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1. Εισαγωγή 

 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα στις μέρες μας τόσο σε 

τοπική όσο και σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς οι συγκεντρώσεις των αερίων και σωματιδιακών 

ρύπων συχνά υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 

ατμοσφαιρικά σωματίδια, το Ο3 καθώς και άλλοι αέριοι ρύποι συνδέονται μεταξύ τους μέσω 

ενός πολύπλοκου δικτύου κοινών εκπομπών, μετεωρολογικών διαδικασιών και φωτοχημικών 

αντιδράσεων. Επομένως, η αλλαγή στις εκπομπές ενός αέριου ρύπου μπορεί να οδηγήσει σε 

αλλαγές (θετικές ή αρνητικές) των συγκεντρώσεων του.  

Για να μπορέσουμε λοιπόν να αναπτύξουμε κατάλληλες στρατηγικές ελέγχου, ώστε να 

επιτευχθούν ικανοποιητικά επίπεδα ποιότητας της ατμόσφαιρας, είναι αναγκαίος ο 

προσδιορισμός της συνεισφοράς που έχουν οι διάφορες πηγές εκπομπών στο πρόβλημα της 

ρύπανσης καθώς και η μελέτη της απόκρισης των συγκεντρώσεων των ατμοσφαιρικών 

σωματιδίων με διάμετρο έως και 2.5 μm (PM2.5) στις εκπομπές των κύριων ρύπων (SO2, NH3, 

NOx, VOCs, κλπ.). Η χρήση του τρισδιάστατου μοντέλου PMCAMx-2008 εξυπηρετεί στην 

υλοποίηση αυτού του στόχου καθώς συνδέει την μετεωρολογία, τις εκπομπές των πρόδρομων 

ρύπων και τις συγκεντρώσεις των σωματιδίων μέσω μιας αναλυτικής περιγραφής των φυσικών 

και χημικών διεργασιών της ατμόσφαιρας.  

Για να μελετήσουμε την απόκριση των ατμοσφαιρικών σωματιδίων στις αλλαγές των 

εκπομπών ρύπων πραγματοποιήσαμε μία ανάλυση ευαισθησίας μειώνοντας κατά 50% τις 

εκπομπές των κυριότερων πρόδρομων αέριων ενώσεων (SO2, NH3, NOx, ανθρωπογενών 

VOCs). Μελετήθηκε επίσης και η 50% μείωση των πρωτογενών  οργανικών σωματιδίων που 

προέρχονται από ανθρωπογενείς πηγές (POA). Δύο περίοδοι προσομοιώθηκαν (Καλοκαίρι 

2008 και Χειμώνας 2009), προκειμένου να ελεγχθεί και η εποχιακή εξάρτηση της απόκρισης των 

PM2.5 στις αλλαγές των εκπομπών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Ελλάδα, μελετώντας την 
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συνεισφορά που έχουν οι τοπικές πηγές στην ποιότητα του αέρα, τόσο τοπικά πάνω από τον 

Ελλαδικό χώρο, όσο και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. 

Για τον σκοπό αυτό εφαρμόσαμε ένα σενάριο μηδενισμού των εκπομπών που προέρχονται από 

ανθρωπογενείς πηγές στην Ελλάδα κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Η ανάλυση ευαισθησίας 

και η αξιολόγηση του μοντέλου περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα 1. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν οι προσομοιώσεις για την εκτίμηση της επίδρασης της 

αλλαγής των κλιματικών συνθηκών στις συγκεντρώσεις όζοντος και σωματιδιακών ρύπων στην 

ατμόσφαιρα στο μέλλον, βάσει των σεναρίων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή 

του Κλίματος (IPCC) για το 2050.  

Επίσης, οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία εκτιμήθηκαν για τις περιοχές ενδιαφέροντος 

όπου υπολογίστηκαν διαφορές στις συγκεντρώσεις της σωματιδιακής και αέριας ρύπανσης 

λόγω της κλιματικής αλλαγής.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι η καθυστέρηση της Ενότητας 1 αρχικά και 

κατόπιν της Ενότητας 2, προκάλεσε καθυστέρηση και στην Ενότητα 3. Οι προσομοιώσεις της 

ποιότητας της ατμόσφαιρας με το σύστημα GRE-CAPS χρειάστηκε να επαναληφθούν και τα 

αποτελέσματα να επαναξιολογηθούν.  

 

 

2. Περιγραφή του Μοντέλου 

 

Το σύστημα μοντέλων GRE-CAPS συνδέει το παγκόσμιο κλιματικό μοντέλο και μοντέλο 

χημικής μεταφοράς, GISS II’ GCM (Racherla and Adams, 2006), το μέσης κλίμακας 

μετεωρολογικό μοντέλο, WRF (Skamarock et al., 2005), και το τρισδιάστατο μοντέλο χημικής 

μεταφοράς, PMCAMx-2008 (Fountoukis et al., 2011; Megaritis et al., 2013). 

Το GISS II’ GCM χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση του κλίματος σε παγκόσμια 

κλίμακα τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον. Το GISS II’ GCM έχει οριζόντια χωρική 
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ανάλυση 4ο πλάτος και 5ο μήκος, και εννέα κατακόρυφα στρώματα μέχρι τα 10 mb. Η 

προσομοίωση του κλίματος στο μέλλον, έγινε για το έτος 2050 βάσει των σεναρίων Α1B, A1FI 

και A2 της IPCC (2007). Τα τρία σενάρια ενσωματώνουν διαφορετικές υποθέσεις σχετικά με τις 

αλλαγές στον πληθυσμό, καθώς επίσης και την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη. Τα 

σενάρια Α1Β και A1FI περιγράφουν ένα μελλοντικό κόσμο ταχείας οικονομικής ανάπτυξης, με 

ταχεία εισαγωγή νέων και πιο αποτελεσματικών τεχνολογιών. Η διαφορά τους έγκειται  στην 

κατεύθυνση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας, καθώς στο Α1B υπάρχει 

εξισορρόπηση της χρήσης των διαφόρων πηγών ενέργειας, ενώ στο Α1FI εντατική χρήση 

ορυκτών πόρων. Αντίθετα, το σενάριο Α2 περιγράφει έναν ετερογενή κόσμο του οποίου 

ζητούμενο είναι η αυτοδυναμία και η διατήρηση των τοπικών ταυτοτήτων. Η οικονομική 

ανάπτυξη γίνεται κυρίως τοπικά και οι τεχνολογικές αλλαγές είναι περισσότερο 

κατακερματισμένες και με αργούς ρυθμούς σε σχέση με άλλα σενάρια. Ωστόσο, παρόλο τις 

σημαντικές διαφορές στο τρόπο περιγραφής του μελλοντικού κόσμου, από κλιματικής πλευράς 

τα τρία σενάρια δεν παρουσιάζουν σημαντικές αλλαγές το 2050 (IPCC, 2007). Έτσι τα 

αποτελέσματα της μελέτης για την επίδραση που έχει η αλλαγή του κλίματος στην ποιότητα του 

αέρα της Ελλάδας, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και για τα τρία σενάρια. 

Για την προσομοίωση της μετεωρολογίας στο πεδίο που μας ενδιέφερε (Ευρώπη/Ελλάδα) 

χρησιμοποιήθηκε το μέσης κλίμακας μετεωρολογικό μοντέλο WRF (Skamarock et al., 2005). Οι 

οριακές και αρχικές συνθήκες για τη λειτουργία του προκύπτουν από το παγκόσμιο κλιματικό 

μοντέλο με τη μέθοδο της δυναμικής τοπικής μείωσης κλίμακας (dynamical regional 

downscaling). Σκοπός του μοντέλου είναι να προσθέσει περισσότερη λεπτομέρεια τοπικά που 

προέρχεται από την τοπογραφία, την ακτογραμμή και τις χρήσεις γης, όπως αυτό 

ανταποκρίνεται στις ατμοσφαιρικές κινήσεις μεγάλης κλίμακας για την απόκτηση δεδομένων 

υψηλής διακριτικής ικανότητας, με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια για την περιοχή 

ενδιαφέροντος.  

