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1 Σύνοψη 
 

Οι στόχοι και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, του παρόντος Παραδοτέου 

αφορούν την: 

 Προετοιμασία νέας γενιάς ερευνητών μέσω φυσικής και 
απομακρυσμένης πρόσβασης στον εξοπλισμό. Δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 

Οι επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες αφορούν τα:  

 Ε6.1. Εθνική / Διακρατική Πρόσβαση (TNAs) στις υποδομές των 

παρατηρητηρίων της PANACEA στην ελληνική επικράτεια 

 Ε6.3. Εθνική / Διακρατική πρόσβαση στις υποδομές μετρήσεων 

τηλεπισκόπησης 

 Ε6.4. Εθνική / Διακρατική πρόσβαση στις κινητές υποδομές της 

PANACEA 

 

Στην παρούσα έκθεση συνοψίζονται οι δραστηριοτήτων πρόσβασης στις 

υποδομές PANACEA σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο του Παραδοτέου 6.1, 

του Πακέτου Εργασίας ΠΕ.6, με τίτλο: «Έκθεση δραστηριοτήτων 

πρόσβασης στις υποδομές PANACEA σε εθνικό επίπεδο». 
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2 Επί μέρους δραστηριότητες πρόσβασης στις υποδομές 
PANACEA σε εθνικό επίπεδο 

 

Όνομα σταθμού 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ακτινομετρικός Σταθμός 

Περίοδος επίσκεψης 

30/12/2020 

Τίτλος δραστηριότητας 

Εγκατάσταση ψηφιακού απεικονιστή του ουράνιου θόλου και πυρανομέτρου 

Συμμετέχοντες 

Κωνσταντίνος Κατσιδήμας, Ανδρέας Καζαντζίδης 

Στόχοι επίσκεψης/πειράματος 

Εγκατάσταση κι έλεγχος καλής λειτουργίας. Τα όργανα θα χρησιμοποιηθούν για 

την εκτίμηση των οπτικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων και την 

κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας στον ουράνιο θόλο. 

Συνοπτικά αποτελέσματα και φωτογραφικό υλικό  

Η εγκατάσταση έγινε κανονικά, τα όργανα είναι σε πλήρη λειτουργία 

 

Όνομα σταθμού 

Αισθητήρες μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων στη Ναύπακτο 

Περίοδος επίσκεψης 

06/12/2019 

Τίτλος δραστηριότητας 

Εγκατάσταση δικτύου στη Ναύπακτο 

Συμμετέχοντες 

Ανδρέας Καζαντζίδης 

Στόχοι επίσκεψης/πειράματος 

Εγκατάσταση 2 σταθμών μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή της 

Ναυπάκτου. 

Συνοπτικά αποτελέσματα και φωτογραφικό υλικό  

Η εγκατάσταση έγινε κανονικά, τα όργανα είναι σε πλήρη λειτουργία. 

 

Όνομα σταθμού 

Αισθητήρες μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων στη Θέρμη 

Περίοδος επίσκεψης 

29-30/11/2021 

Τίτλος δραστηριότητας 

Έλεγχος σταθμών μέτρησης στη Θέρμη. 

Συμμετέχοντες 
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Ανδρέας Καζαντζίδης, Γεώργιος Κοσμόπουλος 

Στόχοι επίσκεψης/πειράματος 

Επίσκεψη σε σταθμούς μέτρησης για έλεγχο λειτουργίας, βαθμονόμηση και άλλες 

μετρήσεις. 

Συνοπτικά αποτελέσματα και φωτογραφικό υλικό 

Το δίκτυο είναι σε κανονική λειτουργία. 

 

Όνομα σταθμού: Βόλος, Νομού Μαγνησίας 

Περίοδος επίσκεψης: 11.07.2019-31.07.2019 

Τίτλος δραστηριότητας: Μέτρηση κατακόρυφης κατανομής αερολυμάτων στην 

περιοχή του Βόλου, Ν. Μαγνησίας  

Συμμετέχοντες: Α. Παπαγιάννης, Μ. Μυλωνάκη, Χ.Α. Παπανικολάου, Ρ. Φωσκίνης 

Στόχοι επίσκεψης/πειράματος:  

 Εκστρατεία μετρήσεων αερολυμάτων στο Βόλο, Ν. Μαγνησίας με τη 

χρήση κινητού εξοπλισμού τηλεπισκόπησης (τεχνική lidar) 

 Συσχέτιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και έκθεσης πληθυσμού στην Ελλάδα 

 

Τα πειράματα διεξήχθησαν στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ8). 

 

Συνοπτικά αποτελέσματα και φωτογραφικό υλικό : 

 

Εντοπισμός ενεργών πηγών σωματιδιακής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της 

πόλης του Βόλου (π.χ. εργοστάσιο τσιμέντων ΑΓΕΤ), αλλά και σε περιοχές 

ευρισκόμενες σε μεγαλύτερες αποστάσεις (π.χ. περιοχή Πτολεμαΐδας, έρημος 

Σαχάρα, κλπ.). Καταγραφή και χαρακτηρισμός των αερολυμάτων, καθ΄ύψος, 

αναφορικά με τις οπτικές τους ιδιότητες (συντελεστές οπισθοσκέδασης, 

αποπόλωσης, κλπ.) και την προέλευσή τους. 
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Όνομα σταθμού: Όρος Χελμός, Νομού Αχαΐας 

Περίοδος επίσκεψης: 15-17.11.2019 

Τίτλος δραστηριότητας: Πειραματική εκστρατεία μετρήσεων σε σταθμούς 

υποβάθρου της PANACEA (Χελμός: ελεύθερη τροπόσφαιρα) 

Συμμετέχοντες: Α. Παπαγιάννης, Ρ. Φωσκίνης 

Στόχοι επίσκεψης/πειράματος: 

 Συμμετοχή στην προπαρασκευαστική  εκστρατεία μετρήσεων του έργου 

ΠΑΝΑΚΕΙΑ στο όρος Χελμός (Ν. Αχαΐας) από 15/11-17/11/2019, στο 

πλαίσιο του ΠΕ9: Αλληλεπιδράσεις αερολυμάτων-νεφών, τα οποία 

περιλαμβάνουν ατμοσφαιρικές μετρήσεις με χρήση συστημάτων 

τηλεπισκόπησης laser (τεχνική lidar) και επιτόπιων μετρήσεων 

αερολυμάτων. 

