιµοποιείται στα νοσοκοµεία. Έτσι η ηρωίνη που προσδιορίσθηκε, 
προέρχεται από χρήση ως ναρκωτικό και όχι ως φάρµακο. 
Η κάνναβη είναι η ουσία που κυριαρχεί σε κατανάλωση στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, αφού όπως προκύπτει χρησιµοποιούνται από 18,2 έως 43 
δόσεις ανά ηµέρα και ανά 1.000 κατοίκους, κάτι που αντιστοιχεί σε 2,3 έως 5,4 
γραµµάρια, όταν σε άλλες χώρες χρησιµοποιούνται από 4 έως 61 δόσεις, 
Ήδη διερευνάται από τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα η εµπλοκή της 
κάνναβης για καρδιακές ανακοπές σε σχετικά νεαρά άτοµα. 
Τις Κυριακές ανιχνεύθηκε η ουσία MDMA – το γνωστό έξτασυ - που σηµαίνει 
ότι χρησιµοποιήθηκε Σάββατο βράδυ, κάτι το οποίο δικαιολογεί το 
χαρακτηρισµό της συγκεκριµένης ουσίας ως “ναρκωτικό διασκέδασης”. 
Η ανίχνευση ψυχοτρόπων φαρµακευτικών ενώσεων, παρά το δεδοµένο της 
σταθερής αύξησης στα τελευταία χρόνια, η σύγκριση των ποσοτήτων που 
µετρήθηκαν κατά τη δειγµατοληψία στην Θεσσαλονίκη, µε τα δεδοµένα από 
τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, δείχνει την κατανάλωση να είναι αρκετά 
περιορισµένη σε σχέση µε άλλες χώρες. 
Τέλος, ανιχνεύθηκε µεθαδόνη, αλλά στην έρευνα δεν παρουσιάζονται 
στοιχεία, αφού χορηγείται σε ανθρώπους που επιχειρούν να απεξαρτηθούν
από την ηρωίνη. Ετσι, η δόση της µεθαδόνης εξαρτάται άµεσα από τη 
βαρύτητα εξάρτησης του ασθενή στα οπιοειδή και την ανοχή που εµφανίζει 
στη θεραπεία. 
Οι συγκεντρώσεις που προσδιορίστηκαν, υπολογίζεται ότι είναι µικρότερες 
των πραγµατικών, καθώς κάποιοι χρήστες ναρκωτικών ουσιών
ουρούν σε πάρκα και δρόµους.
Για τον προσδιορισµό στην έρευνα χρησιµοποιήθηκε ο υπερσύγχρονος 
εξοπλισµός, που είναι δωρεά του κοινωφελούς ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος. 