Το τοπικής κλίμακας μοντέλο χημικής μεταφοράς, που χρησιμοποιήθηκε στο GRE-CAPS, 

είναι το PMCAMx-2008 (Fountoukis et al., 2011; Megaritis et al., 2013). Το PMCAMx-2008 
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χρησιμοποιεί σαν πλαίσιο εργασίας το μοντέλο ποιότητας αέρα CAMx (Environ, 2003) 

προσομοιώνοντας τις διεργασίες των εκπομπών, της οριζόντιας και κάθετης μεταφοράς, της 

οριζόντιας και κάθετης διάχυσης, της ξηρής και υγρής εναπόθεσης καθώς επίσης και της αέριας 

χημείας της ατμόσφαιρας. Ο χημικός μηχανισμός που χρησιμοποιείται στο μοντέλο για την 

προσομοίωση της αέριας χημείας είναι ο SAPRC99 (Carter, 2000; Environ, 2003). Ο 

μηχανισμός αυτός περιέχει 211 αντιδράσεις με 56 αέριες ενώσεις και 18 ελεύθερες ρίζες. Για τις 

διεργασίες στη σωματιδιακή φάση, το μοντέλο προσομοιώνει τον σχηματισμό και την ανάπτυξη 

των οργανικών σωματιδίων (Koo et al., 2003), την υγρή χημεία (Fahey and Pandis, 2001), 

καθώς και την ανάπτυξη των ανόργανων σωματιδίων (Koo et al., 2003; Gaydos et al., 2003). Τα 

συστατικά των σωματιδίων που προσομοιώνει το μοντέλο είναι 16 και ανάλογα με την διάμετρό 

τους, η οποία κυμαίνεται από 40 nm έως 40 μm, χωρίζονται σε 10 τμήματα. 

Μία σημαντική βελτίωση του PMCAMx-2008 σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις του 

μοντέλου, έγκειται στον τρόπο περιγραφής των οργανικών σωματιδίων. Οι προηγούμενες 

εκδόσεις του PMCAMx (καθώς και όλα τα υπάρχοντα μοντέλα) υπέθεταν ότι τα πρωτογενή 

οργανικά σωματίδια είναι μη πτητικά και μη ενεργά, κάτι που στην πραγματικότητα δεν 

συμβαίνει. Το PMCAMx-2008 προσομοιώνει τον καταμερισμό των πρωτογενών οργανικών 

εκπομπών θεωρώντας τα πρωτογενή οργανικά σωματίδια ως ημιπτητικά. Για το σκοπό αυτό, 

βάσει της προσέγγισης που ανέπτυξαν οι Shrivastava et al. (2008) χρησιμοποιούνται εννέα 

ομάδες ενώσεων με συγκεντρώσεις κορεσμού από 10-2 μg m-3 έως 106 μg m-3 στους 298 Κ. 

Το μοντέλο θεωρεί επίσης, πως όλα τα οργανικά συστατικά των σωματιδίων (πρωτογενή 

και δευτερογενή) είναι χημικώς ενεργά. Στην προσέγγιση αυτή, οι πρωτογενείς ατμοί που 

σχηματίστηκαν λόγω της εξάτμισης ενός μέρους των πρωτογενών εκπομπών, αντιδρούν με την 

ρίζα του υδροξυλίου μειώνοντας την πτητικότητα τους. Η σταθερά ρυθμού της αντίδρασης είναι 

4x10-11 cm3 mol-1 s-1 ενώ κάθε τέτοια αντίδραση θεωρείται ότι μειώνει την πτητικότητα του 

οργανικού ατμού κατά μία τάξη μεγέθους. 
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3. Εφαρμογή του Μοντέλου 

 

Το GRE-CAPS εφαρμόστηκε πάνω από την Ευρώπη, καλύπτοντας μία περιοχή 

διαστάσεων 5400 × 5832 km2, χρησιμοποιώντας ανάλυση πλέγματος 36 ×36 km2. Για την 

Ελλάδα, το μοντέλο χρησιμοποίησε υψηλότερη χωρική ανάλυση, 9×9 km2 καλύπτοντας μία 

περιοχή διαστάσεων 1008×9000 km2 (Εικόνα 1). Τα μετεωρολογικά δεδομένα που είναι 

απαραίτητα στο μοντέλο περιλαμβάνουν οριζόντιους ανέμους, θερμοκρασία, πίεση, υδρατμούς, 

κατακόρυφη διάχυση, σύννεφα και βροχοπτώσεις, τα οποία προέρχονται από το μοντέλο WRF. 

Αντίστοιχα, το μοντέλο χρησιμοποιεί ωριαίες εκπομπές αέριων και σωματιδιακών ρύπων, τόσο 

από ανθρωπογενείς (Visschedijk et al., 2007; Kulmala et al., 2011) όσο και από βιογενείς 

(Guenther et al., 2006; O’Dowd et al., 2008; Sofiev et al., 2009) πηγές. Η προσομοίωση του 

κλίματος στο παρόν και το μέλλον κάλυψε δύο περιόδους αντιπροσωπευτικές για το καλοκαίρι. 

Η προσομοίωση του κλίματος στο μέλλον έγινε για το έτος 2050, ενώ προκειμένου να μελετηθεί 

μόνο η επίδραση που έχει η αλλαγή του κλίματος στις συγκεντρώσεις του όζοντος (O3) και των 

ατμοσφαιρικών σωματιδίων με διάμετρο έως 2.5 μm (PM2.5), θεωρήσαμε πως οι ανθρωπογενείς 

εκπομπές παραμένουν σταθερές στο μέλλον. 
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Εικόνα 1: Το πεδίο εφαρμογής του GRE-CAPS. Τέσσερις περιοχές χρησιμοποιούνται για την 

μελέτη της απόκρισης των PM2.5 και του Ο3 στις αλλαγές του κλίματος στην Ελλάδα: I = Βόρεια 

Ελλάδα, II = Κεντρική Ελλάδα, III = Πελοπόννησος, IV = Κρήτη. 
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4. Αποτελέσματα - Ανάλυση 

 

4.1 Μετεωρολογία 

 

Η προσομοίωση της μετεωρολογίας για το παρόν κλίμα προβλέπει υψηλές θερμοκρασίες 

στα νότια τμήματα της Ευρώπης σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές, με την υψηλότερη 

θερμοκρασία να προβλέπεται στα Βαλκάνια και την Νότια Ευρώπη, 26.3 oC and 24.5 oC κατά 

μέσο όρο, αντίστοιχα. Στην Ελλάδα, το μοντέλο προβλέπει μία μέση θερμοκρασία, περίπου 25.9 

oC για όλο το πεδίο εφαρμογής, η οποία είναι σχετικά ομοιόμορφη στις διάφορες περιοχές 

(Εικόνα 2α), καθώς κυμαίνεται από 25.4 oC στην Πελοπόννησο έως 26.8 oC στην Βόρεια 

Ελλάδα. Στο μέλλον, η θερμοκρασία στην Ελλάδα προβλέπεται να αυξηθεί 0.35 oC κατά μέσο 

όρο για όλο το πεδίο εφαρμογής (Εικόνα 2β). Η υψηλότερη αύξηση προβλέπεται στην Κεντρική 

και Βόρεια Ελλάδα καθώς επίσης και την Πελοπόννησο, περίπου 0.5 oC, ενώ η προβλεπόμενη 

αύξηση στην Κρήτη είναι μικρότερη (~ 0.3 oC). Αύξηση της θερμοκρασίας προβλέπεται και στην 

υπόλοιπη Ευρώπη, 0.5 oC κατά μέσο όρο σε όλο το πεδίο εφαρμογής. 

Ο προβλεπόμενος ρυθμός βροχόπτωσης για το παρόν κλίμα, είναι αρκετά μεταβλητός 

τοπικά, σε σχέση με την θερμοκρασία. Το GRE-CAPS προβλέπει υψηλούς ρυθμούς 

βροχόπτωσης κυρίως στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη (η μέση μηνιαία βροχόπτωση ξεπερνά 

τα 18 mm month-1), καθώς επίσης και σε περιοχές στα βόρεια, ενώ αντίθετα στα Βαλκάνια, ο 

ρυθμός βροχόπτωση είναι αρκετά μικρότερος (η μέση μηνιαία τιμή δεν ξεπερνά τα 4 mm month-

1). 
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Εικόνα 2: (α) Μέση προβλεπόμενη θερμοκρασία (oC) στην Ελλάδα για το παρόν κλίμα, και (β) 

μέση προβλεπόμενη αλλαγή της θερμοκρασίας λόγω αλλαγής του κλίματος το 2050. Η θετική 

τιμή υποδηλώνει αύξηση.   