 

Τα πειράματα διεξήχθησαν στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ9). 
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Συνοπτικά αποτελέσματα και φωτογραφικό υλικό  

 

Καταγραφή και χαρακτηρισμός των αερολυμάτων, καθ΄ύψος, αναφορικά με τις 

οπτικές τους ιδιότητες (συντελεστές οπισθοσκέδασης, αποπόλωσης, κλπ.) και την 

προέλευσή τους. Συσχέτιση των 

φυσικο-χημικών ιδιοτήτων των 

αερολυμάτων στη δημιουργία νεφών. 

 

 
 

Όνομα σταθμού: Ιωάννινα (Νομός Ιωαννίνων) 

Περίοδος επίσκεψης: 10.01-07.02.2020 

Τίτλος δραστηριότητας: Μέτρηση κατακόρυφης κατανομής αερολυμάτων στην 

περιοχή των Ιωαννίνων, Ν. Ιωαννίνων 

Συμμετέχοντες: Α. Παπαγιάννης, Χ.Α. Παπανικολάου, Ρ. Φωσκίνης 

Στόχοι επίσκεψης/πειράματος:  

 

 Εκστρατεία μετρήσεων αερολυμάτων στα Ιωάννινα, Ν. Ιωαννίνων με τη 

χρήση κινητού εξοπλισμού τηλεπισκόπησης (τεχνική lidar) 

 Συσχέτιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και έκθεσης πληθυσμού στην Ελλάδα. 

 

Τα πειράματα διεξήχθησαν στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ8). 

 

Συνοπτικά αποτελέσματα και φωτογραφικό υλικό  
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Εντοπισμός ενεργών πηγών σωματιδιακής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της 

πόλης των Ιωαννίνων (π.χ. καύση φρέσκιας βιομάζας για τοπική οικιακή θέρμανση), 

αλλά και σε περιοχές ευρισκόμενες σε μεγαλύτερες αποστάσεις (π.χ. έρημος 

Σαχάρα, κλπ.). Καταγραφή και χαρακτηρισμός των αερολυμάτων, καθ΄ύψος, 

αναφορικά με τις οπτικές τους ιδιότητες (συντελεστές οπισθοσκέδασης, 

αποπόλωσης, κλπ.) και την προέλευσή τους. 
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Όνομα σταθμού: Όρος Χελμός, Νομού Αχαΐας 

Περίοδος επίσκεψης: 01.10-30.11.2021 

Τίτλος δραστηριότητας: Πειραματική εκστρατεία μετρήσεων σε σταθμούς 

υποβάθρου της PANACEA (Χελμός: ελεύθερη τροπόσφαιρα) 

Συμμετέχοντες: Α. Παπαγιάννης, Ρ. Φωσκίνης, Χ.Α. Παπανικολάου, Δ. Ανάγνου 

Στόχοι επίσκεψης/πειράματος: 

 Συμμετοχή στην πειραματική  εκστρατεία μετρήσεων του έργου ΠΑΝΑΚΕΙΑ 

στο όρος Χελμός (Ν. Αχαΐας) στο πλαίσιο του ΠΕ9: Αλληλεπιδράσεις 

αερολυμάτων-νεφών, τα οποία περιλαμβάνουν ατμοσφαιρικές μετρήσεις με 

χρήση συστημάτων τηλεπισκόπησης laser (τεχνική lidar) και επιτόπιων 

μετρήσεων αερολυμάτων. 

 

Τα πειράματα διεξήχθησαν στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ9). 

 

Συνοπτικά αποτελέσματα και φωτογραφικό υλικό  

 

Καταγραφή και χαρακτηρισμός των αερολυμάτων, καθ΄ύψος, αναφορικά με τις 

οπτικές τους ιδιότητες (συντελεστές οπισθοσκέδασης, αποπόλωσης, κλπ.) και την 

προέλευσή τους. Συσχέτιση των φυσικο-χημικών ιδιοτήτων των αερολυμάτων στη 

δημιουργία νεφών. 
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Όνομα σταθμού Ακρωτήρι (Χανιά) 

Περίοδος επίσκεψης 2021 

Τίτλος δραστηριότητας Μετρήσεις βιοαεροζόλ 

Συμμετέχοντες Ελευθερία Κατσίβελα, Λουίζα Ραΐση (ΕΛΜΕΠΑ) 

Στόχοι επίσκεψης/πειράματος Συγκέντρωση αερομεταφερόμενων βακτηρίων 

και μυκήτων 

Συνοπτικά αποτελέσματα και φωτογραφικό υλικό  
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Όνομα σταθμού: Αστικός Σταθμός Θησείου (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 

Αθήνα) 

Περίοδος επίσκεψης: 7-27/6/2021 και 6-27/2/2022 

Τίτλος δραστηριότητας: Χαρτογράφηση επιπέδων Μαύρου Άνθρακα στην Αθήνα  

Συμμετέχοντες: Alessandro Bigi, University of Modena and Reggio Emilia, Italy  & 

Giorgio Veratti, University of Modena and Reggio Emilia, Italy  & ARPAE Emilia-

Romagna, Italy 

Στόχοι επίσκεψης/πειράματος:  

Η Αττική επηρεάζεται από πληθώρα πηγών και διεργασιών σχηματισμού 

αιωρούμενων σωματιδίων, όπως καύση βιομάζας των χειμώνα και φωτοχημικές 
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διεργασίες το καλοκαίρι. Σημαντική είναι επίσης η επίδραση εκπομπών από τον 

ναυτιλιακό και εμπορικό τομέα. Η καύση βιομάζας για οικιακή θέρμανση συνιστά 

παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, με σοβαρές 

προεκτάσεις για τη δημόσια υγεία.  

