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!"Συνοπτική εικόνα 
 
1. Προσωπικό 

2 μέλη ΔΕΠ 
5 έμπειροι ερευνητές (κάτοχοι διδακτορικού τίτλου) 
21 ερευνητές (πτυχιούχοι) 
6 διοικητικοί συνεργάτες 
4 φοιτητές 

 
2. Υποδομή 
Μετρητικά όργανα και διατάξεις αξίας περίπου 20.000.000 δρχ 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές αξίας περίπου 75.000.000 δρχ 
 

3. Κατάρτιση 
#"Διδακτορικές διατριβές 
#"12 μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου 
#"Δεκάδες διπλωματικές εργασίες, εκατοντάδες θέματα ειδίκευσης 
#"Διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων 

 

4. Δημοσιεύσεις 
Εκατοντάδες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων κλπ. 
 

5. Ερευνητικό έργo 
32 ερευνητικά προγράμματα την τριετία 1997-1999 (συνολική χρηματοδότηση: 
395.792.000 δρχ) 
 

6. Παροχή υπηρεσιών 
#"Συμμετοχή σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
#"Διεθνείς συμβουλευτικές δραστηριότητες 
#"Σύμπραξη στην Κοινοπραξία που συναποτελεί το Θεματικό Κέντρο Ποιότητας Αέρα 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 

 
7. Εκδόσεις 

#"Εισαγωγή στην Μετάδοση Θερμότητας, Θεσσαλονίκη 1991 
#"Φαινόμενα Μεταφοράς στην Ατμόσφαιρα, Θεσσαλονίκη 1997 
#"ΥΔΡΑ, Μαθηματικά Μοντέλα Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Θεσσαλονίκη 1997 
#"ΥΔΡΑ, Εγχειρίδιο, Θεσσαλονίκη 1997 
#"Προδιαγραφές για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Θεσσαλονίκη 1998 
#"ΔΙΑΥΛΟΣ, Ανακύκλωση, Θεσσαλονίκη 1998 
#"Ανάλυση Κύκλου Ζωής, Θεσσαλονίκη 1998 
#"Research in the Fields of Energy and the Environment, Θεσσαλονίκη 1999 
#"Υφιστάμενα Κτίρια: Εξοικονόμηση Ενέργειας & Περιβάλλον, Θεσσαλονίκη 1999 (σε 
συνεργασία με το Εργαστήριο Οικοδομικής και Δομικής Φυσικής, Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών Α.Π.Θ.) 
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!"Προσωπικό Εργαστηρίου 
 

1. Μόνιμο Προσωπικό 
 
Kαθηγητής Μουσιόπουλος Νικόλαος Dr.-Ing. habil Διευθυντής Εργαστηρίου 
Επίκουρος Καθηγητής Παπαδόπουλος Άγις  Dr. Μηχ/γος Μηχ/κός, M.Sc. 

 
2. Συνεργάτες  
 
Κορωναίος Χριστοφής PhD  Ειδικός επιστήμονας (ΠΔ 407/80) 
Ζάμ Πήτερ Dr.-Ing  Μηχανολόγος Μηχανικός 
Καραγιαννίδης Αβραάμ M.Sc., Dr.-Eng. Μηχανολόγος Μηχανικός 
Καρατζάς Κώστας Dr.-Eng  Μηχανολόγος Μηχανικός 
Παπαλεξίου Σοφία M.Sc., Dr. Φυσικός  

 
Ασημακοπούλου Βασιλική                      Μηχανικός Περιβάλλοντος 
Διούδη Ειρήνη                                         Πτυχιούχος Πληροφορικής 
Δουράλα Νατάσα M.A. Οικονομολόγος  
Καλογνώμου Ευαγγελία-Άννα MPhys    Φυσικός 
Καπράρα Αθηνά                                      Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός& Μηχ/κός Υπολογιστών 
Μπαλλά Χαρίκλεια                                  Μηχανολόγος Μηχανικός 
Μπάμπα Θεοδώρα                                   Περιβαλλοντολόγος 
Μπούρα Αγγελική M. Sc.                       Μηχανολόγος Μηχανικός 
Νανέρης Χρήστος                                   Περιβαλλοντολόγος 
Νίτης Θεόδωρος                                     Περιβαλλοντολόγος 
Ντόμπρος Αριστείδης                             Χημικός Μηχανικός 
Ξηρογιαννοπούλου Άννα Μηχανολόγος Μηχανικός 
Οσσανλής Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχανικός 
Πανάγος Γεώργιος                                  Μηχανολόγος Μηχανικός 
Παπαγεωργίου Κων/νος                          Μηχανολόγος Μηχανικός  
Περκουλίδης Γεώργιος                           Μηχανολόγος Μηχανικός 
Ρούμπας Γεώργιος                                  Χημικός Μηχανικός 
Σαλονικίδου Αγγελική Μηχανολόγος Μηχανικός 
Σπάχος Θωμάς Μηχανολόγος Μηχανικός 
Τούρλου Παρασκευή-Μαρία                  Μηχανολόγος Μηχανικός 
Τσώτας Μαργαρίτης                               Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
Εμμανουήλ Άννα                                     Γραμματέας 
Κομπογιάννη Ελένη Γραμματέας 
Κουκουνάρη Αφεντούλα                         Διοικητική Υπάλληλος 
Μπασούκος Αναστάσιος                         Διαχειριστής Συστημάτων Η/Υ 
Παπαϊωάννου Γιάννης                            Διαχειριστής Συστημάτων Η/Υ 
Σπυρίδου Γεωργία  Γραμματέας 

 
Ιωαννίδης Αναστάσιος                            Φοιτητής  
Mελενίκος Κων/νος                                 Φοιτητής 
Παπαδόπουλος Αθανάσιος                      Φοιτητής 
Παπαδόπουλος Μιχάλης                         Φοιτητής 
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!"Διέυθυνση Εργαστηρίου/Επικοινωνία 
 
1. Διεύθυνση Εργαστηρίου: 

8ος όροφος, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 

 

2. Ταχυδρομική διεύθυνση: 
Θυρίδα 483, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη 

 
 

3. Τηλέφωνο: (031) 99 60 11                Fax: (031) 99 60 12 
 
 

4. e-mail: info_lhtee@aix.meng.auth.gr 
 
 

5. URL: http://aix.meng.auth.gr 
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!"Χρηματοδότηση 
 
 

Χρηματική Ενίσχυση από ΑΠΘ 
Έτος Ποσό (δρχ) 
1997 21.302.741 
1998 11.643.222 
1999 21.577.402 
Σύνολο τριετίας 54.523.365 
 
 
 

Ενίσχυση Ερευνητικής Υποδομής 
από Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ 

Έτη 1997&1998 14.997.878 δρχ 
 
 
Χρηματοδότηση Συνεδρίων/Σεμιναρίων/Ημερίδων 

Έτη 1997-99 3.000.000 δρχ 
 
 

Χρηματοδότηση Ερευνητικών Προγραμμάτων 
Έτη 1997-99 395.792.000 δρχ 
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!"Τομείς δραστηριοτήτων 
 
Έρευνα στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες 
 Μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου αφορά στην καλύτερη κατανόηση των 
φαινομένων μεταφοράς στην ατμόσφαιρα και ειδικότερα στην περιγραφή της μεταφοράς και 
του μετασχηματισμού αέριων ρύπων σε τοπική έως περιφερειακή κλίμακα. Επιμέρους 
δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων 
ποιότητας αέρα, καθώς και τη διεξαγωγή και ανάλυση ατμοσφαιρικών μετρήσεων.  
• Ανάπτυξη μοντέλων ατμοσφαιρικής ρύπανσης  
• Διερεύνηση των σχέσεων πηγής-αποδέκτη σε αστική κλίμακα  
• Ανάλυση των φυσικοχημικών διεργασιών μεσοκλίμακας  
• Μελέτη της διασυνοριακής μεταφοράς αερίων ρύπων  
• Προσομοίωση ροής και διασποράς σε τοπική κλίμακα  
• Εκτίμηση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων  
• Προγράμματα μετρήσεων  
 
Υποστήριξη Διαχείρισης Ποιότητας Αέρα 
Για τη διαμόρφωση μίας πλήρους και ακριβούς εικόνας της κατάστασης του περιβάλλοντος ή 
των αλλαγών σε αυτό απαιτούνται ολοκληρωμένα συστήματα υποστήριξης περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Αυτή η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αναφέρεται αρχικά στη σύζευξη 
δεδομένων και μοντέλων από τους διάφορους περιβαλλοντικούς τομείς. Το Εργαστήριο 
συμβάλλει στη δημιουργία συστημάτων για ολοκληρωμένη ποσοτική και ποιοτική ανάλυση 
του περιβάλλοντος σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές για εκ των υστέρων αναλύσεις, 
αλλά και με στόχο τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό.  
• Μελέτες ποιότητας αέρα σε αστικές περιοχές  
• Πρόβλεψη της εξέλιξης των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης  
• Αποτίμηση της έκθεσης σε ατμοσφαιρική ρύπανση  
• Ανάπτυξη εργαλείων διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής  
• Μέθοδοι βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης επεισοδίων "νέφους"  
• Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  
• Μελέτες μετεωρολογικών συνθηκών για σχεδιασμό αεροδρομίων  
• Υποστήριξη της νομοθεσίας για την ποιότητα αέρα  
• Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)  
 

               Ενεργειακά Συστήματα και Ενεργειακή Οικονομία 
Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται ερευνητικά σε θέματα ορθολογικής χρήσης και 
εξοικονόμησης ενέργειας στα εξής βασικά πεδία:  
• Ορθολογική χρήση ενέργειας στη βιομηχανία και σε κτίρια  
• Σχεδιασμός, ανάλυση και υλοποίηση επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα  
• Εργαλεία εφαρμογής ενεργειακής πολιτικής  
 

               Επεξεργασία, Διαχείριση και Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων 
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου σε αυτήν την περιοχή αποσκοπούν στην αξιοποίηση και 
ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων και μεθόδων υποστήριξης λήψης αποφάσεων για μία 
αναλυτική προσέγγιση του προβλήματος των στερεών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, πρόκειται 
για δραστηριότητες στα εξής θεματικά πεδία:  
• Μοντελοποίηση χωροθέτησης-κατανομής και πολυκριτηριακή υποστήριξη λήψης 
αποφάσεων  

• Ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο  
• Εκτίμηση της ρύπανσης σε διάφορα στάδια της διαχείρισης απορριμμάτων  
• Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης απορριμμάτων από συσκευασίες  
• Δράσεις πεδίου για την καταγραφή πληροφοριών σε σχέση με απορρίμματα  
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• Αξιολόγηση μεθόδων θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων  
 
 Περιβαλλοντική Πληροφορική και Διαχείριση Αστικού Περιβάλλοντος 
 Η δραστηριότητα του Εργαστηρίου στην περιοχή αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη και 
εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης, προσομοίωσης και διαχείρισης του ατμοσφαιρικού 
περιβάλλοντος, που συνδυάζουν εξ αποστάσεως επικοινωνίες (διαδίκτυο, ασύρματη 
μετάδοση πληροφοριών) με σύγχρονες μεθοδολογίες πληροφορικής, όπως τα πολυμέσα. 
Αναλυτικότερα, οι δραστηριότητες αυτές αφορούν στα εξής:  
• Εφαρμογές τηλεματικής για τη διαχείριση περιβάλλοντος σε πόλεις  
• Ανάπτυξη μεθόδων δημοσιοποίησης περιβαλλοντικής πληροφορίας  
• Εφαρμογή πολυμέσων σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
• Ανάπτυξη ιεραρχικού συστήματος τηλεμετάδοσης περιβαλλοντικής πληροφορίας 
• Χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής για την παροχή πληροφοριών ποιότητας 
αέρα (WAP, SMS, web-based GIS, κλπ) 

• Προηγμένα συστήματα εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων και 
επικινδυνότητας  

• Βιώσιμη κυκλοφορία και μεταφορές σε αστικές περιοχές 
 
 Περιβαλλοντική Διαχείριση 
 Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται έντονα στην περιοχή των Συστημάτων Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης και συγκεκριμένα στις παρακάτω θεματικές περιοχές:  
• Ανάπτυξη της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής προϊόντων ως εργαλείου περιβαλλοντικής 
διαχείρισης  