Το πρόβληµα των πολύµηνων καθυστερήσεων στις πληρωµές των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά,
παρά τα επώδυνα µέτρα εξυγίανσης του κλάδου που έχουν ληφθεί, θίγει εκ νέου ο ΣΠΕΦ µε επιστολή του προς τον
υφυπουργό Ενέργειας, Ασηµάκη Παπαγεωργίου.
Ο ΣΠΕΦ επισηµαίνει ότι παρότι έχει βελτιωθεί η λογιστική εικόνα του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, µετά και
τα κουρέµατα εις βάρος των παραγωγών ύψους 308 εκατ. Ευρώ, οι υπερηµερίες κυµαίνονται µεταξύ τριών και
τεσσάρων µηνών, τη στιγµή που θα έπρεπε να είναι µόλις 45 ηµέρες.
Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του συνδέσµου, τον Φεβρουάριο του 2015 το συσσωρευµένο λογιστικό
έλλειµµα του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ (σύµφωνα µε το δελτίο ΛΑΓΗΕ) θα έχει περαιτέρω συρρικνωθεί στα µόλις
86 εκατ. ευρώ δικαιολογώντας έτσι µέση λογιστική υπερηµερία πληρωµών προς τις ΑΠΕ κατά µέγιστο 17 ηµερών,
ενώ µέχρι τον Ιούλιο 2015 το συσσωρευµένο έλλειµµα ευρισκόµενο στα 36 εκατ. ευρώ θα δικαιολογεί υπερηµερία
µόλις 7 ηµερών. Όπως τονίζει ο ΣΠΕΦ “η αντιδιαστολή της ακµάζουσας λογιστικής µε την παρακµάζουσα
πραγµατική εικόνα ναρκοθετεί βαρύτατα την προσπάθεια εξοµάλυνσης που όλοι επιθυµούµε και ενεργά µέχρι
σήµερα συνδράµαµε” µιας και ήταν από τους ελάχιστους φορείς των φωτοβολταϊκών που µε έναν τρόπο
συναίνεσε στα αναδροµικά µέτρα κατά των παραγωγών. Ο ΣΠΕΦ αµφισβητεί ευθέως τις διαβεβαιώσεις της ∆ΕΗ
ότι οι παραγωγοί ΑΠΕ θα εξοφληθούν για τα δεδουλευµένα τους µόλις η Επιχείρηση εισπράξει 180 εκατ. Ευρώ που
της χρωστούν φορείς του δηµοσίου τοµέα καθώς είναι είναι φύσει αδύνατον όλοι αυτοί οι φορείς να
κατανάλωναν ενέργεια αποκλειστικά από ΑΠΕ. Καταλήγει δε στο συµπέρασµα ότι άλλοι ιδιώτες παραγωγοί
“βρώµικης” ενέργειας, πληρώνονται κανονικά εις βάρος των ΑΠΕ. Για την εξοµάλυνση των πληρωµών προς τα
φωτοβολταϊκά, ο ΣΠΕΦ προτείνει να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και συµµετρία στην κατανοµή της όποιας
ανεισπραξιµότητας υφίσταται- ισοµερώς ανάµεσα σε όλους τους παίκτες της χονδρεµπορικής αγοράς,
συµβατικούς ή ΑΠΕ- όπως ακριβώς επιβαρύνονται και πληρώνουν συµµέτρως οι καταναλωτές το οµογενές,
ενιαίο και αδιαίρετο µείγµα ηλεκτρισµού που καταναλώνουν (χωρίς διαφοροποίηση ανάµεσα σε ΑΠΕ και άλλες
πηγές).
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ: SOS ΑΠΌ ΣΠΕΦ





Ανοδικές τάσεις καταγράφει η στάθµη της Μεσογείου Θάλασσας κατά τις
δύο τελευταίες δεκαετίες, σύµφωνα µε νέα ισπανική µελέτη ενώ ιδιαίτερα
ευάλωτες είναι οι ελληνικές ακτές.
Ερευνητές του Πανεπιστηµίου της Καντάµπρια στην Ισπανία, ανέλυσαν
δεδοµένα της µεταβολής της στάθµης της θάλασσας σε σχέση µε τις
ατµοσφαιρικές αλλαγές στην Ευρώπη από το 1948 έως to 2009.
«Η λεγόµενη µετεωρολογική στάθµη της θάλασσας ή και µετεωρολογική
‘παλίρροια’ είναι η µεταβολή στο επίπεδο της θάλασσας ως αποτέλεσµα
των αλλαγών της ατµοσφαιρικής πίεσης και των ανέµων στο επίπεδο
αυτό», εξήγησε η Άλµπα Θιδ, επικεφαλής της έρευνας, η οποία εξέτασε
επίσης την περιοχή των Κανάριων Νήσων στον Ατλαντικό Ωκεανό.
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Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ 
ΘΑ «ΠΝΙΓΟΥΝ» ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΕΣ

Η επιστηµονική οµάδα χρησιµοποίησε ένα εργαλείο προσοµοίωσης που αναπτύχθηκε στο αµερικανικό
Πανεπιστήµιο Rutgers και διασταύρωσε τις προσοµοιώσεις µε πραγµατικές τοπικές και δορυφορικές
µετρήσεις σε 58 τοποθεσίες στις ακτές της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και των
Κανάριων Νήσων.
Μια από τις πλέον ευάλωτες περιοχές του πλανήτη θεωρείται η Μεσόγειος Θάλασσα υποστηρίζουν και
έλληνες επιστήµονες που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην
ελληνική κοινωνία και οικονοµία. Τους κινδύνους που αντιµετωπίζει η χώρα µας από τις επιπτώσεις της
Κλιµατικής Αλλαγής έχει υπογραµµίσει µεταξύ άλλων ο ακαδηµαϊκός και αντιπρόεδρος του Εθνικού
Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), κος Χρήστος Ζερεφός ο οποίος σε πρόσφατη εκδήλωση του
ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ υπογράµµισε τον κίνδυνο σοβαρών επιπτώσεων, που δηµιουργείται από την αύξηση της
θερµοκρασίας, τη µείωση των βροχοπτώσεων και την άνοδο της στάθµης της θάλασσας και έδωσε
έµφαση στην ανάγκη άµεσης αντιµετώπισης της κατάστασης.
Αν αυτή δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα µε µέτρα προσαρµογής στις νέες συνθήκες, και σύµφωνα µε µελέτη που
έκανε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) το συνολικό κόστος για την Ελληνική οικονοµία αναµένεται να ανέλθει
στα περίπου 700 δις ευρώ, ένα ποσό που εκτιµάται ότι µπορεί να µειωθεί στα 450 δις ευρώ µε τη λήψη των
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Την απογοήτευσή της για την απόφαση των κρατών µελών της ΕΕ και των
ευρωβουλευτών η οποία διασφαλίζει ότι µέχρι το 2019 δεν πρέπει να
χρησιµοποιούνται περισσότερες από 90 πλαστικές σακούλες ανά άτοµο ετησίως
εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.
Η ΕτΠ -η οποία εκπροσωπεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της ΕΕ- ήλπιζε ότι θα
θεσπιζόταν γενική απαγόρευση των δωρεάν πλαστικών σακουλών από το 2020,
υποχρεωτικοί στόχοι της ΕΕ για όλα τα κράτη µέλη και εισαγωγή τέλους για όλες τις
σακούλες έτσι ώστε να επιτευχθεί µείωση κατά 80%.

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

Για κάποιο διάστηµα, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε το ενδεχόµενο απόσυρσης της συνολικής δέσµης για
τη µείωση της χρήσης των πλαστικών σακουλών. Η κ. Linda Gillham, µιλώντας εξ ονόµατος της ΕτΠ, ανέφερε
ότι «υπήρχαν ελπίδες ότι οι κυβερνήσεις θα εκµεταλλευτούν την ευκαιρία ώστε να απαλλαγεί η Ευρώπη από την
περιττή και υπερβολική χρήση πλαστικών σακουλών µια για πάντα. Όµως, εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ήταν έτοιµη να αποσύρει τη συνολική πρόταση, νιώθουµε ανακούφιση διότι αυτή η συµφωνία είναι καλύτερη
από το να µην υπάρχει καµία συµφωνία. Η πρόταση να µειωθούν οι λεπτές πλαστικές σακούλες κατά µέσο
όρο ετησίως από 198 σε 90 ανά άτοµο έως το 2019 αποτελεί συµβιβαστική λύση. Με τον τρόπο αυτό,
αναγνωρίζεται ότι οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις από τα 100 δισεκ. τόνους από
πλαστικές σακούλες που απορρίπτονται ετησίως στην Ευρώπη είναι παράλογες και απαράδεκτες».

στα περίπου 700 δις ευρώ, ένα ποσό που εκτιµάται ότι µπορεί να µειωθεί στα 450 δις ευρώ µε τη λήψη των
κατάλληλων µέτρων.
Στο ίδιο µήκος κύµατος, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήµιο Κρήτης κ.Κώστας
Συνολάκης µιλώντας σε ηµερίδα που διοργάνωσε το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας για τα 50
χρόνια λειτουργίας του υποστήριξε ότι εξαιτίας της ανόδου της στάθµης της θάλασσας κατά ένα µέτρο
µέσα στον επόµενο µισό αιώνα, χιλιάδες στρέµµατα ελληνικών ακτών θα εξαφανιστούν. Οι έλληνες
επιστήµονες εκτιµούν ότι η µέση θερµοκρασία στην Ελλάδα θα αυξηθεί κατά 1,5 βαθµό Κελσίου τα επόµενα
35 χρόνια και κατά τέσσερεις βαθµούς Κελσίου από το 2070 ως το 2100.





ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Τα θέµατα που συζητήθηκαν ήταν ωριµότητα των διαφόρων τεχνολογιών και οι ιδιαιτερότητες τους στο
Μεσογειακό χώρο, η αποτίµηση των πιλοτικών και λειτουργούντων εγκαταστάσεων, το νοµοθετικό και
χρηµατοδοτικό πλαίσιο, τα οφέλη για τις παράκτιες και νησιωτικές περιφέρειες, η γαλάζια ενεργειακή
καινοτοµία σε σχέση µε τα Πανεπιστήµια, Ερευνητικά κέντρα και µε τις επιχειρήσεις, τα δυνητικά «κλάστερ», οι
συνέργειες µε άλλες δραστηριότητες, οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις επόµενες
προκηρύξεις προγραµµάτων και στα υφιστάµενα «Σύµφωνα Εταιρικής Σχέσης» καθώς και στην
πρωτοβουλία της Μακροπεριφέρειας «Αδριατική – Ιόνιο» όπου η Ελλάδα είναι υπεύθυνη για την «γαλάζια
ανάπτυξη» της Μακροπεριφέρειας κ.λ.π.
Πολλά από τα θέµατα αυτά αφορούν την ανάπτυξη της Κρήτης π.χ. η θαλάσσια χωροταξία σε συνδυασµό
µε τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών, η καινοτόµος ανάπτυξη των λιµανιών, οι ιχθυοκαλλιέργειες, η
γαλάζια βιοτεχνολογία, οι γαλάζιες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, οι πρόσθετοι χρηµατοδοτικοί πόροι καθώς
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Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιστηµονικής Επιτροπής του
έργου BLUENE που αφορά την Γαλάζια Ενέργεια στη Μεσόγειο
και η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 20 και 21 Νοεµβρίου στη
Ρώµη συµµετείχε το Ενεργειακό Κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης .
Η «Γαλάζια Ενέργεια» αποτελεί συστατικό στοιχείο της «Γαλάζιας
Ανάπτυξης» και είναι στις προτεραιότητες της νέας
προγραµµατικής περιόδου 2014-2020. Στο έργο αυτό
συµµετέχουν το συντονιστικό όργανο 32 Ιταλικών
Πανεπιστηµίων που ασχολούνται µε την Γαλάζια Ανάπτυξη
όπως επίσης η Ισπανία, η Κροατία και η Ελλάδα µέσω του
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Στη
συνάντηση συµµετείχαν επίσης επιστήµονες από τη ∆ανία,
Πορτογαλία, Ελλάδα καθώς και από την Συνδιάσκεψη των
Παράκτιων και Αποµακρυσµένων Περιφερειών της Ευρώπης
(CPMR).

γαλάζια βιοτεχνολογία, οι γαλάζιες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, οι πρόσθετοι χρηµατοδοτικοί πόροι καθώς
και η συστηµατική αξιοποίηση µελετών και δεδοµένων που αφορούν και στην περιοχή της Κρήτης. Στις
εργασίες και συζητήσεις έλαβε µέρος ο ∆ιευθυντής του Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης Νίκος
Ζωγραφάκης.
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ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙ∆Η 
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ/ΘΡΑΚΗΣ

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα Νέστου-Βιστωνίδας-
Ισµαρίδας διοργανώνει την Παρασκευή 5 ∆εκεµβρίου
2014 και ώρα 9.30 π.µ. συνέντευξη τύπου και ηµερίδα
µε θέµα: «Επιστηµονική Παρακολούθηση Ειδών και
Τύπων Οικοτόπων στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης (ΕΠ ΑΜΑΘ) 2012-2015» στα
πλαίσια της υλοποίησης της πράξης: «Προστασία
και ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού
Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» – ΕΠΠΕΡΑΑ.
Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στα Άβδηρα Ξάνθης,
στην αίθουσα εκδηλώσεων της ∆ηµοτικής Ενότητας
Αβδήρων (πρώην ∆ηµαρχείο) και θα έχει ως στόχο
τη παρουσίαση και διάχυση των µέχρι τώρα
αποτελεσµάτων των προγραµµάτων
παρακολούθησης τύπων οικοτόπων και ειδών που
πραγµατοποιεί ο Φορέας ∆ιαχείρισης.



ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Ο∆ΟΣ ΩΡΑ

∆ευτέρα Χαϊδάρι Νέο ∆ηµαρχείο (πίσω) 14:30-17:30

∆ευτέρα Κηφισιά Χ. Τρικούπη (τέλος) 14:30-17:30

∆ευτέρα Νέα Σµύρνη Ιωσηφόγλειο Ίδρυµα (Λ. Συγγρού) 14:30-17:30

Τρίτη Κορυδαλλός Πλατεία Ελευθερίας 14:30-17:30

Τρίτη Νέο Ηράκλειο Ελ. Βενιζέλου 14:30-17:30

Τρίτη Παλαιό Ψυχικό Πλατεία Αρσακείου 14:30-17:30

Τετάρτη Ηλιούπολη Μ.Αντύπα 14:30-17:30

Τετάρτη Πειραιάς Πλατεία Καλαβρύτων (Πηγάδα) 14:30-17:30

Τετάρτη Γλυφάδα Πλατεία Ξενοφώντος 14:30-17:30

Τετάρτη Χαλάνδρι Τυµφρηστού και Ιωαννίνων 14:00- 18:00

Πέµπτη Γέρακας Εθνικής Αντιστάσεως (στο µέσο) 14:30-17:30

Πέµπτη Παλαιό Φάληρο Στάδιο Ταε Κβο Ντο (Parking) 14:30-17:30

ΑΤΤΙΚΗ

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Πέµπτη Παλαιό Φάληρο Στάδιο Ταε Κβο Ντο (Parking) 14:30-17:30

Πέµπτη Πετρούπολη Μπουµπουλίνας και ∆ωδεκανήσου 14:30-17:30

Πέµπτη Θρακοµακεδόνες Πλατεία Αλµπανέλλα 13:30- 17:30

Παρασκευή Αθήνα Πλατεία ∆εξαµενής 9:00 – 14:00

Παρασκευή Χολαργός Οδός Σύρου, δίπλα στο ∆ηµαρχείο 14:30-17:30

Παρασκευή Νέα Ιωνία Οδός Φιλελλήνων 14:30-17:30

Παρασκευή Καισαριανή Άλσος, όπισθεν γηπέδου Νήαρ Ηστ 14:30-17:30

Παρασκευή Αγία Βαρβάρα Κουντουριώτη και Ελ.Βενιζέλου 14:30-17:30

Σάββατο Αθήνα Πάτµου και Καραβία 9:00 – 14:00

Σάββατο Αθήνα ∆ηµοτική Αγορά Κυψέλης 9:00 – 14:00

Σάββατο Βούλα Νηρέως, µεταξύ Ήρας και ∆ιός 9:00 – 14:00

Σάββατο Ίλιον Λ. ∆ηµοκρατίας (πλησίον Carrefour) 9:00 – 14:00

Τρίτη Περαία Ανθέων και Φιλελλήνων 14.30-17.30

Τετάρτη Καλαµαριά Κοντά σε Εκκλησία Αγ. Παντελεήµονα 8:00-13:00

Πέµπτη Νεάπολη Βενιζέλου- δίπλα στο ∆ηµαρχείο 8:00-13:00

Παρασκευή Εύοσµος Ν. Καζαντζάκη 13.30-17.30

Σάββατο Καλαµαριά Καλλίδου και Παπάγου 8:00-13:00

Τρίτη Πάτρα Γήπεδο Παναχαϊκής 14:00 – 18.00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΤΡΑ



Τους πρωτοποριακούς καταλύτες ανέπτυξε ερευνητική
οµάδα στις ΗΠΑ, µε επικεφαλής την ελληνίδα
καθηγήτρια του Τµήµατος Χηµικής και Βιολογικής
Μηχανικής του Πανεπιστηµίου Ταφτς της
Μασαχουσέτης, Μαρία Φλυτζάνη-Στεφανοπούλου.
Μέλος της ερευνητικής οµάδας είναι επίσης ο
ελληνικής καταγωγής καθηγητής Μάνος Μαυρικάκης
από το Τµήµα Χηµικής και Βιολογικής Μηχανικής του
Πανεπιστηµίου Μάντισον του Ουισκόνσιν.
Οι καταλύτες αποτελούνται από µια µοναδική δοµή
επιµέρους διάσπαρτων ατόµων χρυσού,
συνδεδεµένων µέσω οξυγόνου µε άτοµα νατρίου ή
καλίου, πάνω σε ένα υπόστρωµα υλικών από πυρίτια
(οξείδιο του πυριτίου). Όταν χρησιµοποιούνται για την
παραγωγή υδρογόνου, οι νέοι καταλύτες εµφανίζουν
ανάλογη λειτουργικότητα και σταθερότητα µε τους
υπάρχοντες καταλύτες από νανοσωµατίδια πολυτίµων
µετάλλων πάνω σε σπάνιες γαίες.
Μάλιστα είναι πολύ φθηνότεροι καθώς χρειάζονται
µικρότερες ποσότητες πολύτιµων µετάλλων, ενώ η
διασπορά ατόµων χρυσού ή πλατίνας σε υπόστρωµα