Με στόχο τη διερεύνηση των ενδο-αστικών μεταβολών των επιπέδων Μαύρου 

Άνθρακα (Black Carbon, BC) και την αξιολόγηση της έκθεσης του πληθυσμού, 

διενεργήθηκαν δυο καμπάνιες μετρήσεων με φορητό εξοπλισμό, σε επιλεγμένες 

περιοχές της Αττικής και σε περιόδους (χειμώνας – καλοκαίρι) με επίδραση 

οικιακής θέρμανσης και μη. Ο Αστικός Σταθμός Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής 

Ρύπανσης του ΕΑΑ στην Αθήνα (Θησείο) αποτέλεσε σταθμό αναφοράς για τον 

ποιοτικό έλεγχο και τη βαθμονόμηση του φορητού εξοπλισμού.  

Οι επισκέπτες ερευνητές συνεργάστηκαν με το προσωπικό του ΕΑΑ και 

εκπαιδεύτηκαν στις μεθοδολογίες σχεδιασμού και διενέργειας μετρήσεων 

χαρτογράφησης αστικής ρύπανσης με χρήση φορητών οργάνων μέτρησης 

ατομικής έκθεσης, ενώ συνεισέφεραν και στην ανάλυση των δεδομένων. 
Συνοπτικά αποτελέσματα και φωτογραφικό υλικό:   

Οι μετρήσεις με τον φορητό εξοπλισμό πραγματοποιήθηκαν κατά μήκος 4 

διαδρομών μήκους 3-4 χιλιομέτρων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας κατά την 

περίοδο 2-27 Ιουνίου 2021 και 6-27 Φεβρουαρίου 2022 (Εικόνα 1). Συγκεκριμένα, 

ορίστηκαν δύο διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας (μια σε τυπικές συνθήκες 

αστικού υποβάθρου στο ιστορικό κέντρο και μια κατά μήκος δρόμων υψηλής 

κυκλοφορίας στο εμπορικό κέντρο της πόλης), μία στο λιμάνι του Πειραιά και μία 

περιαστικού υποβάθρου στα βόρεια προάστια της πόλης. Η διάρκεια της κάθε 

διαδρομής, βασίζοντας με σταθερό ρυθμό, ήταν περίπου 45-60 λεπτά και 

διενεργούνταν δύο φορές κάθε μέρα (9:30-10:30π.μ και 8:00-9:00μ.μ.) Για τη 

μέτρηση BC χρησιμοποιήθηκαν φορητά μικροαιθαλόμετρα ΜΑ200 (Aethlabs, 

USA). Συνοπτικά, το ΜΑ200 παρέχει σε πραγματικό χρόνο την απορρόφηση 

ακτινοβολίας από αιωρούμενα σωματίδια σε 5 μήκη κύματος, από το εγγύς 

υπεριώδες ως το εγγύς υπέρυθρο. Το όργανο φέρει εσωτερική αντλία, μπαταρία, 

GPS, επιταχυνσιόμετρο και αισθητήρες μετεωρολογικών παραμέτρων, ενώ 

υποστηρίζει την αυτόματη αποθήκευση των φασματικών δεδομένων με 

διόρθωση για σφάλματα «σκίασης». Τα δεδομένα απορρόφησης σε πολλαπλά 

μήκη κύματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των ειδών και 

των πηγών εκπομπής BC. Παράλληλα, τα ΜΑ200 λειτούργησαν για επιλεγμένη 

περίοδο στον Αστικό Σταθμό Θησείου με στόχο τη σύγκριση με άλλα φωτόμετρα 

απορρόφησης ακτινοβολίας (MA350, STAP, CLAP, MAAP, AE33) και με 

αυτόματους αναλυτές αερολυμάτων (ACSM).  
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Εικόνα 1. Απεικόνιση των διαδρομών χαρτογράφησης εντός της Αττικής και 

ενδεικτικός φορητός εξοπλισμός. 

 

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της σύγκρισης επέδειξαν εξαιρετικές 

συσχετίσεις (r2>0.9) ως προς τις τιμές εξασθένισης ακτινοβολίας μεταξύ των 

ΜΑ200 και ΑΕ33  στα 625 nm και 660 nm αντίστοιχα. Υψηλή ήταν και η συσχέτιση 

αναφορικά με τις καταγραφόμενες συγκεντρώσεις ισοδύναμου BC (r2>0.9 και 

κλίση 0.85-1.01). Τα δεδομένα της χαρτογράφησης BC (Εικόνα 2) αναλύθηκαν ως 

προς την εποχική, ημερήσια και χωρική διακύμανση τους (συμπεριλαμβανομένων 

των κλασμάτων BC που σχετίζονται με καύση ορυκτών - BCff και βιομάζας - BCbb). 

Παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες χρονικές διαφοροποιήσεις και χωρική 

ετερογένεια των επιπέδων BC μεταξύ των διαφορετικών περιοχών, με τη 

διαδρομή του Πειραιά να επιδεικνύει τα υψηλότερα διάμεσα επίπεδα BC (4-5 μg 

m-3 κατά τη διάρκεια του χειμώνα και του καλοκαιριού). Οι τιμές αυτές 

κυμαίνονται σε επίπεδα διπλάσια συγκριτικά με την διαδρομή στο ιστορικό 

κέντρο της Αθήνας. Η διαδρομή της αστικής κυκλοφορίας παρουσίασε παρόμοια 

αυξημένα επίπεδα ανεξαρτήτως εποχής, ενώ η περιαστική διαδρομή στο 

Χαλάνδρι ανέδειξε τον ρόλο της καύσης βιομάζας, με την καταγραφή σημαντικών 

επιβαρύνσεων κατά τη χειμερινή περίοδο και ιδίως κατά τις βραδινές ώρες.  
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Εικόνα2. Χωρικές-χρονικές μεταβολές των επιπέδων συγκέντρωσης BC στην 

Αττική, σε εποχική κλίμακα. 