• Μελέτη και εφαρμογή εργαλείων διασφάλισης περιβαλλοντικής ποιότητας  
• Οικολογικός σχεδιασμός υλικών ηλεκτρονικών συσκευών  
• Ενεργειακή διαχείριση και διαχείριση απορριμμάτων σε νοσοκομεία  
• Bελτιστοποίηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών συστημάτων  
• Ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση γεωργικών απορριμμάτων  
• Σχεδιασμός ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης με σκοπό την οικονομική 
ανάπτυξη  
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!"Κατάρτιση 
 
1. Διδακτορικές εργασίες (ολοκληρωμένες) 
 
•  Αβραάμ Καραγιαννίδης (Καθομολόγηση: 28.1.97) 
"Ανάπτυξη μοντέλου ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων" 
•  Κωνσταντίνος Καρατζάς (Καθομολόγηση: 23.3.99) 
"Ανάπτυξη δυναμικού συστήματος διαχείρισης περιβαλλοντικής πληροφορίας: Ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας αέρα σε αστικές περιοχές" 
 
2. Διδακτορικές εργασίες (υπό εξέλιξη) 
 
•  Αγγελική Σαλονικίδου (1/23.11.93) Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης 
"Υποστήριξη της διαχείρισης απορριμάτων με γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών" 
•  Θεόδωρος Νίτης (2/23.5.95) Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης 
"Σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος σε αστικές 
περιοχές με χρήση GIS" 
•  Αθανάσιος Αρβανίτης (1/12.12.95) Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης 
"Μαθηματική περιγραφή της διασποράς αιωρούμενων σωματιδίων σε αστικές περιοχές" 
•  Παρασκευή - Μαρία Τούρλου* (1/12.12.95) Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης 
"Ολοκληρωμένη αποτίμηση επεμβάσεων για τον περιορισμό της φωτοχημικής ρύπανσης σε 
αστικές περιοχές" 
•  Χρήστος Νανέρης (4/28.5.96) Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης  
"Ανάπτυξη μεθόδου βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης επεισοδίων φωτοχημικής ρύπανσης σε 
αστικές περιοχές" 
•  Γιώργος Περκουλίδης (4/28.5.96) Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης 
"Προοπτικές θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα" 
• Βασιλική Ασημακοπούλου (1/20.10.98) Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης 
"Μελέτη της διασποράς αιωρουμένων σωματιδίων και προσδιορισμός των σχέσεων πηγής-
αποδέκτη στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης" 
• Σοφία Παπαλεξίου (2/1.12.98) Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης 
"Ανάπτυξη μεθόδου μαθηματικής περιγραφής φαινομένων διάτμησης στο ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον" 
• Αγγελική Μπούρα (6/2.7.99) Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης 
"Ανάπτυξη της μεθοδολογίας ενσωμάτωσης της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ)  
στην περιβαλλοντική διαχείριση της βιομηχανίας τροφίμων και συσκευασιών" 
• Ευαγγελία-Άννα Καλογνώμου (2/14.12.99) Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης 
"Διαχειριστικό σχήμα για αειφόρο ανάπτυξη σε αστικές περιοχές" 
 
 
 
*Υποστήριξε με επιτυχία τη διδακτορική της διατριβή το καλοκαίρι του 2000. 
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3. Μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου 

#"Μετάδοση Θερμότητας (5ο εξάμηνο) 
#"Τεχνική Φυσικών Διεργασιών Ι (7ο εξάμηνο) 
#"Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός (8ο εξάμηνο) 
#"Tεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος (8ο εξάμηνο) 
#"Διαχείριση Απορριμμάτων (9ο εξάμηνο) 
#"Διαχείριση Περιβάλλοντος (9ο εξάμηνο) 
#"Ειδικά Κεφάλαια Θέρμανσης και Ψύξης (9ο εξάμηνο) 
#"Ανακύκλωση και Ανάλυση Κύκλου Ζωής Υλικών και Συστημάτων (9ο εξάμηνο) 
#"Ατμοσφαιρική Ρύπανση (10ο εξάμηνο) 
#"Διερεύνηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (10ο εξάμηνο) 
#"Οικονομική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων (10ο εξάμηνο) 
#"Τεχνικές Φυσικών Διεργασιών II (10ο εξάμηνο) 

 
4. Διπλωματικές εργασίες:  
Δεκάδες διπλωματικές εργασίες, εκατοντάδες θέματα ειδίκευσης. 
 

5. Συνέδρια/Σεμινάρια/Ημερίδες 
#"22/4/1997 Αθήνα, Ημερίδα Δικτύου ΥΔΡΑ "Μαθηματικά Μοντέλα ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης-επιστημονικές βάσεις και χρησιμότητα" 

#"28-29/8/1997 Θεσσαλονίκη, SATURN - 1η Διεθνής  Συνάντηση Προγράμματος 
Μελετών Αστικής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 

#"15/12/1997 ΑΠΘ, Ημερίδα "Ανακύκλωση" 
#"16/12/1997 ΑΠΘ, Σεμινάριο "Ανάλυση Κύκλου Ζωής" 
#"13/12/1998 Money Show 98 Θεσσαλονίκη, "Μέριμνα για το περιβάλλον: Δαπάνη ή 
κέρδος για τις επιχειρήσεις;" 

#"12/3/1999 ΑΠΘ, Διεθνές Συνέδριο "Yφιστάμενα Κτίρια: Εξοικονόμηση Ενέργειας & 
Περιβάλλον" 

#"1/4/1999 Αθήνα, ΤΕΕ, Ημερίδα "Ποιότητα Αέρα σε πόλεις" 
 
6. Διαπανεπιστημιακή συνεργασία: 
Πανεπιστήμιο Καρλσρούης  
Πρόγραμμα Erasmus 
 

 
 
 



 10 

 

!"Υπάρχουσα υποδομή 
 
 

1. Μετρητικά όργανα και διατάξεις 
 

Εξοπλισμός Τύπος 
5 πλήρως εξοπλισμένοι μετεωρολογι-
κοί σταθμοί 

dataloggers: ELSYS AG, αισθητήρες: VAISALA 
(ανεμοδείκτες, ανεμόμετρα, υγροθερμόμετρα) 

1 αναλυτής όζοντος  Environment 
1 αναλυτής οξειδίων αζώτου  Horiba 
1 βαθμονομητής όζοντος  Environment 
1 ανεμοδείκτης και ανεμόμετρο  LAMBRECHT 
1 Datalogger  21X, Campbell Scientific 
 
 
2. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
 

Τύπος 
Workstation IBM R6000 520 
Workstation HP Apollo735  
Workstation IBM R6000 380 
Workstation IBM R6000 3BT 
Workstation IBM R6000 43P-420 
Workstation SUN ULTRA SPARC 5 
39 Προσωπικοί υπολογιστές 
Περιφερειακά 
UPS, modems κλπ. 
10 Εκτυπωτές 
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!"Ερευνητικό έργο  
 
1. Οικολογικό και περιβαλλοντικό σύστημα παρακολούθησης και προσομοίωσης σε αστικές 
περιοχές, Συντονιστής: Κ. Fedra (ESS Αυστρία), Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. 
Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: ΕΕK (ΓΔ XIII), Σύμβαση No. EN1006, 
Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 233.000 ECU, 1996-1998.  

2. Ανθρώπινο δίκτυο "Κλίμα και Περιβάλλον-Βάσεις Δεδομένων", Συντονιστής: Δ. Ρετάλης 
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. Μουσιόπουλος, 
Φορέας Ανάθεσης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/ΕΠΕΤ ΙΙ, 
Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 391.000 δρχ, 1996-1997. 

3. Σχηματισμός και παρουσία νιτρώδους οξέος στην ατμόσφαιρα, Συντονιστής: A. Febo 
(CNR, Insituto sull’Inquinamento Atmosferico), Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. 
Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: ΕΕΚ (ΓΔ XII), Σύμβαση No. ENV4-CT95-0055, 
Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 99.600 ECU, 1996-1998. 

4. Αποτίμηση διαχειριστικών εργαλείων για αποτελεσματικές στρατηγικές περιορισμού 
όζοντος στην Ευρώπη, Συντονιστής: R. Friedrich (Universitaet Stuttgart, Institut für 
Energiewirtschaft and Rationelle Energieanwendung), Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: 
Ν. Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: ΕΕΚ (ΓΔ XII), Σύμβαση No. ENV4-CT96-0264, 
Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 126.000 ECU, 1996-1998. 

5. Συνεκτίμηση βιογενών εκπομπών στην βελτιστοποίηση της στρατηγικής καταπολέμησης 
της αέριας ρύπανσης σε βεβαρυμένες αστικές περιοχές, Συντονιστής και Επιστημονικώς 
Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 95, Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 8.000.000 
δρχ, 1996-1998. 

6. Ανθρώπινο δίκτυο μεθόδων υπολογισμού διασποράς ρύπων στην ατμόσφαιρα, 
Συντονιστής και Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. Μουσιόπουλος, Φορέας 
ανάθεσης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 
5.000.000 δρχ, Πρόγραμμα: ΥΔΡΑ, 1996-1998. 

7. Δίκτυο ανάκτησης υλικών από απορρίμματα με έμφαση στα πλαστικά από συσκευασίες 
(ΔΙΑΥΛΟΣ), Συντονιστής: Θ. Λέκκας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Επιστημονικώς 
Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας, Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 1.967.000 δρχ, 1996-1998. 

8. Υπολογισμός της αέριας ρύπανσης που προκαλείται κατά τα διάφορα στάδια διαχείρισης 
αστικών απορριμμάτων, Συντονιστής και Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. 
Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και 
ENVECO ΑΕ, Πρόγραμμα ΥΠΕΡ 1994, Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 13.000.000 δρχ, 
1996-1998. 

9. Ποιότητα αέρα στην Αθήνα το 2004, Συντονιστής και Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: 
Ν. Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: Επιτροπή Διεκδίκησης Ολυμπιακών Αγώνων 
"Αθήνα 2004", Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 7.000.000 δρχ, 1997. 

10. Μελέτη για την εξάλειψη των στερεών αποβλήτων στα ελληνικά νησιά, Συντονιστής: Μ. 
Λοϊζίδου (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο), Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. 
Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: ΕΕΚ (ΓΔ XVI), Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 
60.000 ECU, 1997. 

11. Εγκατάσταση πλήρους και αξιόπιστου συστήματος μαθηματικών μοντέλων 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης, Συντονιστής και 
Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: Οργανισμός 
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Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, Προϋπολογισμός 
για το Α.Π.Θ.: 22.000.000 δρχ, 1997-1998. 

12. Διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις και δημιουργία υποδομής 
ελέγχου, Συντονιστής: Κ. Χέλμης (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), 
Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ΥΠΕΧΩΔΕ, Σύμβαση Νο. 18537/1410/19-6-
97, Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 8.000.000 δρχ, 1997-1999. 

13. Βελτιστοποίηση διαχείρισης απορριμμάτων στη Θεσσαλονίκη, Συντονιστής και 
Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε., Πρόγραμμα ΕΠΕΤ ΙΙ, 
Σύμβαση Νο. 92 ΣΥΝ 10, Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 35.720.000 δρχ, 1997-1999. 

14. Τεχνική πραγματογνωμοσύνη σε σχέση με την αναφορά της Επιτροπής στη Στρατηγική 
Όζοντος, Συντονιστής και Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. Μουσιόπουλος, Φορέας 
ανάθεσης: ΕΕΚ (ΓΔ XI), Σύμβαση Νο. B4-3040/98/000052/MAR/D3, Προϋπολογισμός 
για το Α.Π.Θ.: 11.000 ECU, 1998. 

15. Διερεύνηση ενοποίησης ενεργειακών μεγεθών οικοδομικών τετραγώνων και εφαρμογές 
ήπιων μορφών ενέργειας στον αστικό ιστό της πόλης, Συντονιστής και Επιστημονικώς 
Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Α. Παπαδόπουλος, Φορέας ανάθεσης: Δήμος Σερρών, Σύμβαση Νο. 
7269/ΕΕ, Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 12.000.000 δρχ, 1998-1999. 

16. Νέες επαγγελματικές ειδικότητες και ανάγκες επιμόρφωσης σε περιβαλλοντικούς τομείς, 
Συντονιστής και Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. Μουσιόπουλος, Φορέας 
ανάθεσης: CEDEFOP, Σύμβαση Νο. 980221, Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 12.000 
ECU, 1998-1999.  

17. Ανάθεση μελετών και υπηρεσιών συμβούλου για το Ενεργειακό Γραφείο Νομού 
Δωδεκανήσου Α.Ε., Συντονιστής και Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. 
Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: Νομαρχία Δωδεκανήσου, Σύμβαση Νο. 
XVII/4.1031/96-203, Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 20.000.000 δρχ, 1998-2001. 