 

 

Πίνακας 1: Προβλεπόμενες αλλαγές των μετεωρολογικών παραμέτρων στην Ελλάδα, για το 

2050. Θετική τιμή υποδηλώνει αύξηση. 

 

 

 

Μετεωρολογική 

Παράμετρος 

Βόρεια 

Ελλάδα 

Κεντρική 

Ελλάδα 
Πελοπόννησος Κρήτη 

2050’s 

Θερμοκρασία +0.45 K +0.48 K +0.5 K +0.33 K 

Βροχόπτωση +34% -37% -55% -58% 

Άνεμος -2% +7% -4% +2% 

Απόλυτη 

Υγρασία 

+1% -2% +1% +5% 
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Η αλλαγή του κλίματος στο μέλλον, θα αλλάξει σημαντικά την βροχόπτωση στην Ελλάδα, η 

οποία προβλέπεται να μειωθεί 12% κατά μέσο όρο για όλο το πεδίο εφαρμογής.  

Ωστόσο οι προβλεπόμενες αλλαγές στην βροχόπτωση είναι αρκετά μεταβλητές. Στην 

Κεντρική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, η βροχόπτωση προβλέπεται να μειωθεί 

σημαντικά (έως 58% στην Κρήτη), ενώ αντίθετα, αύξηση της βροχόπτωσης προβλέπεται στην 

Βόρεια Ελλάδα (34% κατά μέσο όρο) καθώς επίσης και στο Βόρειο Αιγαίο.  

Σημαντικές αλλαγές για την βροχόπτωση στο μέλλον, προβλέπονται και στην υπόλοιπη 

Ευρώπη οι οποίες κυμαίνονται από -28% (Νότια Ευρώπη) έως 20% (Κεντρική Ευρώπη).  

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις προβλεπόμενες αλλαγές στις μετεωρολογικές παραμέτρους 

ανάμεσα στο παρόν κλίμα και το μέλλον, για τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 

 

 

 



 

Σελίδα 12 από 56 

 

 

4.2 PM2.5 

 

Η μέση προβλεπόμενη συγκέντρωση σε επίπεδο εδάφους των PM2.5 στην Ελλάδα για το 

παρόν καλοκαίρι παρουσιάζεται στην Εικόνα 3. Κατά μέσο όρο σε όλο το πεδίο εφαρμογής η 

συγκέντρωση των PM2.5 είναι περίπου 23.5 μg m-3, με τα οργανικά σωματίδια να αποτελούν το 

40% της συνολικής μάζας των PM2.5, ενώ ακολουθούν τα θειικά με 35%, το αμμώνιο (10%), ο 

στοιχειακός άνθρακας (4%) και τα νιτρικά (3%). Η μέγιστη συγκέντρωση των PM2.5 προβλέπεται 

στην Αθήνα (περίπου 42 μg m-3), καθώς επίσης και σε περιοχές με σημαντικές πηγές 

εκπομπών (π.χ. Ρόδος, πυρκαγιές), κυρίως λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων των οργανικών 

σωματιδίων (συνεισφέρουν περίπου 55-60% της συνολικής μάζας των PM2.5). 

 

 

Εικόνα 3: Μέση προβλεπόμενη συγκέντρωση σε επίπεδο εδάφους (μg m-3) των PM2.5 

σωματιδίων στην Ελλάδα, για το παρόν κλίμα, κατά την περίοδο του καλοκαιριού. 
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Η μέση προβλεπόμενη αλλαγή της συγκέντρωσης των ολικών PM2.5 σωματιδίων στην 

Ελλάδα, λόγω αλλαγής του κλίματος το 2050 παρουσιάζεται στην Εικόνα 4. Η συγκέντρωση των 

PM2.5 στην Ελλάδα προβλέπεται να μειωθεί 1.1 μg m-3 (5%) κατά μέσο όρο. Ωστόσο, οι 

προβλεπόμενες αλλαγές δεν είναι χωρικά ομοιόμορφες και κυμαίνονται από -20% έως 20%, 

υποδηλώνοντας πως διαφορετικές παράμετροι καθορίζουν την απόκριση των PM2.5 σε κάθε 

περιοχή. Στην Κεντρική Ελλάδα, η αύξηση της ταχύτητας του ανέμου (7% κατά μέσο όρο) και η 

μείωση της απόλυτης υγρασίας κυριαρχούν, μειώνοντας τα PM2.5 1.2 μg m-3 (5.5%) κατά μέσο 

όρο (Εικόνα 4). Μείωση προβλέπεται επίσης στην Βόρεια Ελλάδα (1 μg m-3 ή 5% κατά μέσο 

όρο) και το Βόρειο Αιγαίο (έως 6 μg m-3 ή 16%). Αντίθετα, στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, 

προβλέπεται αύξηση των PM2.5 στο μέλλον, κατά μέσο όρο 0.7 μg m-3 (3%) και 0.2 μg m-3 (1%) 

αντίστοιχα, λόγω αύξησης των οργανικών και νιτρικών σωματιδίων. Η αύξηση, οφείλεται κυρίως 

στην αύξηση της θερμοκρασίας η οποία αυξάνει τις συγκεντρώσεις των οξειδωτικών μέσων και 

τις εκπομπές βιογενών πτητικών οργανικών ενώσεων, καθώς και σε αύξηση της απόλυτης 

υγρασίας η οποία ευνοεί των σχηματισμό νιτρικών σωματιδίων. 

 

 

Εικόνα 4: Μέση προβλεπόμενη αλλαγή συγκέντρωσης σε επίπεδο εδάφους (μg m-3) των PM2.5 

σωματιδίων στην Ελλάδα, λόγω αλλαγής του κλίματος το 2050. Η θετική τιμή υποδηλώνει 

αύξηση. 
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Ο Πίνακας 2, συνοψίζει τις προβλεπόμενες αλλαγές στην συγκέντρωση των επί μέρους 

συστατικών των PM2.5 σωματιδίων, λόγω αλλαγής του κλίματος στην Ελλάδα. 

 

 

Πίνακας 2: Προβλεπόμενες αλλαγές συγκέντρωσης (μg m-3) των PM2.5 σωματιδίων και των επί 

μέρους συστατικών τους, λόγω αλλαγής του κλίματος στην Ελλάδα. Θετική τιμή υποδηλώνει 

αύξηση. 

 

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, το μοντέλο προβλέπει πως η μέση συγκέντρωση των PM2.5 για το 

παρόν κλίμα είναι περίπου 11.5 μg m-3, για όλο το πεδίο εφαρμογής. Υψηλές συγκεντρώσεις 

PM2.5, έως 55 μg m-3, προβλέπονται στην Ουκρανία και την Ρωσία, λόγω υψηλών 

συγκεντρώσεων των οργανικών και θειικών σωματιδίων (έως 19 μg m-3 and 11.5 μg m-3 

αντίστοιχα), όπως επίσης και σε τμήματα της Νότιας Ευρώπης (έως 53 μg m-3 στην Σικελία) 

(Εικόνα 5α). Η αλλαγή του κλίματος στο μέλλον, προβλέπεται να αλλάξει σημαντικά τις 

Συστατικά 

PM2.5 

Βόρεια 

Ελλάδα 

Κεντρική 

Ελλάδα 
Πελοπόννησος Κρήτη 

2050’s 

Αμμωνιακά -0.15 (-6.5%) 
-0.35 (-

12%) 

+0.03 (+1.1%) +0.01 (+0.4%) 

Θειικά -0.4 (-6%) -0.7 (-9%) -0.1 (-1.5%) -0.2 (-3%) 

Νιτρικά -0.03 (-13%) 
-0.15 (-

24%) 

+0.03 (+7%) +0.15 (+18%) 

Οργανικά -0.4 (-4%) +0.1 (+1%) +0.6 (+5.5%) +0.1 (+1%) 

Ολικά PM2.5 -1 (-5%) -1.2 (-5.5%) +0.7 (+3%) +0.2 (+1%) 
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συγκεντρώσεις των PM2.5, στην Ευρώπη, ωστόσο οι προβλεπόμενες αλλαγές είναι αρκετά 

μεταβλητές, τοπικά (Εικόνα 5β). Αύξηση των PM2.5 προβλέπεται στα Βαλκάνια (έως 8 μg m-3 ή 

25%), όπως επίσης και στην Ουκρανία (έως 11 μg m-3 ή 22%) κυρίως λόγω μείωσης της 

βροχόπτωσης (30% κατά μέσο όρο) και αύξηση της θερμοκρασίας. Αντίθετα, στην Κεντρική 

Ευρώπη, η συγκέντρωση των PM2.5 προβλέπεται να μειωθεί στο μέλλον, περίπου 1 μg m-3 (7%) 

κατά μέσο όρο.  