 

Μεταξύ των προκαταρκτικών συμπερασμάτων συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: το 

ΜΑ200 είναι αξιόπιστο για την χαρτογράφηση του BC σε αστική κλίμακα, η καύση 

βιομάζας αναδεικνύεται ως ο κύριος παράγοντας έκθεσης του πληθυσμού τις 

νυχτερινές ώρες, ενώ η κυκλοφορία οχημάτων και οι λιμενικές δραστηριότητες 

ενισχύουν βραχυπρόθεσμα τα επίπεδα BC γεγονός που πρέπει να συνυπολογιστεί 

στην αξιολόγηση της έκθεσης του πληθυσμού. Η διασπορά των μέσων 

συγκεντρώσεων BC εντός της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας είναι σημαντική, 

γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό επιδημιολογικών 

μελετών και υποδεικνύει την ανάγκη χρήσης καινοτόμων μεθόδων 

παρατηρήσεων σε πυκνή χωρική κλίμακα και την ανάπτυξη χωρικών μοντέλων.  

 

Όνομα σταθμού: Όρος Χελμός, Νομού Αχαΐας 

Περίοδος επίσκεψης: 06.10-28.10.2021 

Τίτλος δραστηριότητας: Πειραματική εκστρατεία μετρήσεων σε σταθμούς 

υποβάθρου της PANACEA (Χελμός: ελεύθερη τροπόσφαιρα) 

Συμμετέχοντες: Δ. Καραγκιοζίδης, Δ. Νικολής, Α. Μπάης 

Στόχοι επίσκεψης/πειράματος: 

 Συμμετοχή στην πειραματική  εκστρατεία μετρήσεων του έργου ΠΑΝΑΚΕΙΑ 

στο όρος Χελμός (Ν. Αχαΐας) στο πλαίσιο του ΠΕ9.5: Tηλεπισκόπηση MAX-

DOAS ατμοσφαιρικών συστατικών, το οποίο περιλαμβάνει ατμοσφαιρικές 

μετρήσεις παθητικής τηλεπισκόπησης με επίγεια συστήματα 

φασματοσκοπίας διαφορικής οπτικής απορρόφησης (MAX-DOAS) 
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Τα πειράματα διεξήχθησαν στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ9.5). 

 

Συνοπτικά αποτελέσματα και φωτογραφικό υλικό  

Ανάλυση των μετρούμενων ηλιακών φασμάτων με φασματοσκοπία διαφορικής 

οπτικής απορρόφησης και υπολογισμός της κατακόρυφης κατανομής αερίων 

ιχνών και αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα σε συνθήκες υποβάθρου. 

 

 
 

 
 

 
 

Όνομα σταθμού: Ιωάννινα (Νομός Ιωαννίνων) 
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Περίοδος επίσκεψης: 10.01-13.02.2020 

Τίτλος δραστηριότητας: Μελέτη της κατακόρυφης και οριζόντιας κατανομής 

αερίων ιχνών στην τροπόσφαιρα στην περιοχή των Ιωαννίνων, Ν. Ιωαννίνων 

Συμμετέχοντες: Δημήτρης Καραγκιοζίδης, Άλκης Μπάης, Νίκος Χατζηαναστασίου 

και Μαρία Γαβρούζου  

Στόχοι επίσκεψης/πειράματος: 

 Συμμετοχή στην πειραματική  εκστρατεία μετρήσεων του έργου ΠΑΝΑΚΕΙΑ 

στην πόλη των Ιωαννίνων στο πλαίσιο του ΠΕ9.5: Tηλεπισκόπηση MAX-

DOAS ατμοσφαιρικών συστατικών, το οποίο περιλαμβάνει ατμοσφαιρικές 

μετρήσεις παθητικής τηλεπισκόπησης με επίγεια συστήματα 

φασματοσκοπίας διαφορικής οπτικής απορρόφησης (MAX-DOAS) 

 Στόχος της επίσκεψης ήταν η λήψη, για πρώτη φορά στην πόλη των 

Ιωαννίνων, κατακόρυφων προφίλ αερίων (NO2 και HCHO) και 

αερολυμάτων και η σύγκριση των τελευταίων με τα αντίστοιχα προφίλ 

που ελήφθησαν την ίδια περίοδο στην πόλη με τη χρήση κινητού LiDAR. Οι 

μετρήσεις συγκρίθηκαν επίσης και με αντίστοιχες στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Τέλος, εξετάσθηκε ο ενδοημερήσιος και εβδομαδιαίος 

κύκλος των συγκεντρώσεων των αερίων. 

 

Συνοπτικά αποτελέσματα και φωτογραφικό υλικό  

 

Το σύστημα 2D MAX-DOAS τύπου Phaethon [βλέπε φωτογραφία κάτωθι] 

τοποθετήθηκε στην ταράτσα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων (39.617o N, 20.838o E).  

 

 
 

Στο Σχήμα 1 φαίνεται το σημείο τοποθέτησης του οργάνου, καθώς επίσης και οι 

αζιμουθιακές γωνίες μέτρησης του οργάνου, οι οποίες επιλέχθηκαν κατάλληλα 

για μετρήσεις τόσο στο κέντρο της πόλης (15o και 39o) όσο και στην προαστιακή 

περιοχή της Κιάφας (80o). 
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Σχήμα 1. Το σημείο στο οποίο τοποθετήθηκε το MAX-DOAS (μπλέ σημείο). Τα 

χρωματιστά βέλη υποδηλώνουν τις διαφορετικές αζιμουθιακές γωνίες στις οποίες 

μετρούσε το όργανο (πορτοκαλί:15ο, κίτρινο:39ο, μώβ:80ο).  

Στο Σχήμα 2, παρουσιάζονται οι μέσες ημερήσιες τιμές NO2 και HCHO VCDs καθ’ 

όλη την περίοδο των μετρήσεων, ενώ στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται ο 

ενδοημερήσιος κύκλος των NO2 και HCHO για γωνία ύψους 0o και τις τρεις 

αζιμουθιακές κατευθύνσεις (15o,39o,80ο).  

 
Σχήμα 2. Μέσες ημερήσιες τιμές των NO2 και HCHO VCDs  κατά τη διάρκεια 

ολόκληρης της περιόδου μετρήσεων της χειμερινής εκστρατείας της PANACEA 

στα Ιωάννινα. 
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Σχήμα 3. Ενδοημερήσια μεταβολή των NO2 (πάνω) και HCHO (κάτω) VCDs, για 

γωνία ύψους 0o και για τις τρεις διαφορετικές αζιμουθιακές γωνίες (15o,39o,80ο). 