18. Ανάπτυξη ιεραρχικού συστήματος τηλεμετάδοσης περιβαλλοντικών μετρήσεων, 
Συντονιστής: Χ. Κουρουμλής (INTELLECTRON AE), Επιστημονικώς Υπεύθυνος 
Α.Π.Θ.: Ν. Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας, Πρόγραμμα ΠΑΒΕ 97, Προϋπολογισμός για  το Α.Π.Θ.: 5.000.000 δρχ, 
1998-2000.  

19. Ανάπτυξη μεθόδων δημοσιοποίησης περιβαλλοντικής πληροφορίας με χρήση του 
ΕΙΟΝΕΤ, Συντονιστής: Τ. Bøhler (NILU – Norwegian Institute for Air Research), 
Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: ΕΕΚ (ΓΔ 
XIII), Σύμβαση Νο. EN 4002, Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 145.000 ECU, 1998-2000. 

20. Δημιουργία και ανάπτυξη τράπεζας πληροφοριών και δεδομένων για τη διαχείριση 
απορριμμάτων στην Ελλάδα, Συντονιστής και Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. 
Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 
Πρόγραμμα ΕΠΕΤ ΙΙ, Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 35.000.000 δρχ, 1998-2000.  

21. ΗΙΕΤΑ: Ολοκληρωμένη προσέγγιση στο φαινόμενο των νησίδων θερμότητας στην 
ευρύτερη αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης, Συντονιστής και Επιστημονικώς Υπεύθυνος 
Α.Π.Θ.: Α. Παπαδόπουλος, Φορέας ανάθεσης: ΕΕΚ (ΓΔ ΧΙΙ) Πρόγραμμα STAAARTE, 
Σύμβαση Νο. 7269, 1998-2000. 

22. Βελτιστοποίηση μεθόδων προσομοίωσης της ρύπανσης από την κυκλοφορία σε οδούς, 
Συντονιστής: R. Berckowicz (National Environmental Research Institute of Denmark), 
Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: ΕΕΚ (ΓΔ XII), 
Σύμβαση Νο. ERBFMRXCT 97-0105, Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 154.000 ECU, 
1998-2001.  
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23. Αεριοποίηση απορριμμάτων εκκοκιστηρίων βάμβακος, Συντονιστής και Επιστημονικώς 
Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: Ν. 
Φιλιππόπουλος/Ασβεστοδέρ Ε.Π.Ε, Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 22.000.000 δρχ, 
1998-2001. 

24. Αλλαγή καυσίμου και αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης των κτιρίων του Α.Π.Θ. 
στο χώρο της πανεπιστημιούπολης, Συντονιστής: Α.Παπαδόπουλος, Επιστημονικώς 
Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Β. Σωτηρόπουλος, Φορέας ανάθεσης: Α.Π.Θ., Σύμβαση Νο. 
6106/ΕΕ, Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 5.500.000 δρχ, 1999. 

25. Βελτίωση βαθμού απόδοσης φούρνου επισμάλτωσης με ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας, 
Συντονιστής: Β. Κικής (Κικής ΑΒΕΕ), Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. 
Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 
Πρόγραμμα ΠΑΒΕ 97, Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 5.500.000 δρχ, 1998-2000. 

26. Ατμοσφαιρική ρύπανση και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Πηγή πληροφοριών 
με χρήση πολυμέσων, Συντονιστής και Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. 
Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: ΕΕΚ (ΓΔ XIII), Πρόγραμμα INFO 2000, 
Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 280.400 ECU, 1999-2000. 

27. Εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως ελέγχου και αξιολόγησης της ενεργειακής 
συμπεριφοράς κτιρίων, Συντονιστής και Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Α. 
Παπαδόπουλος, Φορέας ανάθεσης: DORAL A.B.E.E., Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 
800.000 δρχ, 1999-2000. 

28. Τεχνική υποστήριξη της εταιρείας Honda για την διαμόρφωση περιβαλλοντικής 
ταυτότητας στην Ευρώπη, Συντονιστής και Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. 
Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: Honda R&D Co. Ltd, Tochigi R&D Center, 
Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: $50.000, 1999-2000. 

29. Μελέτη της διασποράς αιωρούμενων σωματιδίων και προσδιορισμός των σχέσεων πηγής 
- αποδέκτη στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης, Συντονιστής και Επιστημονικώς 
Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα ΥΠΕΡ 97, Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 8.000.000 δρχ, 
1999-2001. 

30. Σχεδιασμός ενεργειακών διεργασιών – Ανάλυση Κύκλου Ζωής, Συντονιστής και 
Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα ΕΠΕΤ ΙΙ, Προϋπολογισμός για το 
Α.Π.Θ.: 33.217.160 δρχ, 1999-2001. 

31. Πρόγραμμα αειφόρου ενεργειακής και οικονομικής ανάπτυξης απομονωμένων και 
απομακρυσμένων κοινοτήτων, Συντονιστής και Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Α. 
Παπαδόπουλος, Φορέας ανάθεσης: ΕΕΚ (ΓΔ XVII), Σύμβαση Νο. XVII/4.1030/Z/98-
262, Πρόγραμμα ALTENER ΙΙ, Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 80.000 ECU, 1999-
2001. 

32. Σύνδεση μοντέλων διασποράς μικροκλίμακας και μεσοκλίμακας με στόχο τη 
βελτιστοποίηση σχέσεων πηγής αποδέκτη σε αστικές περιοχές, Συντονιστής: Helen 
ApSimon, Επιστημονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Ν. Μουσιόπουλος, Φορέας ανάθεσης: 
Βρετανικό Συμβούλιο, Προϋπολογισμός για το Α.Π.Θ.: 3.780.000 δρχ, 1999-2001. 
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!"Παροχή υπηρεσιών 
 
A. Συμμετοχή σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 
1. Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Μαυροράχης (Α.Π.Θ., 1998). 
2. Επιπτώσεις από τη λειτουργία της δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού στην 
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 • Αναπληρωτής Συντονιστής του Προγράμματος 
EUMAC 

1990-1995 

 • Σύμβουλος του ΥΠΕΧΩΔΕ σε θέματα αντιρρύπανσης 1990-1991 
 • Εθνικός Εκπρόσωπος στο EUROTRAC (επί μέρους 

  πρόγραμμα του EUREKA)   
1990-1995 

 • Οργανωτικός Υπεύθυνος Τμήματος Μηχανολόγων  
  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

1991-1992 

 • Μέλος της Επιτροπής του EURASAP ως εκπρόσωπος 
της Ελλάδας 

1993- 

 • Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών 

1994- 

 • Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Κοινοτική 
Δραστηριότητα COST 615 

1994- 

 • Εκπρόσωπος του Α.Π.Θ. στην Κοινοπραξία που 
ανέλαβε την  οργάνωση του Θεματικού Κέντρου 
Ποιότητας Αέρα για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος 

1994- 

 • Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών 

1995-1997 

 • Μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του 
EUROTRAC-2 

1996- 

 • Πρόεδρος του Τμήματος Μηχ. Μηχανικών Α.Π.Θ. 1997-1999 
 • Τακτικό μέλος του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 

Έρευνας 
1998- 

 • Συντονιστής του Συμβουλίου Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. 1999- 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

••••    Ερευνητικά προγράμματα τριετίας 
 

••••    Εκδόσεις 
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Οικολογικό και περιβαλλοντικό σύστημα παρακολούθησης και προσομοίωσης 
σε αστικές περιοχές (ΕCOSIM) 

 
Χρηματοδότηση: ΕΕΚ/ΓΔ XIII, Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Τηλεματικής 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1996 - 1998 
 
Το ECOSIM είναι ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος και λήψης 
αποφάσεων σε αστικές περιοχές. Βασίζεται σε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση επί ενός 
συνόλου ετερογενών περιβαλλοντικών πληροφοριών, η οποία υλοποιείται με τη βοήθεια 
εύχρηστων εφαρμογών πολυμέσων. Αυτό το πλαίσιο παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο άμεση 
πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποστήριξη του περιβαλλοντικού 
σχεδιασμού και της σχετικής λήψης αποφάσεων, κάνοντας χρήση έγκυρων και σύγχρονων 
επιστημονικών μεθοδολογιών. Το ECOSIM αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε σε τρεις 
Ευρωπαϊκές πόλεις, την Αθήνα, το Βερολίνο και το Γκντανσκ καλύπτοντας τα θεματικά 
πεδία της ποιότητας της ατμόσφαιρας και της ποιότητας των παράκτιων και των υπόγειων 
υδάτων. 
Eιδικά για την Αθήνα και σε σχέση με την ποιότητα της ατμόσφαιρας, η αναπτυχθείσα 
εφαρμογή δύναται να εκτιμήσει τις επιπτώσεις διαφόρων εναλλακτικών μέτρων 
αντιρρύπανσης στα επίπεδα της αστικής ρύπανσης και μάλιστα κάτω από διαφορετικές 
μετεωρολογικές συνθήκες που μπορεί ο χρήστης κάθε φορά να επιλέγει. Ταυτόχρονα, το 
ECOSIM περιλαμβάνει ένα σύστημα λήψης αποφάσεων που υποβοηθά το χρήστη 
παρέχοντάς του τις απαραίτητες πληροφορίες για να υπάρξει το βέλτιστο περιβαλλοντικό 
αποτέλεσμα και ένα έμπειρο σύστημα που βοηθά στην ανάλυση του εκάστοτε προβλήματος 
διαχείρισης ποιότητας αέρα. 
Η αναπτυχθείσα εφαρμογή έχει ήδη δοκιμαστεί πιλοτικά στο ΠΕΡΠΑ/ΥΠΕΧΩΔΕ με 
απόλυτη επιτυχία, καλύπτοντας επιπρόσθετα και θέματα ποιότητας παράκτιων και υπόγειων 
υδάτων. 
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Σχηματισμός και παρουσία νιτρώδους οξέως στην ατμόσφαιρα (FORMONA) 
 

Χρηματοδότηση: ΕΕΚ/ΓΔ XII, Πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλίμα 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1996 - 1998 
 
Στόχος του προγράμματος FORMONA είναι η διερεύνηση των μηχανισμών που οδηγούν στη 
δημιουργία του νιτρώδους οξέως (HONO) καθώς και η αποτίμηση του ρόλου της φωτόλυσής 
του στο ισοζύγιο του υδροξυλίου (OH). Στα πλαίσια του προγράμματος γίνεται προσαρμογή 
και εφαρμογή μοντέλων ατμοσφαιρικής ρύπανσης με στόχο τον ποσοτικό προσδιορισμό των 
σχέσεων των διαφόρων διαδικασιών οι οποίες συμμετέχουν στη δημιουργία του ΗΟΝΟ και 
την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων μετρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 
στη διερεύνηση των ετερογενών μηχανισμών μετατροπής NOx σε HONO και των 
παραμέτρων που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων. Τα 
αποτελέσματα του FORMONA σχηματίζουν τη βάση της αποτίμησης της επίδρασης αυτών 
των διεργασιών σε περιφερειακή κλίμακα και συγκεκριμένα, σε συνάρτηση με την παρουσία 
του ΗΟΝΟ ως προειδοποιητικό σήμα αέριας ρύπανσης σε αστικές περιοχές. 
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Αποτίμηση διαχειριστικών εργαλείων για αποτελεσματικές 
στρατηγικές περιορισμού όζοντος στην Ευρώπη (INFOS) 

 
Χρηματοδότηση: ΕΕΚ/ΓΔ XII, Πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλίμα 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1996 - 1998 
 
Η αύξηση των συγκεντρώσεων όζοντος ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου του 
έτους παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα για πολλές από τις αστικές περιοχές της Ευρώπης. Το 
πρώτο ερώτημα που τίθεται προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού 
είναι ο προσδιορισμός των επεμβάσεων εκείνων στις πηγές εκπομπής πρωτογενών ρύπων, 
που εξασφαλίζουν μείωση των επιπέδων όζοντος κάτω από τα θεσμοθετημένα όρια. 
Δεδομένου ότι τόσο τα οικονομικά οφέλη όσο και το κόστος που απαιτείται για την 
υλοποίηση στρατηγικών περιορισμού των συγκεντρώσεων όζοντος δεν ισοκατανέμονται 
μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, βασικό σημείο προβληματισμού αποτελεί ο προσδιορισμός 
ενός δίκαιου και αμερόληπτου τρόπου για την εφαρμογή των στρατηγικών αυτών. 
 