 

 

 

Εικόνα 5: (α) Μέση προβλεπόμενη συγκέντρωση σε επίπεδο εδάφους (μg m-3) των PM2.5 

σωματιδίων στην Ευρώπη, για το παρόν κλίμα, και (β) μέση προβλεπόμενη αλλαγή της 

συγκέντρωσης τους (μg m-3), λόγω αλλαγής του κλίματος το 2050. Η θετική τιμή υποδηλώνει 

αύξηση. 
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4.3 Όζον (Ο3) 

 

Η μέση προβλεπόμενη συγκέντρωση σε επίπεδο εδάφους του Ο3 στην Ελλάδα για το 

παρόν καλοκαίρι παρουσιάζεται στην Εικόνα 6. Το GRE-CAPS προβλέπει μία μέση 

συγκέντρωση για το Ο3 σε όλο το πεδίο εφαρμογής περίπου 52.5 ppb. Οι υψηλότερες 

συγκεντρώσεις προβλέπονται στα νότια τμήματα της Ελλάδας, όπου η συγκέντρωση του Ο3 

φτάνει, κατά μέσο όρο, τα 58 ppb στην Πελοπόννησο και τα 55 ppb στην Κρήτη, αντίστοιχα. 

Υψηλές συγκεντρώσεις, προβλέπονται επίσης και στην Κεντρική Ελλάδα, ενώ αντίθετα, στις 

βόρειες περιοχές τα επίπεδα του Ο3 είναι χαμηλότερα (48 ppb). 

 

 

Εικόνα 6: Μέση προβλεπόμενη συγκέντρωση σε επίπεδο εδάφους (ppb) του Ο3 στην Ελλάδα, 

για το παρόν κλίμα, κατά την περίοδο του καλοκαιριού. 

 

Το GRE-CAPS προβλέπει πως η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει και την συγκέντρωση του 

Ο3. Η αλλαγή του κλίματος το 2050, προβλέπεται να αυξήσει την μέση συγκέντρωση Ο3 στην 

Ελλάδα, 2.5 ppb (4.5%) κατά μέσο όρο για όλο το πεδίο εφαρμογής (Εικόνα 7). Η μεγαλύτερη 
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αύξηση προβλέπεται στην Κεντρική Ελλάδα, περίπου 4 ppb (8%) κατά μέσο όρο, ενώ 

παρόμοιες αλλαγές προβλέπονται και στις υπόλοιπες περιοχές (αύξηση του Ο3 περίπου 2-3 

ppb). Αύξηση των επιπέδων του Ο3 προβλέπονται και στα μεγάλα αστικά κέντρα (π.χ., Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Πάτρα), με την μέση συγκέντρωση του να αυξάνει περίπου 7-9%. Η αύξηση της 

θερμοκρασίας στο μέλλον φαίνεται να κυριαρχεί, και εξηγεί την αύξηση της συγκέντρωση του Ο3 

στην Ελλάδα. 

 

Εικόνα 7: Μέση προβλεπόμενη αλλαγή συγκέντρωσης σε επίπεδο εδάφους (ppb) του O3 στην 

Ελλάδα, λόγω αλλαγής του κλίματος το 2050. Η θετική τιμή υποδηλώνει αύξηση. 

 

Σημαντικές αλλαγές, λόγω της αλλαγής του κλίματος στο μέλλον, προβλέπονται και για την 

ημερήσια 1-hr μέγιστη συγκέντρωση του Ο3 (Εικόνα 8). Η προβλεπόμενη αύξηση δε, είναι 

ακόμη μεγαλύτερη σε σχέση με την αύξηση που προβλέπεται στην μέση συγκέντρωση του Ο3, 

περίπου 3.5 ppb (6.5%) σε όλο το πεδίο εφαρμογής, ενώ στην Κεντρική Ελλάδα φθάνει έως τα 

9 ppb (11%). Παρόμοια αποτελέσματα προβλέπονται και για την ημερήσια μέγιστη 8-hr μέση 

συγκέντρωση (MDA8) του Ο3, η οποία αυξάνεται στο μέλλον, περίπου 3 ppb (6%) κατά μέσο 

όρο για όλο το πεδίο εφαρμογής (Εικόνα 9).  
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Εικόνα 8: (α) Μέση προβλεπόμενη τιμή σε επίπεδο εδάφους της ημερήσιας 1-hr maximum 

συγκέντρωσης (ppb) του Ο3 στην Ελλάδα, για το παρόν κλίμα, και (β) μέση προβλεπόμενη 

αλλαγή της συγκέντρωσης του (ppb), λόγω αλλαγής του κλίματος το 2050. Η θετική τιμή 

υποδηλώνει αύξηση. 

 

 

Εικόνα 9: (α) Μέση προβλεπόμενη τιμή σε επίπεδο εδάφους της ημερήσιας μέγιστης 8-hr 

μέσης συγκέντρωσης (ppb) του Ο3 στην Ελλάδα, για το παρόν κλίμα, και (β) μέση 

προβλεπόμενη αλλαγή της συγκέντρωσης του (ppb), λόγω αλλαγής του κλίματος το 2050. Η 

θετική τιμή υποδηλώνει αύξηση. 
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4.4 Περιοχές ενδιαφέροντος 

 

Οι προβλεπόμενες αλλαγές στις συγκεντρώσεις των PM2.5 σωματιδίων και του Ο3, για τις 

περιοχές που χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα εφαρμογής (case study areas) στο έργο, 

παρουσιάζονται στις επόμενες ενότητες. 

 

4.4.1 Δυτική Ελλάδα 

 

Η αλλαγή του κλίματος το 2050, προβλέπεται να αυξήσει την συγκέντρωση των PM2.5 

σωματιδίων στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Κατά μέσο όρο, τα PM2.5 προβλέπεται να 

αυξηθούν κατά 0.8 μg m-3 (4%) στο μέλλον, με την μέγιστη αύξηση να προβλέπεται στην 

περιοχή του Πύργου, περίπου 2.5 μg m-3 (10%). Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 0.7 οC στην 

περιοχή, η οποία αυξάνει τα οξειδωτικά μέσα καθώς και τις εκπομπές βιογενών πτητικών 

οργανικών ενώσεων, ευνοεί τον σχηματισμό οργανικών σωματιδίων (αύξηση 0.7 μg m-3 ή 6.5% 

κατά μέσο όρο) τα οποία εξηγούν, σε μεγάλο βαθμό, την απόκριση των PM2.5 στην αλλαγή του 

κλίματος. 

