
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια ραγδαία
αύξηση συµπτωµάτων και ασθενειών που σχετίζονται
µε την ποιότητα του εσωτερικού αέρα στα κτίρια. Τα
σύγχρονα υλικά που χρησιµοποιούνται, σε
συνδυασµό µε την προβληµατική λειτουργία των
συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης και κλιµατισµού και
την περιορισµένη δυνατότητα ανανέωσης φρέσκου
αέρα, αυξάνουν τα επίπεδα ρύπων στους
εσωτερικούς χώρους µε αποτέλεσµα την εµφάνιση
ασθενειών. Οι συγκεντρώσεις ρύπων µέσα στα κτίρια
συχνά ξεπερνούν τα επίπεδα ρύπανσης της
ατµόσφαιρας. Καθώς ο άνθρωπος περνά περίπου το
90% του χρόνου του µέσα σε κλειστούς χώρους, οι
συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία και ευηµερία
γίνονται εύκολα αντιληπτές. Η παρούσα ηµερίδα
διοργανώνεται στα πλαίσια του προγράµµατος
« Πυθαγόρας: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου
ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος» το οποίο
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µέσω του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Στόχος του
συγκεκριµένου έργου είναι η ανάπτυξη, η παραγωγή
και η αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού στον τοµέα
της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, µε
απώτερο σκοπό τη διεύρυνση των προγραµµάτων
σπουδών στα συγκεκριµένα Πανεπιστήµια. Σκοπός
της ηµερίδας είναι η ενηµέρωση του ευρύτερου
κοινού για την εξέλιξη του προγράµµατος και
συγκεκριµένα η παρουσίαση του υπό ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΧΩΡΟΣ
Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στο Συνεδριακό
Κέντρο του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών στην Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Η ηµερίδα απευθύνεται σε:
• επιστήµονες σχετικών κλάδων
• µηχανικούς
• ενδιαφερόµενους πάνω σε θέµατα ποιότητας

εσωτερικού περιβάλλοντος
ΓΛΩΣΣΑ
Επίσηµη γλώσσα της ηµερίδας θα είναι η ελληνική.
ΕΓΓΡΑΦΗ
H εγγραφή και συµµετοχή στην ηµερίδα είναι δωρεάν
και περιλαµβάνει την παρακολούθηση των
διαλέξεων, καθώς και τα διαλείµµατα καφέ.
Για δήλωση συµµετοχής µπορείτε να συµπληρώσετε
την έντυπη φόρµα εγγραφής και να την στείλετε µε e-
mail ή fax στην διεύθυνση της γραµµατείας της
ηµερίδας.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Για δυνατότητες προβολής και διαφήµισης µπορείτε
να επικοινωνείτε µε τη γραµµατεία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Κέντρο Ενεργειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΝΕ)
κα Αγγελική Σπανοπούλου
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Τηλ.: 210-7276847
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Συνεδριακό Κέντρο Τµήµατος Φυσικής
14.00 – 18.00

Η ηµερίδα διοργανώνεται από το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών σε

συνεργασία µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, το ΑΤΕΙ Κρήτης, το Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων και το Πολυτεχνείο Κρήτης, στα πλαίσια

υλοποίησης του προγράµµατος Πυθαγόρας:
«Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου ποιότητας
εσωτερικού περιβάλλοντος», του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που

συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΚΤ), µέσω του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ. Συντονιστής του
προγράµµατος είναι το Πανεπιστήµιο Αθηνών.



ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
14:00 Εγγραφές
14:30 Πυθαγόρας : Ανάπτυξη
πρωτοπόρου εκπαιδευτικού πακέτου
ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος.
Μαριάννα Παπαγλάστρα, Πανεπιστήµιο
Αθηνών
15:00 Ρύπανση εσωτερικών χώρων
και ποιότητα εσωτερικού αέρα στα
Ελληνικά κτίρια.
Ματθαίος Σανταµούρης, Πανεπιστήµιο
Αθηνών
15:45 ∆ιάλειµµα για καφέ
16:00 Ραδιενέργεια στα κτίρια, ο
αόρατος ρύπος.
Αθανάσιος Γεράνιος, Πανεπιστήµιο
Αθηνών
16:30 Βιολογικοί ρύποι εσωτερικών
χώρων. Επίδραση στην ανθρώπινη
υγεία.
∆ηµήτριος Ματθόπουλος, Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων
17:00 Εναρµόνιση των σχηµάτων
σήµανσης (χαρακτηρισµού) των υλικών
εσωτερικών χώρων βάση των
εκποµπών τους.
Στυλιανός Κεφαλόπουλος,
Joint Research Centre, Ispra, Italy
17:30 Συζήτηση
18:00 Συµπεράσµατα και κλείσιµο της
ηµερίδας
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Εγγραφή
Η συµµετοχή στην ηµερίδα είναι δωρεάν.
Συµπληρώστε την παρούσα αίτηση και στείλτε
τη στην διεύθυνση της γραµµατείας της
ηµερίδας µε fax στο 210-7295282 ή µε e-mail
στο aspanop@phys.uoa.gr.