Την ανακάλυψη έκαναν ερευνητές της Σχολής
Μηχανικής και Εφαρµοσµένων Επιστηµών του
Πανεπιστηµίου UCLA του Λος Άντζελες στην
Καλιφόρνια, µε επικεφαλής τον καθηγητή Τσανγκ-Τζιν
Κιµ του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών και
Αεροναυπηγών.
Η παντοφοβικότητα βασίζεται στη φυσική υφή του
υλικού -στη δοµή του σε επίπεδο νανοκλίµακας- και όχι
στις χηµικές του ιδιότητες. Αυτό σηµαίνει ότι η
παντοφοβική επιφάνεια µπορεί να είναι µεταλλική,
πλαστική, γυάλινη κ.ά. Τα πειράµατα έδειξαν ότι η
επιφάνεια αποµακρύνει αποτελεσµατικά όλα τα υγρά
όπως νερό, λάδι, διαλυτικά κ.ά.
Μεγάλο πλεονέκτηµα είναι η αντοχή της. Καθώς η
παντοφοβικότητα βασίζεται στη υφή, δηλαδή στα
φυσικά και όχι στα χηµικά χαρακτηριστικά,αντέχει τόσο
στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία όσο και στις
ακραίες θερµοκρασίες.
Η νέα επιφάνεια θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο
εξωτερικό κέλυφος κτηρίων ή οχηµάτων. Επίσης, θα
είναι κατάλληλη για βιολογικές και βιοϊατρικές
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διασπορά ατόµων χρυσού ή πλατίνας σε υπόστρωµα
οξειδίων κάποιου µετάλλου, όπως το πυρίτιο, µπορεί
να αξιοποιηθεί για νέου τύπου καταλύτες µέγιστης
αποδοτικότητας, που µπορούν να λειτουργήσουν σε
θερµοκρασίες έως 200 βαθµούς Κελσίου.
Οι νέοι καταλύτες µπορούν να αξιοποιηθούν
µελλοντικά για την παραγωγή καθαρού υδρογόνου σε
συσκευές και οχήµατα που χρησιµοποιούν κυψέλες
υδρογόνου, πράγµα που θα επιτρέψει την παραγωγή
πιο καθαρής ενέργειας, προστατεύοντας το
περιβάλλον.

είναι κατάλληλη για βιολογικές και βιοϊατρικές
εφαρµογές στο εσωτερικό ενός οργανισµού, επειδή δεν
διαβρώνεται ούτε από τα σωµατικά υγρά. Θα
µπορούσε για παράδειγµα να προστατεύσει τα ιατρικά
εµφυτεύµατα από τα υγρά του οργανισµού.
Επιπλέον, θα µπορούσε µελλοντικά να χρησιµοποιηθεί
για την επιβράδυνση της διάβρωσης ώστε να επεκτείνει
τη διάρκεια ζωής διαφόρων τµηµάτων εξοπλισµού σε
εργοστάσια (χηµικά, ηλεκτροπαραγωγής κ.α.), σε
ηλιακούς συλλέκτες, σε µαγειρικά σκεύη κ.λπ.
(Πηγή: Περιοδικό ‘Science”)

Το ECOCITY LETTER είναι µια εβδοµαδιαία ηλεκτρονική έκδοση του Εθελοντικού Οργανισµού για το Αστικό
Περιβάλλον ECOCITY, µε πληροφορίες και ειδήσεις για περιβαλλοντικά θέµατα. Στέλνεται σε µορφή pdf και για να το
διαβάσετε, θα πρέπει να έχετε εγκατεστηµένη κάποια έκδοση του Adobe Acrobat Reader. Στη περίπτωση που δεν
την έχετε είναι διαθέσιµη στην διεύθυνση : http://www.adobe.com
H αποστολή του ECOCITY LETTER γίνεται σε µέλη και φίλους του ECOCITY, καθώς και σε συνεργαζόµενους
εκπροσώπους φορέων και οργανισµών. Για περισσότερες πληροφορίες και για στοιχεία µπορείτε να
επικοινωνήσετε µαζί µας, είτε στο τηλ. 210 6196757, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@ecocity.gr