Αύξηση προβλέπεται και για τα επίπεδα του Ο3 στην Δυτική Ελλάδα, το 2050. Η 

συγκέντρωση του Ο3 στην περιοχή, προβλέπεται να αυξηθεί στο μέλλον, 5 ppb (9%) κατά μέσο 

όρο. Η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη για τις μέγιστες τιμές του Ο3 (ημερήσια 1-hr μέγιστη 

συγκέντρωση, ημερήσια μέγιστη 8-hr μέση συγκέντρωση) και φθάνει έως τα 7 ppb (11%) και  6 

ppb (10%). Η αύξηση της θερμοκρασίας στο μέλλον εξηγεί τις αλλαγές στην συγκέντρωση του 

Ο3. 
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4.4.2 Δυτική Μακεδονία 

 

Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, η συγκέντρωση των PM2.5 προβλέπεται να μειωθεί 

στο μέλλον, 0.2 μg m-3 (1%) κατά μέσο όρο. Η μείωση των PM2.5 φθάνει έως τα 0.8 μg m-3 

(3.5%) στην Κοζάνη, με τις προβλεπόμενες αλλαγές στην βροχόπτωση (αύξηση 30%) να 

εξηγούν στα περισσότερα τμήματα της περιοχής την απόκριση των PM2.5 στην αλλαγή του 

κλίματος. 

Η αλλαγή του κλίματος προβλέπεται να αυξήσει το O3 στην Δυτική Μακεδονία, το 2050. Η 

αύξηση του Ο3 είναι ομοιόμορφη στις περισσότερες περιοχές και φθάνει τα 3.5 ppb (7%) κατά 

μέσο όρο. Παρόμοια αποτελέσματα προβλέπονται και για την ημερήσια 1-hr μέγιστη 

συγκέντρωση και την ημερήσια μέγιστη 8-hr μέση συγκέντρωση (MDA8) του Ο3. Η 

προβλεπόμενη αύξηση δε, είναι ακόμη μεγαλύτερη σε σχέση με την αύξηση που προβλέπεται 

στην μέση συγκέντρωση του Ο3, περίπου 4.5 ppb (9%). 

 

4.4.3 Νησιά 

 

Το GRE-CAPS προβλέπει πως η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει σημαντικά τις 

συγκεντρώσεις των PM2.5 και στα νησιά. Ωστόσο, οι προβλεπόμενες αλλαγές δεν είναι χωρικά 

ομοιόμορφες και κυμαίνονται από -15% έως 15%, υποδηλώνοντας πως διαφορετικές 

παράμετροι καθορίζουν την απόκριση των PM2.5 σε κάθε περιοχή. Στις Κυκλάδες και τα 

Δωδεκάνησα για παράδειγμα, η μείωση της βροχόπτωσης (40% κατά μέσο όρο) καθώς και η 

αύξηση της θερμοκρασίας (0.4 oC κατά μέσο όρο) στο μέλλον κυριαρχούν, και αυξάνουν τα 

PM2.5 έως 6 μg m-3 (15%) (Ρόδος). Αύξηση των PM2.5 προβλέπεται και στα Επτάνησα, 0.6 μg m-

3 (4%) κατά μέσο όρο. Αντίθετα στο Βόρειο Αιγαίο η αύξηση της ταχύτητας του ανέμου (12% 

κατά μέσο όρο) καθώς και η αύξηση στην βροχόπτωση οδηγούν σε μείωση των PM2.5 έως 6 μg 

m-3 (15%). 
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Η αλλαγή του κλίματος στο μέλλον προβλέπεται να αυξήσει το O3 στα νησιά. Η αύξηση 

είναι μεγαλύτερη στα Επτάνησα, όπου η συγκέντρωση του Ο3 αυξάνει 9 ppb (12%) κατά μέσο 

όρο, ενώ στο Αιγαίο η αύξηση του Ο3 δεν ξεπερνά τα 4 ppb (5%). Η αύξηση της θερμοκρασίας 

στο μέλλον φαίνεται να κυριαρχεί, και εξηγεί την αλλαγή στα επίπεδα του Ο3. 
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5. Επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Υγεία 

5.1 Γενικά 

 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει διαφορετικά το κάθε άτομο. Ο τρόπος που οι ρύποι 

επηρεάζουν τη συνολική υγεία του ατόμου επηρεάζεται από παράγοντες, όπως η τρέχουσα 

κατάσταση υγείας, η ηλικία, η χωρητικότητα των πνευμόνων και ο χρόνος παραμονής σε 

μολυσμένο αέρα. 

Τα μεγάλα σωματίδια των ατμοσφαιρικών ρύπων επηρεάζουν κυρίως τους ανώτερους 

αεραγωγούς των πνευμόνων, ενώ τα μικρότερα σωματίδια μπορούν να φθάσουν στους 

μικρότερους αεραγωγούς και τις κυψελίδες, βαθιά μέσα στους πνεύμονες. 

Ανάλογα με τους συγκεκριμένους αυτούς παράγοντες, τα άτομα που εκτίθενται σε 

ατμοσφαιρικούς ρύπους ενδέχεται να παρουσιάσουν βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες 

συνέπειες. Η ρύπανση στις πόλεις έχει συνδεθεί με την αύξηση των έκτακτων περιστατικών σε 

στα νοσοκομεία και της νοσηλείας λόγω αναπνευστικών νόσων, αλλά και καρδιακών νόσων και 

εγκεφαλικών επεισοδίων. 

Μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες μέχρι σήμερα έχουν δείξει ότι η έκθεση σε αιωρούμενα 

σωματίδια PM10 και κυρίως PM2.5 σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά θνητότητας, μείωσης του 

προσδόκιμου επιβίωσης και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Επίσης, σχετίζεται με αναπνευστικά 

προβλήματα, (άσθμα, βρογχίτιδα, πνευμονία). Άλλες μελέτες έχουν επίσης συνδέσει τους 

κυκλοφοριακούς ρύπους με την καθυστερημένη ανάπτυξη των εμβρύων και με τους πρόωρους 

τοκετούς. 

Ως παράδειγμα αναφέρεται η μελέτη της California Air Resources Board, 2007, από όπου το 

βασικό συμπέρασμα που διεξήχθη φανέρωσε περίπου 5,400 πρώιμους θανάτους ανά έτος και 

μείωση του χρόνου ζωής κατά 14 χρόνια σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού από την έκθεση 

στις συγκεντρώσεις σωματιδίων σε αστικά περιβάλλοντα.  Στην Εικόνα 1 φαίνεται η συσχέτιση 

της μέσης συγκέντρωσης σωματιδίων PM10 και των εισαγωγών στο Νοσοκομείο της Γιούτα, 

ΗΠΑ, κατά τη χειμερινή περίοδο της 3-ετίας 1986-1988, παιδιών ηλικίας 0-17 ετών, με 

συμπτώματα βρογχίτιδας και άσθματος, πνευμονίας και πλευρίτιδας. 
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Εικόνα 1.  Μέση συγκέντρωση σωματιδίων PM10 και εισαγωγές στο Νοσοκομείο της Γιούτα, 

ΗΠΑ, τη χειμερινή περίοδο της 3-ετίας 1986-1988, παιδιών ηλικίας 0-17 ετών, με συμπτώματα 

βρογχίτιδας και άσθματος, πνευμονίας και πλευρίτιδας. Πηγή: Pope, Amer J Public Health 1989; 

79: 623.  

Το 1993 ξεκίνησε στην Ευρώπη το ερευνητικό έργο APHEA (Air Pollution and Health - A 

European Approach) με αντικείμενο τη διερεύνηση της βραχυπρόθεσμης επίδρασης της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία.  Στην μελέτη συμπεριλήφθησαν 32 

ευρωπαϊκές πόλεις και το έργο συνεχίστηκε μέχρι το 2004. Τα κύρια συμπεράσματα 

ήταν τα ακόλουθα (Katsouyanni K., Epidemiology: November 2006 - Volume 17 - Issue 6 

- p S19, ISEE/ISEA 2006 Conference Abstracts Supplement: Symposium Abstracts: 

Abstracts) : 

• Αύξηση  50 µg/m3 στους ρύπους προκαλεί 23% στη θνητότητα. 

• Αύξηση κατά 10 μg/m3  στη συγκέντρωση των PM10, προκαλεί αύξηση στον ημερήσιο 

αριθμό θανάτων κατά 0.52% εξαιτίας όλων των πιθανών αιτιών θανάτων. 

•  Αύξηση κατά 10 μg/m3  στη συγκέντρωση των PM10, προκαλεί αύξηση στον ημερήσιο 

αριθμό θανάτων κατά 0.76% εξαιτίας καρδιαγγειακών επιπτώσεων. 