Τέλος, στο Σχήμα 4, φαίνεται η σύγκριση μεταξύ των κατακόρυφων προφίλ 

αερολυμάτων που ελήφθησαν με τη χρήση του συστήματος 2D MAX-DOAS και 

των αντίστοιχων με τη χρήση του LiDAR, το οποίο μετρούσε ταυτόχρονα στην 

περιοχή της Κιάφας, όπου μετρούσε και το 2D MAX-DOAS για αζιμουθιακή γωνία 

80ο. Το LiDAR λειτουργούσε στα 532nm και ήταν εξοπλισμένο με σύστημα 

αποπόλωσης, ώστε να λαμβάνει πληροφορία για το σχήμα και το είδος των 

αερολυμάτων από  τα 250m από το έδαφος και πάνω. Στο Σχήμα 4, 

παρουσιάζονται 6 προφίλ του δείκτη εξασθένισης των αερολυμάτων, τα οποία 

ελήφθησαν από τα δύο συστήματα με χρονική διαφορά ±30 λεπτών.  

 
Σχήμα 4. Σύγκριση των κατακόρυφων προφίλ του δείκτη εξασθένισης των 
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αερολυμάτων που ελήφθησαν με τη χρήση του συστήματος MAX-DOAS και του 

συστήματος LiDAR στα Ιωάννινα. 

 

Όνομα σταθμού: Αστικός Σταθμός Θεσσαλονίκης (ΕΦΑ) 

Περίοδος επίσκεψης: 10/07/2019 - 20/08/2019 

Τίτλος δραστηριότητας: Μετρήσεις συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων 

PM10, PM2.5 με δειγματολήπτη μεγάλου όγκου (High Volume Sampler) 

Συμμετέχοντες: Λιακάκου Ε., Μπουγιατιώτη Κ., Φλώρου Κ., Μιχαηλίδης Κ. , 

Μπαλής Δ. 

Στόχοι επίσκεψης/πειράματος 

Για την πραγματοποίηση των πειραματικών μετρήσεων αιωρούμενης 

σωματιδιακής ύλης (PM10 – PM2.5), χρησιμοποιήθηκε ένας υψηλής ροής 

δειγματολήπτης (High volume sampler, HVS) σε εξωτερικό χώρο, ο οποίος 

εγκαταστήθηκε στην οροφή της ΣΘΕ του ΑΠΘ. Η διάταξη παραχωρήθηκε από το 

Πανεπιστήμιο Πατρών για την θερινή καμπάνια μετρήσεων. Η συλλογή των 

σωματιδίων έγινε με χρήση φίλτρων χαλαζία (quartz fibre), δίνοντας ιδιαίτερη 

προσοχή κατά τη διάρκεια της φύλαξης και της μεταφοράς τους σε καθαρά 

τρυβλία και στις θήκες των φίλτρων αντίστοιχα. Η συλλογή φίλτρου καθώς και η 

καταγραφή των τιμών γινόταν ακολουθώντας συγκεκριμένο καθημερινό 

πρόγραμμα. Πριν από την έναρξη των δειγματοληψιών έγινε βαθμονόμηση του 

δειγματολήπτη με τη μέθοδο που ορίζουν τα αντίστοιχα πρότυπα. Τα πειράματα 

διεξήχθησαν στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ.6).  

 

Συνοπτικά αποτελέσματα και φωτογραφικό υλικό 

Η ανάλυση και επεξεργασία των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό 

Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παρακάτω απεικονίζεται ο δειγματολήπτης που 

χρησιμοποιήθηκε και τα φίλτρα συλλογής των δειγμάτων. 
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Όνομα σταθμού: Αστικός Σταθμός Θεσσαλονίκης (ΕΦΑ)  

Περίοδος επίσκεψης: Ιούλιος - Αύγουστος ‘19 & Δεκέμβριος ‘19 – Φεβρουάριος 

‘20 

Τίτλος δραστηριότητας:  Μετρήσεις συγκέντρωσης μαύρου άνθρακα με τη χρήση 

Αιθαλομέτρου στην Θεσσαλονίκη 

Συμμετέχοντες: Δ. Κουβαράκης, Μιχαηλίδης Κ., Μπαλής Δ. 

Στόχοι επίσκεψης/πειράματος:  

Σκοπός του πειράματος ήταν η μελέτη των συγκεντρώσεων και τα 

χαρακτηριστικών των ανθρακούχων αερολυμάτων που μετρήθηκαν με την χρήση 

αιθαλομέτρου (Α31 Maggee). Η διάταξη παραχωρήθηκε και εγκαταστάθηκε στην 

Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο του 2019 στο πλαίσιο της θερινής καμπάνιας μετρήσεων 

από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η λειτουργία του οργάνου ήταν σε 24ωρη βάση. 

Συγκεκριμένα το αιθαλόμετρο χρησιμοποιείται για την μέτρηση του συντελεστή 

απορρόφησης του μαυρου άνθρακα στο μείγμα αερολύματος και βασίζεται στην 

απορρόφηση της ακτινοβολίας που εκπέμπεται από μια φωτεινή πηγή από το 

στοιχειακό άνθρακα σε επτά μήκη κύματος, από τα 370 (UV) έως τα 950 nm (IR). 

Η δειγματοληψία διαχωρίζεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη αναφέρεται σε 

μετρήσεις κατά την θερινή καμπάνια μετρήσεων Ιούλιος-Αύγουστος 2019 και η 

δεύτερη κατά την χειμερινή περίοδο Δεκέμβριος- Φεβρουάριος 2020. Τα 

πειράματα διεξήχθησαν στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ.6).  

 

Συνοπτικά αποτελέσματα και φωτογραφικό υλικό 

Η ανάλυση και επεξεργασία των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε από το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στην εικόνα παρουσιάζεται η διάταξη αιθαλομέτρου και η 

διακύμανση των συγκεντρώσεων μάζας BC (μg/m3) με συμβολή των ορυκτών 

καυσίμων και της καύσης ξύλου στις συνολικές συγκεντρώσεις μάζας κατά τη 

διάρκεια της χειμερινής εκστρατείας PANACEA ‘19-’20 στη Θεσσαλονίκη. 