 
Στόχος του προγράμματος INFOS ήταν η ανάλυση και αποτίμηση εργαλείων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης που προτείνονται για την ορθή εφαρμογή αποτελεσματικών 
στρατηγικών περιορισμών των επιπέδων όζοντος στην Ευρώπη. Στα πλαίσια των παραπάνω, 
το σύστημα μοντέλων EZM εφαρμόστηκε σε τρεις αστικές ευρωπαϊκές περιοχές 
(Στουτγάρδη, Αθήνα και Μιλάνο) για χρονική περίοδο 3 μηνών, με στόχο την προσομοίωση 
των επιπέδων όζοντος κατά τα έτη 1990 και 2010. Για το 2010, εξετάστηκαν τρία 
εναλλακτικά σενάρια εκπομπών. Το πρώτο από αυτά αντικατοπτρίζει την κατάσταση στο 
έτος 2010 λαμβάνοντας υπόψη τις παρεμβάσεις εκείνες που έχουν ήδη δρομολογηθεί ή 
πρόκειται να υλοποιηθούν βάσει της ισχύουσας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε επόμενο στάδιο 
εξετάστηκαν δύο ακόμα σενάρια που προϋποθέτουν τον υποδιπλασιασμό των συνολικών 
εκπομπών NOx και VOC, αντιστοίχως. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων έδειξαν ότι αν 
και η κατάσταση πρόκειται να βελτιωθεί σε σχέση με το 1990, υπερβάσεις των 
θεσμοθετημένων ορίων ποιότητας αέρα θα εξακολουθούν να υφίστανται σε όλες τις πόλεις 
που εξετάστηκαν. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής 
αποτελεσματικότερων επεμβάσεων ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με τα όρια της οδηγίας 
πλαισίου της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το όζον. 
 

AOT60 [ppm×h] 
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Συνεκτίμηση βιογενών εκπομπών στη βελτιστοποίηση της στρατηγικής  
καταπολέμησης της αέριας ρύπανσης σε βεβαρημένες αστικές περιοχές 

 
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 95 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1996 - 1998 
 
Στόχος του παρόντος ερευνητικού έργου ήταν η ανάπτυξη της υποδομής που απαιτείται για 
τη διαμόρφωση κατάλληλων στρατηγικών ελέγχου της αέριας ρύπανσης σε αστικές περιοχές 
της Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη τόσο ανθρωπογενείς, όσο και βιογενείς πηγές αερίων 
ρύπων. 
 

 
Στο πρώτο στάδιο του έργου πραγματοποιήθηκε η απογραφή των βιογενών πτητικών 
οργανικών ενώσεων για το σύνολο της επικράτειας. Ο ρόλος των εν λόγω ενώσεων στις 
φωτοχημικές διεργασίες στην ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα σημαντικός, λόγω του ενεργού τους 
ρόλου στη χημεία του όζοντος. Για τον καθορισμό των εκπομπών αυτών αναπτύχθηκε βάση 
δεδομένων φυτοκάλυψης με χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών και ανάπτυξη 
ενός ειδικού λογισμικού. 
Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιήθηκε η ανάλυση της κίνησης των αερίων μαζών και η 
κατανόηση των φαινομένων μεταφοράς στην ευρεία περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής 
Μακεδονίας με τη βοήθεια τρισδιάστατων μαθηματικών μοντέλων. Έμφαση δόθηκε στη 
διερεύνηση και την ανάλυση των μηχανισμών που διέπουν το σύστημα πηγής - αποδέκτη 
στην Ευρύτερη Βιομηχανική Περιοχή Εορδαίας καθώς και στην Ευρύτερη Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό έλαβαν χώρα προσομοιώσεις της ατμοσφαιρικής ροής με τη 
βοήθεια του τρισδιάστατου μη υδροστατικού μοντέλου μεσοκλίμακας ΜΕΜΟ, ενώ για την 
περιγραφή της διασποράς και του φωτοχημικού μετασχηματισμού των αερίων ρύπων 
χρησιμοποιήθηκε το φωτοχημικό μοντέλο πολλαπλών στοιβάδων MARS/MUSE. Οι 
υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν για μετεωρολογικές συνθήκες όπως αυτές που 
επικρατούσαν κατά την 14η Ιουνίου 1997. 
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Ανθρώπινο δίκτυο μεθόδων υπολογισμού διασποράς ρύπων στην ατμόσφαιρα (ΥΔΡΑ) 
 

Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα ΕΠΕΤ ΙΙ, Ανθρώπινα Δίκτυα της Ε&Τ Γνώσης 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1996 - 1998 
 
Το ανθρώπινο δίκτυο μεθόδων υπολογισμού διασποράς ρύπων στην ατμόσφαιρα (ΥΔΡΑ) 
δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας 
ΕΠΕΤ ΙΙ και είχε ως κύριους στόχους: 
• τη διάχυση της επιστημονικής εμπειρίας και γνώσης στον τομέα της ανάπτυξης και 
εφαρμογής μαθηματικών μοντέλων περιγραφής των φαινομένων διασποράς στην 
ατμόσφαιρα, και  

• την ενίσχυση της συνεργασίας τόσο ανάμεσα στους επιστήμονες που δραστηριοποιούνται 
σε αυτόν τον τομέα, όσο και μεταξύ επιστημόνων και χρηστών των μοντέλων αυτών.  

Το δίκτυο απαρτιζόταν από δέκα ερευνητικούς φορείς (επτά ΑΕΙ, ένα ΤΕΙ, δύο ερευνητικά 
ιδρύματα) και δύο φορείς χρήστες από επτά γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδας, ενώ 
αριθμούσε εικοσιεπτά μέλη. Στις δραστηριότητες του δικτύου μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνονταν: 
• Διοργάνωση ημερίδας με θέμα "Μαθηματικά Μοντέλα Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης - 
Επιστημονικές Βάσεις και Πρακτική Χρησιμότητα". 

• Δημιουργία εγχειριδίου το οποίο περιλαμβάνει απογραφή όλων των επιστημονικών 
ομάδων, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και επιτεύξεων στην ημεδαπή των σχετικών με 
τις μεθόδους υπολογισμού διασποράς ρύπων στην ατμόσφαιρα και τις εφαρμογές αυτών. 

• Ίδρυση και οργάνωση ηλεκτρονικού δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών και βάσης 
δεδομένων για αποτελεσματικότερη επικοινωνία των ερευνητών στο διαδίκτυο.  

 

 
 

Ox (ppb) 

 
6m/s 
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Δίκτυο ανάκτησης υλικών από απορρίμματα με έμφαση  
στα πλαστικά από συσκευασίες (ΔΙΑΥΛΟΣ) 

 
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα ΕΠΕΤ ΙΙ, Ανθρώπινα Δίκτυα της Ε&Τ Γνώσης  
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1996 - 1998 
 
Το ανθρώπινο δίκτυο ΔΙΑΥΛΟΣ (δίκτυο ανάκτησης υλικών από τα απορρίμματα με έμφαση 
στα πλαστικά από συσκευασίες) σχηματίστηκε από φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού 
τομέα που ασχολούνται με θέματα ανακύκλωσης. Οι στόχοι του δικτύου ήταν η ανάπτυξη 
βέλτιστων μεθόδων προς ενημέρωση της κοινής γνώμης σε θέματα ανακύκλωσης, η 
μεταφορά τεχνογνωσίας και διάχυσης της πληροφόρησης μεταξύ των δημόσιων και των 
ιδιωτικών φορέων και ο συντονισμός ενεργειών στην προσπάθεια εναρμόνισης της χώρας 
μας με τη νομοθεσία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τα απορρίμματα. 
Προς επίτευξη των παραπάνω στόχων του δικτύου έλαβαν χώρα διάφορες εκδηλώσεις, όπως 
συναντήσεις των μελών και σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών για θέματα ανάκτησης από 
τα απορρίμματα, ενώ οργανώθηκε ημερίδα με ευρεία δημοσιότητα για την ανακύκλωση. 
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Υπολογισμός της αέριας ρύπανσης που προκαλείται κατά τα διάφορα στάδια 
διαχείρισης αστικών απορριμμάτων 

 
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα ΥΠΕΡ 94 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1996 - 1998 
 
Σκοπός του έργου είναι η μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά τα διάφορα στάδια 
διαχείρισης των απορριμμάτων σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές με τη βοήθεια 
μαθηματικών μοντέλων. Το έργο ποσοτικοποιεί τις εκπομπές αέριων ρύπων στην 
ατμόσφαιρα για όλα τα στάδια της διαχείρισης απορριμμάτων (εξωτερική αποθήκευση σε 
κάδους συλλογής, εκκένωση κάδων, συλλογή, μεταφορά των απορριμμάτων, μεταφόρτωση, 
καύση και υγειονομική ταφή) και υπολογίζει τη διασπορά των ρύπων για κάθε ένα από τα 
παραπάνω στάδια με την εφαρμογή: 
• ενός μοντέλου διασποράς τύπου Gauss για την προσομοίωση της διασποράς αέριων 
ρύπων στο εσωτερικό ενός αστικού συγκροτήματος σε επίπεδο μικροκλίμακας και  

• ενός μη υδροστατικού προγνωστικού μοντέλου μεσοκλίμακας για την προσομοίωση της 
ατμοσφαιρικής ροής στην ευρύτερη περιοχή μίας πόλης, π.χ. την έκταση ενός νομού. 
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Ποιότητα αέρα στην Αθήνα το 2004 
 

Χρηματοδότηση: Επιτροπή Διεκδίκησης Ολυμπιακών Αγώνων "Αθήνα 2004" 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1996 - 1997 
 
Η μελέτη "Ποιότητα αέρα στην Αθήνα το 2004" είχε ως στόχο την εκτίμηση των επιπέδων 
ρύπανσης στην Αθήνα κατά το έτος 2004, το έτος διεξαγωγής των XXVIII Ολυμπιακών 
Αγώνων. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η επίδραση όλων των αναμενόμενων και υπό 
εκτέλεση έργων υποδομής στην Αττική, στα μελλοντικά επίπεδα ρύπανσης στην περιοχή. Η 
εφαρμογή διαφόρων μοντέλων για τον υπολογισμό των εκπομπών ρύπων και την 
προσομοίωση των φαινομένων μεταφοράς και χημικού μετασχηματισμού αερίων ρύπων στην 
ατμόσφαιρα, θεωρήθηκε ως η πλέον κατάλληλη μέθοδος για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των έργων αυτών στην ποιότητα του αέρα. Υπολογισμοί έλαβαν χώρα και για το 
έτος 1990, ώστε, αφενός να καταστεί εφικτή η σύγκριση των αποτελεσμάτων των 
προσομοιώσεων με διαθέσιμες μετρήσεις του δικτύου παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης του ΥΠΕΧΩΔΕ, αφετέρου να χρησιμοποιηθούν ως βάση σύγκρισης των 
αποτελεσμάτων του έτους 2004. Η αξιολόγηση των τελευταίων έδειξε ότι η ποιότητα αέρα 
στην Αθήνα θα βελτιωθεί σημαντικά έως το 2004. 
 

 
Στα πλαίσια της μελέτης διερευνήθηκε επίσης η επίδραση πρόσθετων-υποθετικών 
παρεμβάσεων στις συγκεντρώσεις βασικών αερίων ρύπων. Οι περισσότερες από τις 
παρεμβάσεις που εξετάστηκαν αποδείχθηκαν σημαντικές για την ποιότητα αέρα στην Αθήνα. 
Μεταξύ αυτών, η ανανέωση του στόλου των οχημάτων προβάλει ως πολλά υποσχόμενη λύση 
για την αναβάθμιση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. Η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας έχει επίσης έντονα ευεργετική επίδραση στα 
επίπεδα ρύπανσης. Αντιθέτως, η συμβολή της πεζοδρόμησης τμημάτων του κέντρου της 
πόλης στη μείωση των επιπέδων ρύπανσης δείχνει επουσιώδης. Με δεδομένη τη σταδιακά 
αυξανόμενη συνεισφορά των βαρέων οχημάτων στα επίπεδα NOx, παρεμβάσεις στη 
συγκεκριμένη κατηγορία εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν βασική συνιστώσα της μελλοντικής 
περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Αθήνα. 
 

