Διεθνές Workshop από το Εργαστήριο Φυσικής της
Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών για τη
συμβολή των δραστηριοτήτων των λιμένων στην
ατμοσφαιρική ρύπανση των πόλεων
Στο
πλαίσιο
υλοποίησης
του
έργου
CESAPO
«Contribution of Emission Sources on the Air quality of the Pοrtcities in Greece and Italy» (Συμβολή των πηγών εκπομπής στην ποιότητα του
αέρα των πόλεων-λιμανιών σε Ελλάδα και Ιταλία) το Εργαστήριο Φυσικής της
Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών, που είναι και ο συντονιστής του έργου,
διοργάνωσε διεθνές workshop στη Θεσσαλονίκη, στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2014.
Σκοπός του έργου CESAPO είναι η ποσοτικοποίηση της συμβολής των πηγών εκπομπής
ατμοσφαιρικών ρύπων των αστικών πόλεων με λιμάνια με έμφαση στον τομέα των
θαλάσσιων μεταφορών και των δραστηριοτήτων στον χώρο των λιμένων. Εταίροι εκτός
από το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Ινστιτούτο
Ατμοσφαιρικών Επιστημών και Κλίματος ISAC-CNR (Lecce), το Πανεπιστήμιο του
Salento (Lecce) και o Περιφερειακός Περιβαλλοντικός Οργανισμός Πρόληψης και
Προστασίας Απουλίας ARPA (Bari). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και από εθνικούς πόρους της
Ελλάδας και της Ιταλίας κατά 25%.
Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από καθηγητές και ερευνητές ελληνικών και
ξένων πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων οι κ. Νίκος
Μιχαλόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και
Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κ. Ελευθέριος Ιακώβου, Καθηγητής του Τμήματος
Μηχανολόγων – Μηχανικών του Α.Π.Θ., κα Κωνσταντίνη Σαμαρά, Καθηγήτρια του
Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ., κ. Γιώργος Στεφανίδης, Καθηγητής του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Dr. Lucca Pozzoli, από το ITU
Eurasia Institute of Earth Sciences, της Τουρκίας, Dr. Alessandra Genga, από το
Πανεπιστήμιο του Salento, Ιταλία, Dr. Danielle Contini από το Ινστιτούτο
Ατμοσφαιρικών Επιστημών και Κλίματος της Ιταλίας, κ.α.
Συμμετείχαν εκπρόσωποι περιβαλλοντικών φορέων, φορέων χερσαίων και θαλασσίων
μεταφορών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, πανεπιστημιακών και ερευνητικών
ιδρυμάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