 

 

 

Όνομα σταθμού: Αστικός Σταθμός Θεσσαλονίκης (ΕΦΑ) 

Περίοδος επίσκεψης: 24/01/2020 - 26/02/2020 
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Τίτλος δραστηριότητας: Μετρήσεις συγκέντρωσης μάζας  κλάσματος 

αιωρούμενων σωματιδίων με αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη των 2.5 και 10 

μm (PM2.5, PM10). 

Συμμετέχοντες: Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κ., Κούρας Α., Μιχαηλίδης Κ., Μπαλής Δ. 

Στόχοι επίσκεψης/πειράματος 

Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε δειγματολήπτης 

μικρού όγκου (LVS3.1) ο οποίος παραχωρήθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΕΦΑ από 

το τμήμα χημείας ΑΠΘ. Οι δειγματολήπτες χαμηλού όγκου LVS συλλέγουν λεπτά 

σωματίδια στα φίλτρα δειγματοληψίας σύμφωνα με το EN 12341:2014 (PM10 και 

PM2.5). Για το σκοπό αυτό, μια αντλία κενού αντλεί αέρα περιβάλλοντος και ο 

δειγματολήπτης κλασματοποιεί τα αιωρούμενα λεπτά σωματίδια σε μια είσοδο 

δειγματοληψίας. Πριν από την έναρξη των δειγματοληψιών έγινε βαθμονόμηση 

του δειγματολήπτη με τη μέθοδο που ορίζουν τα αντίστοιχα πρότυπα.  

  

Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα 

(18:00 - 23:55), κατά την περίοδο 24/01/2020 έως 26/02/2020. Στόχος της 

καμπάνιας ήταν η διεξαγωγή μετρήσεων συγκέντρωσης, και κατανομών μεγέθους 

σωματιδίων με σκοπό την αξιοποίηση των μετρήσεων για τον προσδιορισμό των 

επιδράσεων αυτών στο κλίμα της περιοχής και στην υγεία των κατοίκων της 

πόλης. Τα πειράματα διεξήχθησαν στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ.6).  

Συνοπτικά αποτελέσματα και φωτογραφικό υλικό 

Το σύνολο των μετρήσεων αναφέρεται σε 34 ημέρες.  Η ανάλυση και 

επεξεργασία των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο 

Αθηνών. Ο δειγματολήπτης LVS 3.1 (Τμ. Χημείας ΑΠΘ) που χρησιμοποιήθηκε κατά 

την διάρκεια της καμπάνιας PANACEA απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα.  
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Όνομα σταθμού: Αστικός Σταθμός Θεσσαλονίκης (ΕΦΑ) 

Περίοδος επίσκεψης: Αύγουστος 2020 – Ιούνιος 2021 

Τίτλος δραστηριότητας: Μετρήσεις συγκέντρωσης και κατανομής μεγέθους του 

αριθμού σωματιδίων αερολύματος με βάση την ηλεκτρική κινητικότητα (SMPS) 

Συμμετέχοντες: Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κ., Κούρας Α., Μιχαηλίδης Κ., Μπαλής Δ. 

Στόχοι επίσκεψης/πειράματος: 

Σκοπός της δραστηριότητας ήταν η μέτρηση της κατανομής μεγέθους σωματιδίων 

και της αριθμητικής κατανομής μεγέθους τους. Για την μελέτη και ανάλυση της 

αριθμητικής συγκέντρωσης και κατανομής μεγέθους σωματιδίων μικρότερων από 

1μm χρησιμοποιήθηκε ο διαφορικός διαχωριστής σωματιδίων αερολύματος με 

βάση την ηλεκτρική κινητικότητα Scanning Mobility Particle Sizer – SMPS). Τα 

πειράματα διεξήχθησαν στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ 6). 

Συνοπτικά αποτελέσματα και φωτογραφικό υλικό  

Η ανάλυση και επεξεργασία των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό 

Αστεροσκοπείο Αθηνών και το ερευνητικό κέντρο “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”. 
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Όνομα σταθμού: Ιωάννινα (Νομός Ιωαννίνων) 

Περίοδος επίσκεψης: 06.12.21-11.01.2022 

Τίτλος δραστηριότητας: Συμμετοχή στην εκστρατεία μετρήσεων “PANACEA Winter 

2021-2022 Campaign’’ στην περιοχή των Ιωαννίνων, Ν. Ιωαννίνων 

Συμμετέχοντες: Δημήτρης Κασκαούτης, Νικόλαος Μιχαλόπουλος 

Στόχοι επίσκεψης/πειράματος: 

Στο πλαίσιο του «JRA1, Ρύπανση της Ατμόσφαιρας και Έκθεση Πληθυσμού» (ΠΕ8) 

διενεργήθηκε επαναληπτική εκστρατεία μετρήσεων ρύπων στα Ιωάννινα, με 

δεδομένο ότι κατά τις προηγούμενες εποχικές εκστρατείες σε έξι αστικά σημεία και 

ένα υποβάθρου εντοπίστηκε επιβάρυνση στη συγκεκριμένη περιοχή λόγω καύσης 

βιομάζας τη χειμερινή περίοδο με αποτέλεσμα να απαιτείται ενδελεχής 

χαρακτηρισμός της πηγής και περαιτέρω εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία αλλά 

και στο κλίμα. 