NOx 
(μg/m3) 
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Μελέτη για την εξάλειψη των στερεών αποβλήτων στα ελληνικά νησιά 
 

Χρηματοδότηση: ΕΕΚ/ΓΔ XVI, Πρόγραμμα Τοπική Πολιτική και Συνοχή 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1997 
 
Σκοπός του προγράμματος είναι η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών μιας μονάδας 
θερμικής επεξεργασίας που πρόκειται να επεξεργάζεται τα αστικά απορρίμματα της Αίγινας 
και των γύρω νησιών, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που προτείνονται από τη 
σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στα απορρίμματα συμπεριλαμβάνονται και ξηρά 
θαλασσινά φύκια από τις παραλίες και γεωργικά κατάλοιπα από τις φιστικιές και τις άλλες 
γεωργικές καλλιέργειες (δεν περιέχουν βιομηχανικά απόβλητα) με υψηλό οργανικό φορτίο. Η 
λειτουργία της μονάδας στηρίζεται στη θερμική επεξεργασία των απορριμμάτων στην 
περιοχή των 500 oC (400 – 600 oC). Η επεξεργασία αυτή θα γίνεται σε φούρνο, στον οποίο τα 
απορρίμματα θα μεταφέρονται με τη χρήση γερανογέφυρας. Κατά τη θερμική επεξεργασία θα 
εκλύονται αέρια καύσιμα και στερεά υπολείμματα. Τα αέρια καύσιμα στη συνέχεια θα 
χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση ενέργειας. 
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Εγκατάσταση πλήρους και αξιόπιστου συστήματος μαθηματικών μοντέλων 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης 

 
Χρηματοδότηση: Οργ. Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1997 - 1998 
 
Ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας της ατμόσφαιρας αποτελούμενο από δύο 
μαθηματικά μοντέλα, το μη υδροστατικό μοντέλο μεσοκλίμακας ΜΕΜΟ και το φωτοχημικό 
μοντέλο διασποράς MARS/MUSE, και από μία λεπτομερή βάση δεδομένων εκπομπών ρύπων 
δημιουργήθηκε στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος 
Θεσσαλονίκης. Το σύστημα αυτό δίνει στον Οργανισμό τη δυνατότητα σχεδιασμού και 
χάραξης περιβαλλοντικής πολιτικής σε ό,τι αφορά την ποιότητα αέρα και συγκεκριμένα του 
επιτρέπει: α) να εκτιμά την εξέλιξη των επιπέδων ρύπανσης ως συνάρτηση των πιθανών 
διαρθρωτικών ή και χωροταξικών μεταβολών όπως, για παράδειγμα, η επέκταση της πόλης, η 
μεταφορά δραστηριοτήτων εκτός κέντρου πόλης κλπ., β) να μελετά τα ποσοστά συμμετοχής 
των διαφόρων κατηγοριών πηγών ρύπων στη συνολική επιβάρυνση της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας, γ) να εξακριβώνει τη δραστικότητα συγκεκριμένων μέτρων αντιρρύπανσης, 
ώστε να είναι εκ των προτέρων δυνατή η συνολική τους αξιολόγηση (για παράδειγμα, 
αντικατάσταση παλαιάς τεχνολογίας οχημάτων με οχήματα νέας τεχνολογίας, επιβολή 
δακτυλίου για την κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλαγή τύπου 
καυσίμων κλπ.) και τέλος, δ) να κάνει προβλέψεις των επιπέδων ρύπανσης καθώς και των 
χωροχρονικών διακυμάνσεων αυτών, με βάση την πρόγνωση των μετεωρολογικών συνθηκών 
και τα δεδομένα εκπομπών ρύπων, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη πρόγνωση επεισοδίων 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
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Διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις 
και δημιουργία υποδομής ελέγχου 

 
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1997 - 1999 
 
Στόχος του έργου ήταν η επιστημονική υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεών του που υπαγορεύονται από τη διεθνή σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, που υπεγράφη στις 13/11/79 στη Γενεύη από τις χώρες μέλη του ΟΗΕ με αντικείμενο 
τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση. Στα πλαίσια αυτά, το Εργαστήριο Μετάδοσης 
Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ ανέλαβε την εκπόνηση υπολογισμών 
της διασυνοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της μεταφοράς SO2 και NOx από και προς 
την Ελλάδα μέσω της εφαρμογής διαφόρων αριθμητικών μοντέλων αέριας ρύπανσης. Για την 
επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου ή συστήματος μοντέλων προηγήθηκε 
εμπεριστατωμένη αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων τύπων μοντέλων κατά την οποία 
επελέγησαν το μη υδροστατικό μοντέλο μεσοκλίμακας ΜΕΜΟ και το Οϋλεριανό μοντέλο 
διασποράς TRAPPA. Προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν για κάθε ημέρα της περιόδου από 
1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 1995 σε μία περιοχή έκτασης 1500×1500 km2 (με 
οριζόντια διακριτότητα 50 km) η οποία περιελάμβανε τη Βαλκανική χερσόνησο και τμήματα 
της Ιταλίας και της Τουρκίας.  
 

 
Εισέρχομενη πυκνότητα ροής SO2 [g/m2] Εξερχόμενη πυκνότητα ροής SO2 [g/m2] 

 
Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων έδειξαν ότι η Ελλάδα είναι κυρίως αποδέκτης SO2 
προερχομένου κατά βάση από τα βόρεια και δυτικά σύνορά της, ενώ όσον αφορά τα ΝΟx η 
Ελλάδα αποτελεί πηγή κυρίως προς τις νότιες διευθύνσεις. 
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Βελτιστοποίηση διαχείρισης απορριμμάτων στη Θεσσαλονίκη 
 
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1997 - 1999 
 
Στο έργο αυτό διενεργήθηκε ολοκληρωμένη εξέταση του προβλήματος της διαχείρισης 
απορριμμάτων μίας αστικής περιοχής, τόσο με χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης 
εναλλακτικών σεναρίων για τη διαχείριση απορριμμάτων, όσο και με σειρά δειγματοληψιών 
και ποιοτικών-ποσοτικών αναλύσεων με σκοπό τον προσδιορισμό της σύστασης και των 
ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών τους. 
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Κριτήρια αξιολόγησης των εναλλακτικών σεναρίων στην περιοχή μελέτης 
 

                            Κριτήρια                     Κριτήρια 
α/α Oνομασία  α/α Oνομασία 
1Κ  Συμφωνία με τρέχον θεσμικό πλαίσιο [-] 14Π  Ανάκτηση υλικών [t/a] 
2Κ  Kαλύτερη χρήση/εφαρμογή νομοθεσίας [-] 15Π  Ανάκτηση ενέργειας [MWh/a] 
3Κ  Δημιουργία θέσεων εργασίας [Νο] 16O  Κόστος επένδυσης [εκατομ. δρχ.] 
4Κ  Ολική αντίθεση [-] 17Ο  Κόστος λειτουργίας [εκατομ. δρχ/a] 
5Κ  Ισοκατανομή της επιβάρυνσης [-] 18Ο  Κόστος μεταφοράς [εκατομ. δρχ/a] 
6Π  Εκπομπές φαινομ. θερμ/πίου [ισ. t CO2/a] 19Ο  Δαπάνη γής [km2] 
7Π  Εκπομπές όξινης βροχής [-/a] 20Ο  Ανάπτυξη αγοράς [-] 
8Π  Εκπομπές με επιπτώσεις υγείας [-/a] 21Ο  Εκμετάλλευση χρηματοδότησης [-] 
9Π  Εκπομπές οσμών [odor units/a]  22T  Προσαρμοστικότητα/ευελιξία [-] 
10Π  Ποσότητα που διατίθεται εδαφικά [t/a]  23Τ  Λειτουργικότητα [-] 
11Π  Eκπομπές ηχορρύπανσης [dB]  24Τ  Αξιοπιστία [-] 
12Π  Εκπομπές υγρών ρύπων [-/a]  25Τ  Ταχύτητα ολοκλήρωσης [-] 
13Π  Αισθητική ώχληση [-/a]  26Τ  Διάρκεια ζωής συστήματος [a] 
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Τεχνική πραγματογνωμοσύνη σε σχέση με την αναφορά της Επιτροπής 
για τη Στρατηγική Όζοντος 

 
Χρηματοδότηση: ΕΕΚ/ΓΔ XI 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1998 
 
Η παρούσα μελέτη διεξήχθη για την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Στρατηγική Όζοντος. Για τον προσδιορισμό της 
επίδρασης επεμβάσεων στις εκπομπές αερίων ρύπων στα επίπεδα όζοντος τόσο σε τοπική 
όσο και σε περιφερειακή κλίμακα, χρησιμοποιήθηκαν τα μοντέλα OFIS και EMEP 
αντίστοιχα. Το μοντέλο EMEP MSC-W εφαρμόστηκε σε περιφερειακή κλίμακα για χρονικό 
διάστημα 6 μηνών και μετεωρολογικές συνθήκες όπως αυτές του έτους 1990. Προσομοιώσεις 
έλαβαν χώρα για το έτος 1990 και για τρία εναλλακτικά σενάρια εκπομπών για το έτος 2010, 
δύο από τα οποία προτάθηκαν από την IIASA. Σε αστικό επίπεδο χρησιμοποιήθηκε το 
μοντέλο OFIS με στόχο τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων όζοντος στις πόλεις της Αθήνας 
και της Στουτγάρδης κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου του έτους. Το μοντέλο OFIS 
εφαρμόστηκε επίσης για την περίπτωση πρόσθετων μειώσεων στις εκπομπές ρύπων, πέραν 
αυτών που προβλέπουν τα σενάρια περιφερειακής κλίμακας. Η επίδραση των σεναρίων στα 
επίπεδα όζοντος αναλύθηκε με τη βοήθεια διαφόρων στατιστικών μεγεθών. 
 

 
Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων με διαθέσιμες μετρήσεις για την πόλη 
της Στουτγάρδης έδειξαν ότι το μοντέλο OFIS αναπαράγει με ικανοποιητική ακρίβεια τα 
επίπεδα όζοντος στην περιοχή. Στην περίπτωση της Αθήνας τα αποτελέσματα ήταν λιγότερο 
ικανοποιητικά καθώς το μοντέλο αδυνατεί να προσομοιώσει με ακρίβεια τα τοπικά 
συστήματα κυκλοφορίας. 
Τα αποτελέσματα του μοντέλου έδειξαν ανάμεσα σε άλλα, ότι σε αστικές περιοχές της 
κεντρικής Ευρώπης (π.χ. Στουτγάρδη) είναι αναγκαία η συνδυαστική εφαρμογή μέτρων 
τοπικής και περιφερειακής κλίμακας για τη δραστική μείωση των επιπέδων όζοντος. 
Αντίθετα, σε απομονωμένες αστικές περιοχές όπως είναι η Αθήνα, επεμβάσεις σε τοπικό 
επίπεδο αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσματικές. 
Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των σεναρίων μείωσης εκπομπών ρύπων σε τοπική 
κλίμακα απέδειξε ότι η μονομερής μείωση των εκπομπών VOC οδηγεί σε σημαντική μείωση 
των επιπέδων όζοντος. Αντίθετα, η μονομερής μείωση των ΝΟx έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση των συγκεντρώσεων όζοντος πάνω από τα αστικά κέντρα, ενώ μειώσεις 
επιτυγχάνονται σε αρκετά μεγάλες αποστάσεις κατάντι των πηγών εκπομπής. Οι 
υπολογισμοί, τέλος, έδειξαν ότι απαιτείται επιπλέον μείωση των εκπομπών ΝΟx της τάξεως 
του 70-80% προκειμένου να περιοριστούν σημαντικά οι συγκεντρώσεις όζοντος.  
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Διερεύνηση ενοποίησης ενεργειακών μεγεθών οικοδομικών τετραγώνων  
και εφαρμογές ήπιων μορφών ενέργειας στον αστικό ιστό της πόλης των Σερρών 

 
Χρηματοδότηση: Δήμος Σερρών 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1998 - 1999 
 

Σκοπός του προγράμματος ήταν η διερεύνηση 
της δυνατότητας μείωσης των απαιτήσεων σε 
ενέργεια δύο οικοδομικών τετραγώνων, με την 
ενοποίηση των κεντρικών θερμάνσεων των 
κτιρίων, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τη διεξαγωγή ανακαινιστικών 
παρεμβάσεων στα κτίρια. Στα πλαίσια του έργου 
εξετάστηκαν τα κτίρια δύο οικοδομικών 
τετραγώνων και μελετήθηκε η δυνατότητα 
παρεμβάσεων τόσο σε επίπεδο τετραγώνων, όσο 
και σε επίπεδο μεμονωμένων κτιρίων. 
Διεξήχθησαν επιτόπιοι διαγνωστικοί έλεγχοι, 
προσδιορίστηκαν τα χαρακτηριστικά χρήσης 
των κτιρίων και κατανάλωσης ενέργειας, 
ελέγχθηκε η δυνατότητα κτιριολογικών και 
μηχανολογικών παρεμβάσεων και υπολογί-
στηκαν τα αποτελέσματα που θα επιτύχουν οι 
προτεινόμενες παρεμβάσεις. Ως σημαντικότερες 
παρεμβάσεις μπορούν να θεωρηθούν η 
αναδρομική θερμομόνωση του 65% των κτιρίων, 
η ενοποίηση των συστημάτων θέρμανσης με ένα 