• Αύξηση κατά 10 μg/m3  στη συγκέντρωση των PM10, προκαλεί αύξηση στον ημερήσιο 

αριθμό θανάτων κατά 0.71% εξαιτίας αναπνευστικών νοσημάτων. 

http://journals.lww.com/epidem/toc/2006/11001
http://journals.lww.com/epidem/toc/2006/11001
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• Επιπτώσεις στην ημερήσια θνησιμότητα λόγω όζοντος παρατηρήθηκαν μόνο κατά τις 

θερμές ημέρες. Αύξηση κατά 10 μg/m3   στην μέση 8ωρη συγκέντρωση όζοντος προκαλεί 

αύξηση κατά 0.22% στον ολικό ημερήσιο αριθμό θανάτων και κατά 0.70% στον αριθμό 

θανάτων λόγω αναπνευστικών νοσημάτων. 

• Έκδοση οδηγιών από Ευρωπαϊκή Επιτροπή και WHO (World Health Organisation) για 

τις εκπομπές αέριων ρύπων. 

 

 

Στον Πίνακα 1, φαίνεται η σχέση του είδους μιας περιοχής με τη συγκέντρωση μάζας και τη 

μέση συγκέντρωση σωματιδίων. Ένας άνθρωπος αναπνέει περίπου 6 λίτρα αέρα το λεπτό. 

(σχεδόν 12 αναπνοές το λεπτό) , δηλαδή αναπνέει 500 cm3 σε κάθε αναπνοή. Αν λοιπόν 

βρίσκεται σε αστική περιοχή αυτό σημαίνει ότι λαμβάνει σε κάθε αναπνοή περίπου 5 107- 5 108   

σωματίδια.  

 

Πίνακας 1. Μέση συγκέντρωση σωματιδίων PM ανά συγκέντρωση μάζας και είδους τοποθεσίας. 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  MASS CONCENTRATION 

(μg/m3)  

Συγκέντρωση PM  

(Σωματίδια / cm3)  

ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  ~100  105-106  

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 30-50  15000  

ΚOΝΤΑ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΑ ~10  300-600  
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Εικόνα 2. Εκτίμηση κινδύνου για θνησιμότητα βάσει Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών μελετών.  

 

Γενικά, αύξηση της συγκέντρωσης των σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη από 10 μm κατά 

10 μg/m3 προκαλεί αύξηση της συχνότητας εμφάνισης πρόωρων θανάτων κατά  0.5-1.5% όταν 

η έκθεση είναι βραχυχρόνια και μέχρι 5%  όταν η έκθεση είναι μακροχρόνια. Για κάθε επιπλέον 

1μg σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη από 2.5μm στον αέρα, ο αριθμός των πρόωρων 

θανάτων αυξάνεται κατά 0.6-1.6% το χρόνο. Για τα PM2.5 δεν υπάρχει τιμή κατωφλίου, κάτω 

από την οποία δεν αναμένεται βλάβη στην υγεία σε κάποια ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού. 



 

Σελίδα 26 από 56 

 

 

5.1.1 Όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας για την ανθρώπινη υγεία 

για σωματίδια και όζον με την οδηγία 2008/50/EK (21/5/2008) όπως φαίνεται στους Πίνακες 

2 και 3. 

 

Πίνακας 2. Όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας για την υγεία για σωματίδια οδηγία 2008/50/EK 

(21/5/2008). 

Τιμές ορίων για αιωρούμενα σωματίδια PM10 
 

 Οριακή τιμή 

Μέση ημερήσια τιμή, να μην 
υπερβαίνεται περισσότερο από 
35 φορές το χρόνο  

50μg/m3  

Μέση ετήσια τιμή  40μg/m3  

 
 
Τιμές ορίων για αιωρούμενα σωματίδια PM2.5 

 Ενδεικτικές οριακές τιμές, μg/m3 Οριακή τιμή, 

μg/m3 

2012  2013  2014  2015  

Μέση ετήσια τιμή 27  26  26  25  

Τιμή – στόχος  

Έτος ισχύος 2010 

Μέση ετήσια τιμή  25 μg/m3 
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Πίνακας 3. Όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας για την υγεία για όζον οδηγία 2008/50/EK 

(21/5/2008). 

Στόχος Περίοδος μέσου 

όρου 

Τιμή στόχος Ημερομηνία κατά 

την οποία πρέπει 

να έχει επιτευχθεί 

η τιμή στόχος  

 

Προστασία 

της 

ανθρώπινης 

υγείας 

 

Μέγιστος 

ημερήσιος μέσος 

όρος 8 ωρών (2) 

120 μg/m3 που δεν πρέπει να 

υπερβαίνονται περισσότερο 

από 25 ημέρες ανά 

ημερολογιακό έτος κατά μέσο 

όρο σε 3 χρόνια  

1.1.2010 

 

Προστασία 

της 

βλάστησης 

 

Μάιος έως 

Ιούλιος 

AOT40 (υπολογίζεται από τις 

τιμές 1 ώρας) 

18 000 μg/m3 × ώρα ως μέσος 

όρος 5 ετών (3) 

 

1.1.2010 

 

 

Σύμφωνα με την οδηγία 2008/50/EK, καθιερώνεται ο Δείκτης Μέσης Έκθεσης (ΔΜΕ). Ο ΔΜΕ 

για το έτος αναφοράς 2010 είναι ο μέσος όρος των συγκεντρώσεων που μετρούνται σε αστικές, 

μη-εκτεθειμένες, τοποθεσίες κατά τα έτη 2008, 2009 & 2010.  Ο εθνικός στόχος μείωσης της 

έκθεσης μέχρι  το2020 κυμαίνεται από 0%-20% αν ο ΔΜΕ το 2010 είναι μικρότερος από 22 

μg/m3 ή είναι ίσος με 18 μg/m3 αν ο ΔΜΕ το 2010 είναι μικρότερος από 22 μg/m3. Η 

υποχρέωση όσον αφορά τη συγκέντρωση της έκθεσης είναι 20 μg/m3 και πρέπει να επιτευχθεί 

μέχρι το 2015. 
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5.2 Αποτελέσματα 

 

Σύμφωνα με αναφορά του Ευρωπαϊκού Θεματικού Κέντρου για τον Αέρα και την Κλιματική 

Αλλαγή (ETC/ACC), η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με 455.000 πρόωρους θανάτους 

ετησίως στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.  

Στην παρούσα μελέτη υπολογίστηκαν διαφορές στη συγκέντρωση όζοντος και σωματιδίων 

λόγω της κλιματικής αλλαγής που προσομοιώθηκε για τον ορίζοντα του 2050 σε σύγκριση με τα 

τωρινά έτη. Οι προσομοιώσεις έδειξαν διαφορές στη χωρική κατανομή των αυξήσεων ή των 

μειώσεων των συγκεντρώσεων των ρύπων που μελετήθηκαν στον Ελλαδικό χώρο.   

Στους Πίνακες 4 και 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του υπολογισμού της μέγιστης 

ποσοστιαίας διαφοράς στην Εκτίμηση Κινδύνου Θνησιμότητας λόγω αλλαγής της 

συγκέντρωσης των PM2.5 και βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης έκθεσης, αντίστοιχα, στις 

περιοχές μελέτης, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Ο υπολογισμός βασίστηκε στα 

αποτελέσματα ερευνών και μελετών όπως εξηγείται παρακάτω: 

 

Βραχυπρόθεσμη έκθεση, όλες οι αιτίες θανάτου.  

Confounding and effect modification in the short-term effects of ambient particles on total 

mortality: Results from 29 European cities within the APHEA2 project: Katsouyanni, K., 

Touloumi, G., Samoli, E., Gryparis, A., Le Tertre, A., Monopolis, Y., Rossi, G., Zmirou, D., 

Ballester, F., Boumghar, A., Anderson, H. R., Wojtyniak, B., Paldy, A., Braunstein, R., 

Pekkanen, J., Schindler, C. & Schwartz, J. 2001 In : Epidemiology. 12, p. 521-531 

 

Βραχυπρόθεσμη έκθεση, Καρδιαγγειακά και Αναπνευστικά,  

Short-term effects of ambient particles on cardiovascular and respiratory mortality: Analitis A, 

Katsouyanni K, Dimakopoulou K, Samoli E, Nikoloulopoulos AK, Petasakis Y, et al. 2006. 