Συνοπτικά αποτελέσματα και φωτογραφικό υλικό  

Η πόλη των Ιωαννίνων με πληθυσμό περίπου 120.000 κατοίκους, βρίσκεται σε 

υψόμετρο 520 μ., στη δυτική όχθη της λίμνης Παμβώτιδας περιστοιχισμένη από 

ψηλά βουνά (1800-2400 μ). Τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά του οροπεδίου των 

Ιωαννίνων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συσσώρευση αέριων ρυπαντών και 

αερολυμάτων κατά τη χειμερινή περίοδο, ειδικά υπό συνθήκες άπνοιας και εντός 

ενός ρηχού στρώματος ανάμειξης (Papanikolaou et al., 2022). Ως αποτέλεσμα των 

τοπικών εκπομπών, κυρίως καύσης ξύλου/βιομάζας κατά τη χειμερινή περίοδο, 

αλλά και των επικρατούντων μετεωρολογικών συνθηκών, η ποιότητα του αέρα που 

επικρατεί συνήθως το χειμώνα είναι πολύ επιβαρυμένη, όπως προηγούμενες 

έρευνες (Sindosi et al., 2021; Kaskaoutis et al., 2020), αλλά και πρόσφατες από τις 

πειραματικές εκστρατείες της ΠΑΝΑΚΕΙΑ (Kaskaoutis et al., 2022; Papanikolaou et 

al., 2022), έδειξαν. Οι φυσικές, οπτικές και χημικές ιδιότητες των αερολυμάτων 
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έχουν ένα πρωτεύοντα ρόλο στη δημιουργία συνθηκών αιθαλομίχλης κατά τη 

χειμερινή περίοδο, όπως επίσης, και η αυξημένη σχετική υγρασία.  

Τα πολύ υψηλά επίπεδα οργανικών αερολυμάτων (Organic Carbon: OC= 26 μg m-3) 

και λεβογλουκοζάνης (levoglucosan: 6 μg m-3) για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, που 

μετρήθηκαν στην πόλη των Ιωαννίνων κατά την πειραματική εκστρατεία του 

χειμώνα 2019/20 (Δεκέμβριος-Φεβρουάριος), έδωσαν το έναυσμα για συνέχιση των 

μετρήσεων και κατά τη χειμερινή περίοδο 2021/22 (6 Δεκεμβρίου 2021 – 11 

Ιανουαρίου 2022), στα πλαίσια της ΠΑΝΑΚΕΙΑ. Κύριοι στόχοι της νέας πειραματικής 

εκστρατείας ήταν η συνεχής καταγραφή και μελέτη της χημικής σύστασης των 

μικρών (PM1) αερολυμάτων μέσω του οργάνου ACSM (Aerosol Chemical Speciation 

Monitor), η αποτύπωση των πολυ-κυκλικών υδρογονανθράκων, καθώς και η μελέτη 

της χημικής σύστασης των σωματιδίων χωριστά για την ημέρα και τη νύχτα, τα 

οποία δεν μελετήθηκαν στην πρώτη καμπάνια του 2019/20. 

Η Εικόνα 1 παρουσιάζει τη χρονική μεταβολή των συγκεντρώσεων των οργανικών 

αερολυμάτων (ΟΑ: Organic Aerosols), καθώς και του μαύρου άνθρακα 

προερχόμενου από καύση βιομάζας (BCwb) και ορυκτών καυσίμων (BCff), όπως 

επίσης και των ανόργανων συστατικών, θειικών (SO4
2-), νιτρικών (NO3

-), αμμωνίου 

(NH4
+) και χλωρίου (Cl-). Τα αποτελέσματα δείχνουν σχετικά χαμηλές τιμές κατά τις 

πρώτες μέρες των μετρήσεων λόγω βροχόπτωσης που μείωνε σημαντικά τις 

συγκεντρώσεις σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια, και κυρίως κατά τις 

ημέρες των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τα επίπεδα των 

σωματιδίων ήταν κατά πολύ αυξημένα, φτάνοντας συνολικά και τα 250-300 μg m-3. 

Οι πολύ υψηλές συγκεντρώσεις σωματιδίων οφείλονται επί το πλείστών στα 

οργανικά αερολύματα από καύση ξύλου/βιομάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας 

κυρίως, αλλά και την ημέρα. Το 78% των συγκεντρώσεων μικρών σωματιδίων 

αντιστοιχεί στα οργανικά αερολύματα, ενώ το 7% προέρχεται από μαύρο άνθρακα 

από καύση βιομάζας και μόλις το 1% από καύσεις ορυκτών καυσίμων (δηλ. 

αυτοκινήτων, βιομηχανιών, κεντρικών θερμάνσεων). Αυξημένες, επίσης, ήταν και οι 

συγκεντρώσεις των νιτρικών (ΝΟ3
-) έναντι των θεϊκών σωματιδίων, αντανακλώντας 

εκπομπές καύσης βιομάζας. Άξιο αναφορά είναι επίσης, ότι οι πολύ υψηλές 

συγκεντρώσεις εντοπίζονται κατά περιόδους με πολύ χαμηλές ταχύτητες ανέμου 

(~21-30 Δεκεμβρίου), οι οποίες ευνοούν τη συσσώρευση της ρύπανσης στο 

οροπέδιο των Ιωαννίνων.     
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Εικόνα 1: Χρονική μεταβολή των ωριαίων τιμών των οργανικών και ανόργανων 

συγκεντρώσεων των αερολυμάτων στα Ιωάννινα κατά τη χειμερινή περίοδο, 6 

Δεκεμβρίου 2021 – 11 Ιανουαρίου 2022. 

 

Η Εικόνα 2 δείχνει τη διασπορά των συγκεντρώσεων των αερολυμάτων σε σχέση με 

την ταχύτητα και διεύθυνση του ανέμου, ενώ ο χάρτης της περιοχής των Ιωαννίνων 

δίνει το σημείο των μετρήσεων, 1.5-2 km νότια του κέντρου της πόλης. Τα 

αποτελέσματα αυτά, δείχνουν αυξημένες συγκεντρώσεις οργανικών αερολυμάτων, 

ανόργανων συστατικών αλλά και μαύρου άνθρακα για μικρές ταχύτητες ανέμου (< 

2 ms-1) και ανεξαρτήτου διεύθυνσης με μια μικρή αύξηση από βορειοανατολικές 

διευθύνσεις, που αντιστοιχούν στο κέντρο της πόλης. Τα αποτελέσματα αυτά είναι 

χαρακτηριστικά τοπικών πηγών εκπομπής αερολυμάτων κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα στην πόλη των Ιωαννίνων. Εντούτοις, τα θειικά αερολύματα δείχνουν την 

ύπαρξη και περιφερειακών πηγών. 