τοπικό δίκτυο τηλεθέρμανσης σε ένα οικοδομικό τετράγωνο και ο φωτισμός της πλατείας του 
με χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων. 
Τέλος, αναλύθηκε η οικονομική σκοπιμότητα των προτάσεων και υπολογίστηκαν τα 
περιβαλλοντικά οφέλη από την υλοποίησή τους. 
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Νέες επαγγελματικές ειδικότητες και ανάγκες επιμόρφωσης 
σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον 

 
Χρηματοδότηση: CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης) 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1998 - 1999 
 
Στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος πραγματοποιήθηκε έρευνα με σκοπό τη διερεύνηση 
νέων επαγγελματικών ειδικοτήτων και επιμορφωτικών αναγκών  σε τομείς που σχετίζονται 
με το περιβάλλον στην Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 
ερωτηματολογίου του οποίου στόχος ήταν η συλλογή πληροφοριών στους παρακάτω τομείς: 
• Γεωργική βιομηχανία και βιομηχανίες τροφίμων  
• Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
• Δημόσιος τομέας 
• Οργανισμοί κοινής ωφελείας 
Ως βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης προέκυψε ότι υπάρχουν αυξανόμενες απαιτήσεις 
εξειδίκευσης σε θέματα ενέργειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης στην αγορά εργασίας. Οι 
περιοχές αιχμής στην κατεύθυνση αυτή συνοψίζονται ως εξής: α) πρόληψη ρύπανσης, β) 
Ανάλυση Κύκλου Ζωής, γ) βιομηχανική οικολογία (industrial ecology), δ) διαδικασίες 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ε) στρατηγικές περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
 
 
 
 
  

Environmental Programme  
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Ανάθεση μελετών και υπηρεσιών συμβούλου για το Ενεργειακό Γραφείο 
Νομού Δωδεκανήσου Α.Ε. 

 
Χρηματοδότηση: ΕΕΚ/ΓΔ XVII, Πρόγραμμα SAVE II 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1998 - 2001 
 
Σκοπός του προγράμματος είναι η οργάνωση της δομής του ενεργειακού γραφείου, η 
μεταφορά τεχνογνωσίας, η συλλογή και οργάνωση πληροφοριών, η δημοσιοποίηση των 
δραστηριοτήτων του Ενεργειακού Γραφείου και η τεχνική κατάρτιση του προσωπικού.  
 

 
Στα πλαίσια του προγράμματος "Establishment of 3 Insular Energy Management Agencies in 
Dodecanese, Ajaccio and Sassari" γίνεται αποτύπωση της δομής και αξιολόγηση του 
υπάρχοντος ενεργειακού συστήματος, καθώς επίσης και πρόβλεψη της μελλοντικής 
ενεργειακής ζήτησης της περιοχής. Στη συνέχεια δημιουργούνται ενημερωτικά φυλλάδια για 
την αξιοποίηση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας καθώς επίσης και για τις μεθόδους 
εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα. Επίσης, διοργανώνονται κύκλοι συνομιλιών με 
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ενημέρωσή τους γύρω από την αξιοποίηση της 
ηλιακής και αιολικής ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωθερμικής 
ενέργειας. Γίνεται καταγραφή της ενεργειακής ζήτησης στα ξενοδοχεία και διενέργεια 
επιθεωρήσεων σε συστήματα θέρμανσης δημοσίων κτιρίων. Τέλος, ενημερώνονται οι 
κάτοικοι και οι επισκέπτες του νομού για τις μεταφορικές δυνατότητες που προσφέρονται 
από το δίκτυο αστικών συγκοινωνιών. 
 
 
 
 

Πρόβλεψη ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο Ν. Δωδεκανήσου
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Ανάπτυξη ιεραρχικού συστήματος τηλεμετάδοσης περιβαλλοντικών μετρήσεων 
 
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, INTELLECTRON A.E., Πρόγραμμα ΠΑΒE 97 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1998 - 2000 
 
Σε ένα σύγχρονο σύστημα συλλογής και διαχείρισης περιβαλλοντικών πληροφοριών, 
προκύπτει άμεσα η ανάγκη για διασύνδεση απομακρυσμένων μεταξύ τους σημείων μέτρησης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων με κεντρικούς σταθμούς (υφιστάμενους ή νέους) καταγραφής, 
επεξεργασίας και αρχειοθέτησης δεδομένων. H φυσική απόσταση, η ετερογένεια του 
εξοπλισμού, των μετρούμενων δεδομένων και πληροφοριών καθώς και το υψηλό κόστος 
είναι εγγενή προβλήματα που ένα τέτοιο σύστημα αντιμετωπίζει σήμερα, με αποτέλεσμα την 
αδυναμία δόμησης μίας ολοκληρωμένης, ευέλικτης και ανοικτής στην αρχιτεκτονική της 
εφαρμογής. Το πρόγραμμα εστιάζεται ενδεικτικά στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον και στοχεύει 
στο σχεδιασμό και την τυποποίηση ιεραρχικού συστήματος τηλεμετάδοσης και ιστορικής 
αρχειοθέτησης περιβαλλοντικών μετρήσεων. Eπίσης, στόχος του έργου είναι η διερεύνηση 
και αποτίμηση των μεθόδων συλλογής, επεξεργασίας και αρχειοθέτησης δεδομένων 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα (ενδεικτικά του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος). Eπιπρόσθετο 
στόχο αποτελεί η διατύπωση κατευθυντήριων γραμμών και πρωτοκόλλων επικοινωνίας 
μετρητικών σταθμών και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων, και η 
ενδεικτική πιλοτική εφαρμογή τους για να επιδείξει τις δυνατότητες λειτουργίας του νέου 
συστήματος. Το σύνολο των παραπάνω στόχων έχει επιτευχθεί και ενδιαφέροντα 
αποτελέσματα έχουν ήδη εξαχθεί, ενώ η αναπτυχθείσα εφαρμογή είναι έτοιμη προς χρήση 
και σε άλλες θεματικές περιοχές.  
 

 

 
MASTER 

UNIT 
SERVER 
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Ανάπτυξη μεθόδων δημοσιοποίησης περιβαλλοντικής πληροφορίας 
με χρήση του ΕΙΟΝΕΤ (IRENIE) 

 
Χρηματοδότηση: ΕΕΚ/ΓΔ ΧΙΙI, Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Τηλεματικής 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1998 - 2000 
 
Το πρόγραμμα IRENIE στοχεύει στην εφαρμογή μεθοδολογιών περιβαλλοντικής 
τηλεματικής, έτσι ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στη μετάδοση και χρήση 
περιβαλλοντικών πληροφοριών σε σχέση με την ποιότητα αέρα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 
επίπεδο (Εθνικά Εστιακά Κέντρα, Εθνικά Κέντρα Αναφοράς και Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος), κάνοντας χρήση του ευρωπαϊκού δικτύου περιβαλλοντικής πληροφορίας 
ΕΙΟΝΕΤ. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε παρέχει πρόσβαση σε στοιχεία ποιότητας αέρα και 
ποτάμιων υδάτων αλλά και σε σχετικά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων μέσω ενός γραφικού 
περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης με το χρήστη 
Τα στοιχεία ποιότητας αέρα προωθούνται αυτόματα στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων 
ποιότητας αέρα ΑIRBASE, με τη βοήθεια του δικτύου EIONET. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία 
αυτά κατευθύνονται στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας αέρα που δημιουργήθηκε με χρήση 
σελίδων html και μίας εφαρμογής Java, και στο τμήμα που αναλαμβάνει την εμβαδική τους 
απεικόνιση. Με τη βοήθεια δε μίας επιπρόσθετης εφαρμογής πραγματοποιείται η απεικόνιση 
της ωριαίας διακύμανσης κάθε ρύπου για κάθε σταθμό (σημείο) μέτρησης, μέσω του WWW. 
Το IRENIE αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε σε σχέση με την ποιότητα αέρα στην Αθήνα και 
το Φρέντρικσταντ (Νορβηγία). 
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Δημιουργία και ανάπτυξη τράπεζας πληροφοριών και δεδομένων 
για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα 

 
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα ΕΠΕΤ ΙΙ 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1998 - 2000 
 
Το πρόγραμμα έχει σκοπό να εξασφαλίσει την απαραίτητη ροή επιστημονικών και 
τεχνολογικών πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων προς το σύνολο του 
επιστημονικού και επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας. Οι πληροφορίες αφορούν 
δεδομένα των τελευταίων 20 ετών για τον ελλαδικό χώρο και καταγράφονται ηλεκτρονικά σε 
βάση δεδομένων με συγκεκριμένο σχήμα ταξινόμησης ως πρότυπο, με έμφαση σε μελέτες 
και λοιπά δημοσιευμένα στοιχεία ως αποτέλεσμα των ραγδαίων εξελίξεων και αλλαγών που 
συμβαίνουν στα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων πανελλαδικά. Οι κατηγορίες 
πληροφοριών που συλλέγονται και ταξινομούνται στα πλαίσια του έργου είναι: (1) οι εθνικοί 
φορείς που ασχολούνται με τη διαχείριση απορριμμάτων και οι αντίστοιχες δράσεις και τα 
έργα τους, (2) η σχετική υπάρχουσα διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία και (3) η οργάνωση 
των δεδομένων για διάφορα επιμέρους θέματα (ποιοτική και ποσοτική σύσταση 
απορριμμάτων, διαλογή στην πηγή, αποκομιδή, μεταφόρτωση, μηχανική επεξεργασία και 
κομποστοποίηση, ανάκτηση υλικών και ενέργειας, διάθεση και υγειονομική ταφή των 
απορριμμάτων). 
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Ολοκληρωμένη προσέγγιση στο φαινόμενο των νησίδων θερμότητας 
στην ευρύτερη αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης (HIETA) 

 
Χρηματοδότηση: ΕΕΚ/ΓΔ ΧΙΙ, Πρόγραμμα STAAARTE 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1998 - 2000 
 
Σκοπός του προγράμματος HIETA (Heat Island Effect in the Thessaloniki Area) είναι η 
δημιουργία του απαραίτητου υπόβαθρου για τη μελέτη του φαινομένου των νησίδων 
θερμότητας σε αστικές περιοχές, με εφαρμογή στην πόλη της Θεσσαλονίκης.  
Ως αποτέλεσμα της παραγωγής και έκλυσης θερμότητας, αλλά και της πυκνής δόμησης και 
της έλλειψης ελεύθερων επιφανειών στο αστικό περιβάλλον, οι θερμοκρασίες που μετρώνται 
στο κέντρο της πόλης είναι γενικά υψηλότερες απ’ αυτές των προαστίων, όπου κατά 
τεκμήριο είναι οι σταθμοί μέτρησης της ΕΜΥ.  
 

 
Το φαινόμενο της δημιουργίας συγκεκριμένων νησίδων θερμότητας, πχ σε δρόμους με 
συγκεκριμένη μορφολογία, είναι αρκετά σύνθετο, οπότε και οι δύο προσεγγίσεις, δηλαδή η 
δημιουργία υπολογιστικών μοντέλων και οι σημειακές μετρήσεις, παρέχουν μία μερική 
περιγραφή, καθώς οι διαφορές των ενεργειακών ισοζυγίων, τα οποία προξενούν το 
συγκεκριμένο φαινόμενο, εξαρτώνται από τη γεωμετρία των πηγών εκπομπής και από τις 
γεωμετρικές και θερμικές ιδιότητες της επιφάνειας και της μάζας συσσώρευσης. 
Σημείο μελέτης αποτελεί η διαμόρφωση των θερμοκρασιακών συνθηκών στα χαμηλά 
στρώματα της ατμόσφαιρας, που επηρεάζονται από τη δόμηση του περιβάλλοντος και την 
ατμοσφαιρική ρύπανση. Γι' αυτό το λόγο η γνώση των μετεωρολογικών παραμέτρων εντός 
του οριακού στρώματος σε πυκνοκατοικημένες περιοχές παίζει σημαντικό ρόλο και για τον 
υπολογισμό των ενεργειακών ισοζυγίων των κτιρίων καθώς και για τη διερεύνηση της 
επιρροής της αστικοποίησης στο τοπικό μικροκλίμα.  
Οι μετρήσεις έγιναν με τη βοήθεια του ειδικά εξοπλισμένου αεροσκάφους ARAT του 
Γαλλικού οργανισμού INSU παρέχοντας πολύτιμα και πολύπλευρα αξιοποιήσιμα δεδομένα, 
για εξειδικευμένα αριθμητικά μοντέλα, που θα υποστηρίξουν τη διερεύνηση της ενεργειακής 
και θερμικής συμπεριφοράς των κτιρίων σε αστικές περιοχές.  