Epidemiology 17:230–233. 

https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/publications/confounding-and-effect-modification-in-the-shortterm-effects-of-ambient-particles-on-total-mortality-results-from-29-european-cities-within-the-aphea2-project(70ee7f73-b7d1-4236-879c-e63f5d742194).html
https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/publications/confounding-and-effect-modification-in-the-shortterm-effects-of-ambient-particles-on-total-mortality-results-from-29-european-cities-within-the-aphea2-project(70ee7f73-b7d1-4236-879c-e63f5d742194).html
https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/klea.katsouyanni.html
https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/hugh.anderson.html
https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/journals/epidemiology(32be058f-3653-407a-91b5-4884bf82cf63).html
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Μακροπρόθεσμη έκθεση, όλες οι αιτίες θανάτου, Καρδιοαναπνευστικά και Καρκίνος των 

Πνευμόνων.  

Filleul L, Rondeau V, Vandentorren S, Le MN, Cantagrel A, Annesi-Maesano I, et al. Twenty five 

year mortality and air pollution: results from the French PAARC survey. Occup Environ Med. 

2005;62:453–460. 

 

 

Πίνακας 4. Ποσοστιαία αλλαγή (%) στην Εκτίμηση Κινδύνου Θνησιμότητας (Relative Risk) λόγω 

αύξησης της συγκέντρωσης των PM2.5, και βραχυπρόθεσμης έκθεσης στις περιοχές μελέτης, 

εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ & 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 0.3 0.375 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -0.1 -0.12 

ΝΗΣΙΑ 0.72 0.9 

 

 

Πίνακας 5. Ποσοστιαία αλλαγή (%) στην Εκτίμηση Κινδύνου Θνησιμότητας (Relative Risk) λόγω 

αύξησης της συγκέντρωσης των PM2.5, και μακροπρόθεσμης έκθεσης στις περιοχές μελέτης, 

εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 

ΘΑΝΑΤΟΥ 

ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1.75 1.25 0.75 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

-0.56 -0.4 -0.24 

ΝΗΣΙΑ 4.2 3 1.8 
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Συμπεραίνεται ότι η αλλαγή στην Εκτίμηση Κινδύνου Θνησιμότητας είναι θετική και σχετικά 

μικρή στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και των Νησιών (Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο). 

Αντίθετα, στη Δυτική Μακεδονία αναμένεται μείωση του κινδύνου Θνησιμότητας εφόσον η 

συγκέντρωση των PM2.5 εκτιμήθηκε ότι θα μειωθεί στην περιοχή αυτή. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

αύξησης της Εκτίμησης Κινδύνου Θνησιμότητας (4.2%,) υπολογίστηκε στις νησιωτικές περιοχές 

για όλες τις αιτίες θανάτου στην περίπτωση μακροπρόθεσμης έκθεσης των κατοίκων.  

Στην βραχυπρόθεσμη έκθεση του πληθυσμού στις αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων 

PM2.5, τα καρδιαγγειακά και αναπνευστικά αίτια εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά Εκτίμησης 

Κινδύνου Θνησιμότητας από τα άλλα αίτια θανάτου συνολικά (Πίνακας 4). Αντίθετα, στην 

περίπτωση της μακροπρόθεσμης έκθεσης, οι αυξημένες συγκεντρώσεις των σωματιδίων 

προκαλούν μεγαλύτερα ποσοστά Εκτίμησης Κινδύνου Θνησιμότητας από όλες τις αιτίες 

θανάτου σε σύγκριση με αυτών των καρδιοαναπνευστικών και του καρκίνου του πνεύμονα.  
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Ο Πίνακας 6 δείχνει τα αποτελέσματα του υπολογισμού της ποσοστιαίας αύξησης της 

θνησιμότητας λόγω αύξησης της συγκέντρωσης του Ο3 εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Ο 

υπολογισμός βασίστηκε στα αποτελέσματα της παρακάτω μελέτης: 

 

APHENA Project: 

Air Pollution and Health: A European and North American Approach,  Report Νumber: 142, 

Publication Type: Research Reports: Katsouyanni, Klea, Jonathan M Samet, HR Anderson, R 

Atkinson, A Le Tertre, S Medina, E Samoli, G Touloumi, RT Burnett, D Krewski, T Ramsay, F 

Dominici, RD Peng, J Schwartz, and A Zanobetti,  2009-10-29.  

 

 

Πίνακας 6. Ποσοστιαία αύξηση Θνησιμότητας (%) λόγω αύξησης της συγκέντρωσης του Ο3, 

στις περιοχές μελέτης, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. 

ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

(ΑΙΤΙΑ) 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΝΗΣΙΑ 

ΟΛΙΚΗ 

ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

(ΟΛΕΣ ΟΙ ΗΛΙΚΙΕΣ) 

0.32 0.16 Επτάνησα: 0.32 

Αιγαίο :  0.14 

ΟΛΙΚΗ 

ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΗΛΙΚΙΕΣ > 75 ετών 

0.22 0.11 Επτάνησα: 0.22 

Αιγαίο:  0.10 

ΟΛΙΚΗ 

ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΗΛΙΚΙΕΣ < 75 ετών 

0.45 0.23 Επτάνησα: 0.45 

Αιγαίο:  0.2 

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ 

ΗΛΙΚΙΕΣ > 75 ετών 

0.40 0.20 Επτάνησα: 0.40 

Αιγαίο:  0.18 

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ 

ΗΛΙΚΙΕΣ < 75 ετών 

0.63 0.32 Επτάνησα: 0.63 

Αιγαίο:  0.28 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ - 0.20 -0.10 Επτάνησα: -0.20 

Αιγαίο:   -0.09 
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Από τον Πίνακα 6 συμπεραίνεται ότι η ποσοστιαία αύξηση της Θνησιμότητας είναι σχετικά 

μικρή σε όλες τις περιοχές της μελέτης και κυρίως στη Δυτική Μακεδονία λόγω της αύξησης του 

όζοντος από την αλλαγή του κλίματος το 2050. Στην περίπτωση που η αιτία θανάτου σχετίζεται 

με ασθένειες του αναπνευστικού, αναμένεται μείωση του ποσοστού Θνησιμότητας επειδή ο 

δείκτης σχέσης αύξησης όζοντος και θνησιμότητας έχει υπολογιστεί ως αρνητικός για τον 

Ευρωπαϊκό χώρο σύμφωνα με τη μελέτη APHENA Katsouyanni et al., 2009. Στα Επτάνησα, το 

ποσοστό αύξησης της Θνησιμότητας είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο στα νησιά 

του Αιγαίου εφόσον οι συγκεντρώσεις του όζοντος στη δυτική Ελλάδα γενικότερα 

υπολογίστηκαν να είναι υψηλότερες. 
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6. Συμπεράσματα 

 

Ένα σύστημα μοντέλων, το GRE-CAPS, χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να μελετήσουμε 

την επίδραση που έχει η αλλαγή του κλίματος στο μέλλον στις συγκεντρώσεις των σωματιδίων 

διαμέτρου έως 2.5 μm (PM2.5), και του όζοντος (Ο3), βάσει των σεναρίων της Διακυβερνητικής 

Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) για το 2050. Το GRE-CAPS χρησιμοποιεί ένα 

παγκόσμιο μοντέλο κλίματος και χημικής μεταφοράς (GISS II’) για την προσομοίωση του 

κλίματος σε παγκόσμια κλίμακα, ένα μέσης κλίμακας μετεωρολογικό μοντέλο (WRF), για την 

προσομοίωση της μετεωρολογίας στο πεδίο που μας ενδιαφέρει, και ένα τοπικής κλίμακας 

μοντέλο χημικής μεταφοράς (PMCAMx-2008). 