PANACEA/ΠΕ6/Παραδοτέο Π6.1 

 

 

 

 
Εικόνα 2: Ροδογράμματα ανέμου και συγκεντρώσεων διαφόρων αερολυμάτων στα 

Ιωάννινα κατά τη χειμερινή περίοδο, 6 Δεκεμβρίου 2021 – 11 Ιανουαρίου 2022. 

 

Η Εικόνα 3 δείχνει τη μέση ημερήσια κύμανση των συγκεντρώσεων του μαύρου 

άνθρακα (BCwb, BCff) και των ανόργανων αερολυμάτων κατά τη διάρκεια των 

μετρήσεων. Παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση των συγκεντρώσεων του BCwb, όπως 

επίσης και των οργανικών αερολυμάτων κατά τη διάρκεια των βραδινών 

νυχτερινών ωρών (19-24) λόγω της έντονης και παρατεταμένης καύσης 

ξύλου/βιομάζας. Το αποτύπωμα της πρωινής κίνησης στους δρόμους δίδεται από 

τις αυξημένες τιμές του BC κατά τις ώρες αιχμής (8-9), οι οποίες όμως είναι κατά 

πολύ μικρότερες, σε σχέση με τα νυχτερινά μέγιστα. 

  
 

Εικόνα 3: Μέση ημερήσια κύμανση των συγκεντρώσεων BC από καύση βιομάζας (BCwb) και 

ορυκτών καυσίμων (BCff) (α), όπως και των οργανικών και ανόργανων συστατικών των 

αερολυμάτων (β) στα Ιωάννινα κατά τη χειμερινή περίοδο, 6 Δεκεμβρίου 2021 – 11 

Ιανουαρίου 2022.  
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Όνομα σταθμού: Σταθμός Φινοκαλιά & Εργαστήριο Περιβαλλοντικών και 

Χημικών Διεργασιών, Τμήμα Χημείας  Πανεπιστήμιο Κρήτης  

Περίοδος επίσκεψης: Αύγουστος 2022 

Τίτλος δραστηριότητας: Μετρήσεις συγκέντρωσης και κατανομής μεγέθους του 

αριθμού σωματιδίων αερολύματος με βάση την ηλεκτρική κινητικότητα (SMPS) 

Συμμετέχοντες: Fatma Ozturk, Emre Dikmen, Bekir Taspinar 

Στόχοι επίσκεψης/πειράματος: 

Ανάλυση δειγμάτων που έχουν συλλεχτεί στο Μπολού της Τουρκίας για τον 

προσδιορισμό του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα και αζώτου 

(WSOC,WSON), του συνολικού και ανόργανου άνθρακας (TC,IC) καθώς και του 

συνολικού αζώτου (ΤΝ) με τη χρήση μεθόδου καταλυτικής οξείδωσης καύσης με 

ανιχνευτή NDIR (μη διασκορπιστικός ανιχνευτής υπερύθρων). Στα δείγματα έγινε 

επίσης προσδιορισμός της ποσότητας του ανόργανου αζώτου (ΝΟ3
-, ΝΗ4

+) μέσω 

ιοντικής χρωματογραφίας.  

Οι επισκέπτες επίσης εκπαιδεύτηκαν στη δειγματοληψία και στη βαθμονόμηση 

των μετρήσεων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι ακόμη υπό επεξεργασία 

και τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με αυτά από τις μετρήσεις στο σταθμό 

υποβάθρου στο Φινοκαλιά. 
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3 Συμπεράσματα 
 

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε ότι με τις άνωθεν δραστηριότητες πρόσβασης στις 

υποδομές PANACEA σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο του Παραδοτέου 6.1, του 

Πακέτου Εργασίας ΠΕ.6, με τίτλο: «Έκθεση δραστηριοτήτων πρόσβασης στις 

υποδομές PANACEA σε εθνικό επίπεδο» επιτεύχθηκαν οι στόχοι και τα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα του παρόντος Παραδοτέου που αφορούν στην 

προετοιμασία νέας γενιάς ερευνητών μέσω φυσικής και απομακρυσμένης 

πρόσβασης στον εξοπλισμό, καθώς και δραστηριότητες εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 

Συνοπτικά οι επί μέρους δραστηριότητες:  

 Εγκατάσταση ψηφιακού απεικονιστή του ουράνιου θόλου και 

πυρανομέτρου | Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ακτινομετρικός Σταθμός 

 Αισθητήρες μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων | Ναύπακτος 

 Αισθητήρες μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων |Θέρμη 

 Μέτρηση κατακόρυφης κατανομής αερολυμάτων | Βόλος, Ν. Μαγνησίας 

 Πειραματική εκστρατεία μετρήσεων σε σταθμούς υποβάθρου της PANACEA  

|Χελμός: ελεύθερη τροπόσφαιρα. 

 Μετρήσεις συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων PM10, PM2.5 με 

δειγματολήπτη μεγάλου όγκου (High Volume Sampler) | Θεσσαλονίκη. 

 Μετρήσεις συγκέντρωσης μαύρου άνθρακα με τη χρήση Αιθαλομέτρου | 

Θεσσαλονίκη 

 Μετρήσεις συγκέντρωσης μάζας  κλάσματος αιωρούμενων σωματιδίων με 

αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη των 2.5 και 10 μm (PM2.5, PM10) | 

Θεσσαλονίκη 

 Μετρήσεις συγκέντρωσης και κατανομής μεγέθους του αριθμού σωματιδίων 

αερολύματος με βάση την ηλεκτρική κινητικότητα (SMPS) | Θεσσαλονίκη 

 Χαρτογράφηση επιπέδων Μαύρου Άνθρακα |Αθήνα 

 Μελέτη της κατακόρυφης και οριζόντιας κατανομής αερίων ιχνών στην 

τροπόσφαιρα | Ιωάννινα, Ν. Ιωαννίνων 

 Μετρήσεις βιοαεροζόλ | Χανιά 

 Μέτρηση κατακόρυφης κατανομής αερολυμάτων | Ιωάννινα, Ν. Ιωαννίνων 