 48 
 
 

Βελτιστοποίηση μεθόδων προσομοίωσης της ρύπανσης 
από την κυκλοφορία σε οδούς (TRAPOS) 

 
Χρηματοδότηση: ΕΕΚ/ΓΔ XII, Πρόγραμμα Κατάρτισης και Κινητικότητας Ερευνητών  
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1998 - 2001 
 

Στις εργασίες του δικτύου TRAPOS 
συμμετέχουν 10 ερευνητικές ομάδες από 7 
ευρωπαϊκές χώρες. Οι ομάδες ανήκουν σε 
πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και σε 
συμβουλευτικές εταιρείες. Το πεδίο έρευνας 

κάθε ομάδας καλύπτει διάφορες δυνατότητες προσομοίωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
όπως είναι: τα εργαστηριακά πειράματα σε αεροσήραγγα, οι μετρήσεις πεδίου ή οι 
προσομοιώσεις ρευστομηχανικής, καθώς επίσης και ρυθμιστικές εφαρμογές των μοντέλων.  
 

 
Τα ερευνητικά θέματα του δικτύου αφορούν στη βελτιστοποίηση των μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για την προσομοίωση της αέριας ρύπανσης που 
προκαλείται από την κυκλοφορία οχημάτων σε οδικές αρτηρίες. Αξιολογώντας τα 
εφαρμοζόμενα μαθηματικά μοντέλα και στη βάση των αποτελεσμάτων εργαστηριακών 
πειραμάτων και μετρήσεων πεδίου θα προσδιοριστούν τα βασικότερα μειονεκτήματα, οι 
ανακρίβειες και αποκλίσεις κατά την περιγραφή και προσομοίωση των σημαντικότερων 
φυσικοχημικών διεργασιών. Η έρευνα περιλαμβάνει μετρήσεις σε δρόμους, πειράματα σε 
αεροσήραγγα, προσομοιώσεις με χρήση μαθηματικών μοντέλων και αποτίμηση δεδομένων. 
Ο βασικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της απόδοσης των μοντέλων σε περιπτώσεις 
κρίσιμων μετεωρολογικών συνθηκών, της ικανότητας επίλυσης διαφορετικών οδικών 
γεωμετριών, της περιγραφής των φυσικοχημικών διεργασιών και η συνεκτίμηση νέων ρύπων. 
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Αεριοποίηση απορριμμάτων εκκοκκιστηρίων βάμβακος 
 
Χρηματοδότηση: Ν. Φιλιππόπουλος/Ασβεστοδέρ Ε.Π.Ε. 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1998 - 1999 
 
Σκοπός του έργου είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός καινοτομικού συστήματος αεριοποίησης 
απορριμμάτων εκκοκκιστηρίων βάμβακος με σκοπό την κάλυψη ενεργειακών θερμικών 
αναγκών βιομηχανίας ασβέστου. 
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Επίδραση της θερμοκρασίας στη απόδοση των 

προϊόντων της πυρόλυσης 
Επίδραση της θερμοκρασίας στη θερμογόνο δύναμη των 

αερίων προϊόντων 
 
Αρχικά γίνεται ανασκόπηση της τεχνολογίας αεριοποίησης. Στη συνέχεια, στο πρώτο τμήμα 
της μελέτης παρουσιάζονται μετρήσεις από πειράματα αεριοποίησης σε αυτόκλειστο (captive 
sample) αντιδραστήρα ασυνεχούς λειτουργίας. Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από τα 
πειράματα αυτά θα χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό και λειτουργία ενός αντιδραστήρα 
αεριοποίησης ρευστοστερεάς κλίνης σε πιλοτικό επίπεδο. Στο δεύτερο μέρος γίνεται ένας 
αρχικός σχεδιασμός του συστήματος του αεριοποιητή σε βιομηχανική κλίμακα, ενώ στο 
τέλος παρουσιάζεται ανασκόπηση βιβλιογραφίας για την τεχνολογία αεριοποίησης. 
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Αλλαγή καυσίμου και αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης  
των κτιρίων του Α.Π.Θ. στο χώρο της πανεπιστημιούπολης 

 
Χρηματοδότηση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1999 
 
Σκοπός του προγράμματος ήταν η εξέταση της σκοπιμότητας και, εφόσον αυτή 
αποδεικνύονταν θετική, η εκπόνηση της τεχνικής μελέτης που απαιτείται για τη μετάβαση 
από τη χρήση πετρελαίου στη χρήση φυσικού αερίου για τη θέρμανση των κτιρίων στην 
πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ.  

 

 
Στα πλαίσια του προγράμματος αποτυπώθηκε η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων 
θέρμανσης των κτιριακών συγκροτημάτων της πανεπιστημιούπολης του Α.Π.Θ., 
εξετάστηκαν οι δυνατότητες διασύνδεσης των λεβητοστασίων και με βάση αυτά τα δεδομένα 
μελετήθηκαν οι εναλλακτικές δυνατότητες και επιλέχθηκε η βέλτιστη όδευση του δικτύου 
φυσικού αερίου. Για την επιλεχθείσα όδευση διαστασιολογήθηκε και σχεδιάστηκε με κάθε 
λεπτομέρεια το δίκτυο του αερίου. Στη συνέχεια προδιαγράφηκαν οι καυστήρες και όλα τα 
απαιτούμενα συστήματα ρύθμισης και ελέγχου, ενώ με βάση τη διαστασιολόγηση και τις 
προδιαγραφές προσδιορίστηκε το κόστος του δικτύου και του εξοπλισμού.  
Από τα στοιχεία των προηγούμενων σταδίων εργασίας αναλύθηκε η οικονομική σκοπιμότητα 
του έργου και έγινε η αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αλλαγή 
καυσίμου. Τέλος, συντάχθηκαν η μελέτη της εγκατάστασης, όπως απαιτείται από τη 
Δ.ΕΠ.Α., για την έγκριση σύνδεσης με το κυρίων δίκτυο, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
του έργου. 
Η απαιτούμενη επένδυση για την υλοποίηση του έργου, το οποίο θα ενταχθεί στο Γ΄ ΚΠΣ 
είναι της τάξης των 120 εκατ. δρχ και αναμένεται να αποσβεστεί σε λιγότερο από 3 χρόνια. 
Ταυτόχρονα, θα βελτιωθεί η αξιοπιστία και η διαθεσιμότητα του συστήματος, ενώ οι 
εκπομπές CO2 από τη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης του Α.Π.Θ., που είναι το 
μεγαλύτερο ενιαίο κτιριακό συγκρότημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αναμένεται να 
μειωθούν κατά 23% και θα μηδενιστούν οι εκπομπές αιθάλης. 
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Βελτίωση βαθμού απόδοσης φούρνου επισμάλτωσης  
με ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας  

 
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, ΚΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε., Πρόγραμμα ΠΑΒΕ 97 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1998 - 2000 
 
Το έργο εκπονείται στα πλαίσια του προγράμματος, της ΓΓΕΤ, "Πρόγραμμα για την 
ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας - ΠΑΒΕ '97".  
Στους στόχους του έργου εντάσσονται, η εξοικονόμηση ενέργειας και πρωτογενών καυσίμων, 
η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης της ποσότητας των εκπεμπόμενων 
καυσαερίων και η βελτίωση των θερμοκρασιακών συνθηκών του μικροκλίματος στον χώρο 
εργασίας της βιομηχανίας ειδών θέρμανσης και επισμάλτωσης "ΚΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.". 
Στα πλαίσια αυτά, εντοπίστηκαν οι ενεργοβόρες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο 
εργοστάσιο, διερευνήθηκαν τα σημεία στα οποία θα μπορούσε να υπάρχει η δυνατότητα 
εξοικονόμησης ενέργειας και τέλος διαμορφώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για την 
κατασκευή διατάξεων εξοικονόμησης ενέργειας στο χώρο της παραγωγής. 
 

Συνοπτική σχηματική παράσταση της εγκατάστασης 
 
Μία από τις πλέον ενεργοβόρες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην εταιρεία είναι η πλύση 
των μεταλλικών επιφανειών με θερμό νερό. Ένας από τους στόχους του προτεινόμενου έργου 
είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σ’ αυτό το στάδιο χρησιμοποιώντας ενέργεια που 
αποβάλλεται στον γύρω χώρο του φούρνου επισμάλτωσης, δηλαδή στην περιοχή του 
εργοστασίου όπου επικεντρώνονται οι ενεργειακές απώλειες.  
Το τμήμα του στεγνωτηρίου εξαρτημάτων χρησιμοποιεί τα καυσαέρια του φούρνου που 
οδηγούνται σε εναλλάκτη αέρα/αέρα στο δάπεδο του στεγνωτηρίου και από εκεί με αγωγούς 
αποβάλλονται στο περιβάλλον. Δεδομένου ότι η θερμοκρασία των καυσαερίων κατά την 
απόρριψη στο περιβάλλον είναι αρκετά υψηλή, ένας δεύτερος στόχος του έργου είναι η 
διερεύνηση της δυνατότητας εκμετάλλευσης της θερμοκρασίας των καυσαερίων πριν την 
τελική τους απόρριψη. Συγκεκριμένα στα πλαίσια του έργου διερευνείται η δυνατότητα 
εξοικονόμησης της πρωτογενούς ενέργειας που επί του παρόντος δαπανάται στο στεγνωτήριο 
των boilers. 
 
 
 
 
 

Στεγνωτήριο 
Εξαρτημάτων 

Στεγνωτήριο 
Boilers 

Φούρνος 
επισμάλτωσης 
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καυσαέρια καυσαέρια 

Εναλλάκτης 
Θερμότητας 

Μπάνια 

Υγροποιημένο Αέριο 
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Ατμοσφαιρική ρύπανση και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων: 
Πηγή πληροφοριών με χρήση πολυμέσων (AIR-EIA) 

 
Χρηματοδότηση: ΕΕΚ/ΓΔ ΧΙΙΙ, Πρόγραμμα Info 2000 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1999 - 2000 
 
Το πρόγραμμα AIR-EIA παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε όσους σχετίζονται 
με ή επηρεάζονται από τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σε θέματα 
ποιότητας αέρα. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις σημαντικότερες ανάγκες ΜΠΕ για 
μοντελοποίηση ποιότητας αέρα στην Αυστρία, στη Γερμανία και στην Ελλάδα 
χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις εφαρμογής που εξυπηρετούν την 
παρουσίαση, τη σύγκριση και την εναρμόνιση μεθοδολογιών και πρακτικών για την 
εκπόνηση σχετικών μελετών σε eυρωπαϊκό επίπεδο. 
Χρησιμοποιείται ένα "πολυμεσικό" πλαίσιο που αποτελείται από ένα CD-ROM και μία 
εφαρμογή βασισμένη στο διαδίκτυο για ΜΠΕ που σχετίζονται με την ποιότητα αέρα. Στόχος 
είναι να καλυφθούν οι ανάγκες των ειδικών για ένα ολοκληρωμένο, εξελιγμένο εργαλείο 
αναφοράς και εκπόνησης για μελέτες, αλλά και η επιθυμία των πολιτών για παροχή 
πληροφοριών σε σχετικά θέματα. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται επίσης στις ανάγκες των μη 
ειδικών. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για θέματα ποιότητας αέρα, για τα 
σχετικά προβλήματα στις ΜΠΕ, το νομοθετικό πλαίσιο, τα δικαιώματα για την πρόσβαση σε 
σχετικές πληροφορίες, κτλ. 
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Εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως ελέγχου και αξιολόγησης 
της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων 

 
Χρηματοδότηση: DORAL A.B.E.E. 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1999 - 2000 
 
Σε ένα από τα κτίρια του συγκροτήματος παραγωγής της εταιρείας παραγωγής κουφωμάτων 
DORAL στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης υπάρχει προσαρτημένο ένα θερμοκήπιο που καλύπτει 
μέρος της νοτιοανατολικής όψης του τριώροφου κτιρίου, έχοντας ύψος ενάμιση ορόφου. Ο 
χώρος δέχεται ηλιακά κέρδη, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, επειδή 
χρησιμοποιείται ως εκθετήριο, με ακανόνιστη προσέλευση επισκεπτών, παρουσιάζει 
μεταβαλλόμενα εσωτερικά θερμικά φορτία και μεταβαλλόμενη σχετική υγρασία. Στην οροφή 
του θερμοκηπίου υπάρχουν φεγγίτες αερισμού, οι οποίοι ως τώρα ενεργοποιούνται από τον 
αρμόδιο εργαζόμενο, ώστε να επιτυγχάνονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες θερμικής 
άνεσης.  
 

