
 
 

                     
 
 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Το Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών του Ινστιτούτου Χηµικών ∆ιεργασιών και Ενεργειακών Πόρων 
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία µε τους εταίρους: 
Εργαστήριο Γενικής & Ανόργανης Χηµικής Τεχνολογίας, Τµήµα Χηµείας, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ Τεχνολογία Περιβάλλοντος και ∆ιαχείριση 
Απορριµµάτων ΕΠΕ, Έργον Ενέργεια ΕΠΕ, διοργανώνει στο πλαίσιο του έργου NanoMemWater 
επιστηµονική συνάντηση (workshop) µε θέµα: «Καινοτόµες διεργασίες για την επεξεργασία 
νερών», την Παρασκευή 13 ∆εκεµβρίου 2013 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΕΚΕΤΑ (κτήριο 
διοίκησης) στο 6ο χλµ οδού Χαριλάου-Θέρµης.  
 
Το έργο «NanoMemWater: 'Καινοτόµες υβριδικές διεργασίες µε χρήση νανοπορωδών µεµβρανών 
για την επεξεργασία νερών» έχει ως στόχο τη βέλτιστη χρήση του όζοντος και στηρίζεται στη 
χρήση ειδικά τροποποιηµένων κεραµικών µεµβρανών νανοπορώδους δοµής, που παρουσιάζουν 
µεγαλύτερη απόδοση από τις αντίστοιχες συµβατικές τεχνολογίες.  
Τα κύρια χαρακτηριστικά της προτεινόµενης διεργασίας είναι: η οικονοµική της λειτουργία (π.χ. η 
πτώση πίεσης λειτουργίας δεν αναµένεται να ξεπεράσει τα ~3 bar που είναι και η πίεση νερού 
δικτύου), η αποτελεσµατικότητα (π.χ. ελαχιστοποίηση- έως µηδενισµός – των απωλειών όζοντος 
που παρατηρούνται κατά την εφαρµογή της συµβατικής τεχνολογίας), η ευελιξία της (π.χ. είναι 
δυνατόν να εφαρµοσθούν κατ’ επιλογή οι διεργασίες κατακράτησης, προσρόφησης, οζόνωσης 
ανάλογα µε τις ανάγκες) και η δυνατότητα κατασκευής µικρών και µετακινούµενων µονάδων για την 
αντιµετώπιση προβληµάτων ποιότητας τόσο υπόγειου, όσο και ρυπασµένου νερού, που µπορεί 
επίσης να παρουσιάζουν έντονες χρονικές και τοπικές διακυµάνσεις (π.χ. τουριστικές περιοχές). 
 
Το Workshop αποσκοπεί µεταξύ άλλων στο: 
- Να αναδείξει, µε συγκεκριµένα παραδείγµατα, τις µεγάλες δυνατότητες και τα οφέλη από την 

εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων για την επεξεργασία νερών 
- Να διευκολύνει την προσέγγιση ενδιαφερόµενων µε ερευνητές και χρήστες ή/και κατόχους 

σχετικής τεχνογνωσίας  
- Να συµβάλλει στην εµπέδωση σύγχρονων αντιλήψεων για την επεξεργασία και τη διαχείριση 

των νερών. 
 
∆ηλώσεις συµµετοχής: µέχρι 20 Νοεµβρίου 2013 
 
Πληροφορίες- Επικοινωνία: ∆ρ Στέλλα Σκλαρή, Τηλ : 2310 498257, Fax : 2310 498131, e-mail : 
sklari@cperi.certh.gr 
 