 
Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου οι συνθήκες αυτές παρακολουθούνται με τη βοήθεια ενός 
συστήματος αισθητήρων, που αποτελείται από τέσσερις αισθητήρες θερμοκρασίας αέρα και 
έναν σχετικής υγρασίας. Οι θέσεις τοποθέτησης των αισθητήρων επιλέχθηκαν, ώστε να 
αποτυπώνονται αναλυτικά οι εσωκλιματικές συνθήκες. 
Το σύστημα μπορεί να ελέγχει τη συμπεριφορά του κτιρίου, παίρνοντας υπόψη παραμέτρους 
λειτουργίας, κλίματος και ποιότητας αέρα, επιλέγοντας από την κεντρική υπολογιστική 
μονάδα το βέλτιστο τρόπο λειτουργίας οποιουδήποτε ενεργειακού συστήματος του κτιρίου. 
Εφαρμογές "έξυπνου" τηλεματικού ελέγχου σε κτίρια με προηγμένα ενεργειακά συστήματα 
μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας, διασφαλίζοντας χαμηλές 
λειτουργικές δαπάνες και καλές συνθήκες θερμικής άνεσης. Παράλληλα, παρέχεται η 
δυνατότητα άμεσης διαδικτυακής πρόσβασης στα δεδομένα.  
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Τεχνική υποστήριξη της εταιρείας Honda για τη διαμόρφωση 
περιβαλλοντικής ταυτότητας στην Ευρώπη 

 
Χρηματοδότηση: Honda R&D 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1999 - 2000 
 
Το αντικείμενο του έργου είναι να ενισχύσει την περιβαλλοντική υπόσταση της 
αυτοκινητοβιομηχανίας Honda στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό αποτιμάται η επίδραση 
κινητήρων προηγμένης τεχνολογίας, σχεδιασμένων για βενζινοκίνητα επιβατικά οχήματα, 
στα επίπεδα συγκεντρώσεων όζοντος και NOx σε μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις. Αν και μια 
εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της επίδρασης οχημάτων νέας τεχνολογίας στην ποιότητα αέρα 
προϋποθέτει την εφαρμογή ενός αξιόπιστου και επαληθευμένου συστήματος μοντέλων σε 
επαρκώς μεγάλο αριθμό πόλεων, στην παρούσα φάση, προσομοιώσεις έλαβαν χώρα 
αποκλειστικά για την Αθήνα. Η Αθήνα αποτελεί τυπικό παράδειγμα νοτιοευρωπαϊκής πόλης 
με συχνά παρατηρούμενα επεισόδια φωτοχημικής ρύπανσης, οφειλόμενα στην γεωγραφική 
της θέση, στις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες και στις υψηλές εκπομπές αέριων 
ρύπων. Λόγω των ιδιαίτερων αυτών χαρακτηριστικών (απομονωμένη περιοχή, τοπικά 
συστήματα κυκλοφορίας), φαινόμενα μεταφοράς σε ευρύτερη κλίμακα δεν επηρεάζουν 
έντονα τα επίπεδα ρύπανσης στην περιοχή. Για το λόγο αυτό, παρεμβάσεις σε τοπική 
κλίμακα μπορεί να διαδραματίσουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ποιότητα αέρα της εν 
λόγω περιοχής. 
 

 
Για την αποτίμηση της επίδρασης οχημάτων προηγμένης τεχνολογίας στην ποιότητα αέρα 
στην Αθήνα, το σύστημα μοντέλων ΕΖΜ εφαρμόστηκε για περίοδο τεσσάρων ημερών. 
Προσομοιώσεις έλαβαν χώρα για τα έτη 1990 και 2004. Όσον αφορά στο έτος 2004, 
εξετάστηκαν τρία εναλλακτικά σενάρια εκπομπών, το πρώτο από τα οποία λαμβάνει υπόψη 
όλα τα δρομολογημένα ή υπό κατασκευή μεγάλα δημόσια έργα και έργα υποδομής στην 
Αττική. Εν συνεχεία, εξετάστηκαν δύο σενάρια εκπομπών τα οποία υποθέτουν ολική και 
μερική αντικατάσταση (50%) των βενζινοκίνητων επιβατικών οχημάτων, με οχήματα 
εφοδιασμένα με κινητήρες νέας τεχνολογίας. 
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Μελέτη της διασποράς αιωρούμενων σωματιδίων και προσδιορισμός των σχέσεων 
πηγής - αποδέκτη στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης 

 
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα ΥΠΕΡ 97 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1999 - 2001 
 
Αντικείμενο του έργου είναι η λεπτομερής ανάλυση του φαινομένου της διασποράς των 
αιωρουμένων σωματιδίων στην ευρεία περιοχή της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας, με 
έμφαση στην Ευρύτερη Περιοχή της Θεσσαλονίκης, μέσω της εφαρμογής τρισδιάστατων 
μαθηματικών μοντέλων. Ως τελικό προϊόν του έργου θα προκύψει ένα εύχρηστο εργαλείο 
που θα προσδιορίσει τη σχέση ανάμεσα στις εκπομπές αιωρουμένων σωματιδίων και στα 
επίπεδα συγκέντρωσής τους. Κατά την εκπόνηση του έργου διακρίνονται τα ακόλουθα 
στάδια: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Δημιουργία βάσης δεδομένων απογραφής εκπομπών αιωρουμένων σωματιδίων στην 
περιοχή της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας με χρήση γεωγραφικού συστήματος 
πληροφοριών.  

• Ανάλυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος μετρήσεων που έλαβε χώρα στην 
Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και στην περιοχή της δυτικής και 
κεντρικής Μακεδονίας (στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μετρήσεων 
STAAARTE).  

• Προσαρμογή των μαθηματικών μοντέλων και προετοιμασία των αρχείων εισόδου.  
• Εφαρμογή και επαλήθευση των μοντέλων. 
• Επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων. 
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 Σχεδιασμός ενεργειακών διεργασιών - Ανάλυση Κύκλου Ζωής 
 
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα ΕΠΕΤ ΙΙ 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1999 - 2001 
 
Το έργο εκπονείται στα πλαίσια του προγράμματος, της ΓΓΕΤ, "Προσφορά σταδιοδρομίας 
στην Ελλάδα σε ελληνόφωνους ερευνητές του εξωτερικού". Σκοπός του έργου είναι η 
ανάλυση και εξέταση των υπαρχόντων ενεργειακών συστημάτων και η ανάπτυξη νέων 
ενεργειακών διεργασιών από τον ερευνητή του εξωτερικού, εφαρμόζοντας την τεχνική της 
Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ). Απώτερος στόχος της ΑΚΖ είναι η πλήρης ανάλυση της 
ζωής ενός προϊόντος, μιας βιομηχανικής διεργασίας ή μιας μονάδας παραγωγής ενέργειας. Η 
ανάλυση περιλαμβάνει την εξόρυξη και επεξεργασία των πρώτων υλών, την παραγωγή του 
προϊόντος, τη μεταφορά του και την επεξεργασία των αποβλήτων σε όλο τον κύκλο ζωής του 
προϊόντος.  
 

 
Τα καθήκοντα του ερευνητή του εξωτερικού συνοψίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: 
1. Προώθηση συνεργασίας και δικτύωσης του Ενεργειακού Τομέα με ερευνητικές ομάδες 
προερχόμενες από τον πανεπιστημιακό και βιομηχανικό χώρο στις ΗΠΑ και σε άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες. 

2. Διερεύνηση των προοπτικών χρήσης της ΑΚΖ στην Ελλάδα και καταγραφή του σχετικού 
δυναμικού. 

3. Επέκταση στην περιοχή του σχεδιασμού ενεργειακών διεργασιών στο Βαλκανικό χώρο. 
4. Εκπόνηση πιλοτικών εφαρμογών στην παραπάνω περιοχή σε συγκεκριμένες βιομηχανίες. 
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Πρόγραμμα αειφόρου ενεργειακής και οικονομικής ανάπτυξης απομονωμένων 
και απομακρυσμένων νησιωτικών κοινοτήτων 

 
Χρηματοδότηση: ΕΕΚ/ΓΔ XVII, Πρόγραμμα ALTENER  
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1999 - 2001 
 
Σκοπός του προγράμματος είναι ο προσδιορισμός της βέλτιστης δυνατής αξιοποίησης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε απομονωμένες και απομακρυσμένες κοινότητες, με στόχο 
τη διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας με περιβαλλοντικά και οικονομικά αποδεκτούς όρους. 
Ως παράδειγμα εφαρμογής έχουν επιλεγεί επτά από τα μικρότερα νησιά της Δωδεκανήσου, οι 
Δήμοι των οποίων συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μαζί με το Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης, 
τη ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. και την ENERCON AG. 
 

 
Στα πλαίσια του προγράμματος γίνεται αναλυτική καταγραφή των ενεργειακών φορτίων των 
νησιών ανάλογα με τη χρήση και τη μορφή ενέργειας καθώς και αποτύπωση των 
δυνατοτήτων ορθολογικοποίησης του ενεργειακού προφίλ των νησιών. Στη συνέχεια 
εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης των ΑΠΕ και ως πλέον ελκυστικές λύσεις προβάλουν τα 
αιολικά συστήματα, τα ηλιακά θερμικά συστήματα και, σε περιορισμένο βαθμό, τα 
φωτοβολταϊκά συστήματα. 
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Σύνδεση μοντέλων διασποράς μικροκλίμακας και μεσοκλίμακας με στόχο τη 
βελτιστοποίηση σχέσεων πηγής - αποδέκτη σε αστικές περιοχές 

 
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, Βρετανικό Συμβούλιο 
Χρόνος εκπόνησης προγράμματος: 1999 - 2001 
 
Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί μείζον πρόβλημα στην πλειοψηφία των αστικών 
περιοχών. Βασικές πηγές εκπομπής ρύπων συνιστούν τα αυτοκίνητα, οι κεντρικές θερμάνσεις 
κτιρίων και οι βιομηχανικές μονάδες. Καθώς το πρόβλημα της υποβάθμισης του 
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος παρουσιάζεται εντονότερο τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η 
ανάγκη διαμόρφωσης στρατηγικών καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης επέβαλε 
την ανάπτυξη και εκτεταμένη χρήση των αριθμητικών μοντέλων προσομοίωσης της 
διασποράς και του μετασχηματισμού αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα. 
Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η ανάπτυξη ενός σύνθετου συστήματος μοντέλων 
μικρής και μέσης κλίμακας για τη βέλτιστη δυνατή απεικόνιση της ατμοσφαιρικής 
κατάστασης σε αστικές περιοχές. Δεδομένου ότι η διασπορά ρύπων σε ένα αστικό 
συγκρότημα εξαρτάται, μεταξύ άλλων, και από τη διαμόρφωση και μορφολογία των κτιρίων 
της περιοχής, το μοντέλο μικρής κλίμακας είναι καθοριστικής σημασίας για την λεπτομερή 
και ρεαλιστική απεικόνιση της ατμοσφαιρικής κατάστασης εντός ενός πολεοδομικού 
συγκροτήματος. Τα αποτελέσματα του μοντέλου μικρής κλίμακας θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από το μοντέλο μεσοκλίμακας για την προσομοίωση των ατμοσφαιρικών 
φαινομένων σε περιφερειακό επίπεδο. Στόχος του έργου είναι ο ακριβής προσδιορισμός των 
σχέσεων πηγής - αποδέκτη, δηλαδή εκπομπής ρύπου - συγκέντρωσης ρύπου στην 
ατμόσφαιρα με μελλοντικό σκοπό την κατάστρωση αποτελεσματικών στρατηγικών 
αντιρρύπανσης στην εκάστοτε μελετώμενη περιοχή. 
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