Η αλλαγή του κλίματος στο μέλλον, προβλέπεται να οδηγήσει σε μείωση της συγκέντρωσης 

των PM2.5 στην Ελλάδα, 1.1 μg m-3 (5%) κατά μέσο όρο για όλο το πεδίο εφαρμογής. Ωστόσο οι 

προβλεπόμενες αλλαγές δεν είναι χωρικά ομοιόμορφες και κυμαίνονται από -20% έως 20%. Η 

μεγαλύτερη μείωση προβλέπεται στην Κεντρική Ελλάδα (5.5% κατά μέσο όρο), όπου η αύξηση 

της ταχύτητας του ανέμου και η μείωση της απόλυτης υγρασίας φαίνεται να κυριαρχούν, και 

καθορίζουν την απόκριση των PM2.5 στην αλλαγή του κλίματος. Μείωση της συγκέντρωσης των 

PM2.5 προβλέπεται επίσης στην Βόρεια Ελλάδα (5% κατά μέσο όρο) και το Βόρειο Αιγαίο (έως 

16%). Αντίθετα, αύξηση των PM2.5 προβλέπεται για το μέλλον στην Πελοπόννησο (3% κατά 

μέσο όρο) και την Κρήτη (1% κατά μέσο όρο), λόγω αύξησης των οργανικών και νιτρικών 

σωματιδίων. Η αύξηση της θερμοκρασίας στο μέλλον, η οποία αυξάνει τις συγκεντρώσεις των 

οξειδωτικών μέσων και αυξάνει τις εκπομπές βιογενών πτητικών οργανικών ενώσεων, καθώς 

και η αύξηση της απόλυτης υγρασίας, εξηγεί την απόκριση των PM2.5 σε αυτές τις περιοχές. 

Τα επίπεδα O3 στην Ελλάδα, προβλέπεται να αυξηθούν στο μέλλον λόγω αλλαγής του 

κλίματος. Κατά μέσο όρο, για όλο το πεδίο εφαρμογής, η μέση συγκέντρωση O3 στην Ελλάδα 
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αυξάνει 2.5 ppb (4.5%), με την μεγαλύτερη αύξηση να προβλέπεται στην Κεντρική Ελλάδα (8% 

κατά μέσο όρο). Αύξηση του O3, περίπου 7-9%, προβλέπεται και στα μεγάλα αστικά κέντρα, 

ενώ οι αλλαγές είναι ακόμη μεγαλύτερες στις ημερήσιες μέγιστες τιμές του O3 (1-hr μέγιστη, και 

μέγιστη 8-hr μέση συγκέντρωση), και φθάνουν έως το 11%. 

Στις τρεις περιοχές που χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα εφαρμογής στο έργο, τα 

αποτελέσματα μας δείχνουν πως η απόκριση των PM2.5 στην αλλαγή του κλίματος διαφέρει 

σημαντικά.  

Στην Δυτική Ελλάδα, η αύξηση της θερμοκρασίας ευνοεί τον σχηματισμό των οργανικών 

σωματιδίων και οδηγεί σε αύξηση των PM2.5 το 2050, 0.8 μg m-3 (4%) κατά μέσο όρο.  

Αντίθετα στην Δυτικής Μακεδονία, οι προβλεπόμενες αλλαγές στην βροχόπτωση 

κυριαρχούν και οδηγούν σε μείωση των PM2.5 στο μέλλον, 0.2 μg m-3 (1%) κατά μέσο όρο.  

Μεταβλητές αλλαγές των PM2.5 προβλέπονται και στα νησιά, οι οποίες κυμαίνονται από -

4.5% - 15%.  

Η συγκέντρωση του Ο3 αντίθετα, προβλέπεται να αυξηθεί και στις 3 περιοχές, από 3.5 ppb 

(Δυτική Μακεδονία) έως 9 ppb (Επτάνησα), με την αύξηση της θερμοκρασίας να καθορίσει τις 

αλλαγές. 

Οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία λόγω των αλλαγών στις συγκεντρώσεις των 

σωματιδίων PM2.5 και του όζοντος εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής εκτιμήθηκαν για τις περιοχές 

ενδιαφέροντος για τον ορίζοντα του 2050.  

Η Εκτίμηση Κινδύνου Θνησιμότητας (Relative Risk) λόγω βραχυπρόθεσμης και 

μακροπρόθεσμης έκθεσης στις αυξημένες συγκεντρώσεις των PM2.5 λόγω κλιματικής αλλαγής, 

στις περιοχές μελέτης υπολογίστηκε για διαφορετικές αιτίες θανάτου. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι η αλλαγή στην Εκτίμηση Κινδύνου Θνησιμότητας είναι θετική και σχετικά μικρή στις περιοχές 

της Δυτικής Ελλάδας και των Νησιών (Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο). Αντίθετα, στη Δυτική 

Μακεδονία αναμένεται μείωση του κινδύνου Θνησιμότητας εφόσον η συγκέντρωση των PM2.5 
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εκτιμήθηκε ότι θα μειωθεί στην περιοχή αυτή. Το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης της Εκτίμησης 

Κινδύνου Θνησιμότητας (4.2%,) υπολογίστηκε στις νησιωτικές περιοχές για όλες τις αιτίες 

θανάτου στην περίπτωση μακροπρόθεσμης έκθεσης των κατοίκων. Στην βραχυπρόθεσμη 

έκθεση του πληθυσμού στις αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων PM2.5, τα καρδιαγγειακά και 

αναπνευστικά αίτια εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά Εκτίμησης Κινδύνου Θνησιμότητας από τα 

άλλα αίτια θανάτου συνολικά. 

Επίσης, η ποσοστιαία αύξηση της Θνησιμότητας λόγω της αύξησης του όζοντος από την 

αλλαγή του κλίματος το 2050 υπολογίστηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε όλες τις περιοχές της 

μελέτης (0.10 – 0.63%)  και κυρίως στη Δυτική Μακεδονία. Στα Επτάνησα, το ποσοστό αύξησης 

της Θνησιμότητας είναι μεγαλύτερο (0.22- 0.63 %) σε σύγκριση με το αντίστοιχο στα νησιά του 

Αιγαίου (0.1- 0.28 %) εφόσον οι συγκεντρώσεις του όζοντος στη δυτική Ελλάδα γενικότερα 

υπολογίστηκαν να είναι υψηλότερες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

 

 

1. Ανάλυση ευαισθησίας 

 

Για να μελετήσουμε την απόκριση των ατμοσφαιρικών σωματιδίων στις αλλαγές των εκπομπών 

ρύπων πραγματοποιήσαμε μία ανάλυση ευαισθησίας μειώνοντας κατά 50% τις εκπομπές των 

κυριότερων πρόδρομων αέριων ενώσεων (SO2, NH3, NOx, ανθρωπογενών VOCs). Μελετήθηκε 

επίσης και η 50% μείωση των πρωτογενών  οργανικών σωματιδίων που προέρχονται από 

ανθρωπογενείς πηγές (POA). Δύο περίοδοι προσομοιώθηκαν (Καλοκαίρι 2008 και Χειμώνας 

2009), προκειμένου να ελεγχθεί και η εποχιακή εξάρτηση της απόκρισης των PM2.5 στις αλλαγές 

των εκπομπών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Ελλάδα, μελετώντας την συνεισφορά που έχουν 

οι τοπικές πηγές στην ποιότητα του αέρα, τόσο τοπικά πάνω από τον Ελλαδικό χώρο, όσο και 

στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Για τον σκοπό αυτό 

εφαρμόσαμε ένα σενάριο μηδενισμού των εκπομπών που προέρχονται από ανθρωπογενείς 

πηγές στην Ελλάδα κατά την περίοδο του καλοκαιριού.  

 

 

2 Αποτελέσματα – Συζήτηση 

 

2.1 Αξιολόγηση μοντέλου 

 

Το μοντέλο έχει αξιολογηθεί έναντι μετρήσεων φασματογράφου μάζας αεροζόλ  (AMS) 

(Fountoukis et al., 2011) που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο έδαφος, σε διάφορους σταθμούς 

μέτρησης στην Ευρώπη, όσο και υψηλότερα στην τροπόσφαιρα με χρήση αεροσκαφών. Η 

δυνατότητα του μοντέλου να αναπαράγει την μέση ωριαία συγκέντρωση των σωματιδίων με 

μέγεθος μέχρι 1 μm (PM1) έναντι μετρήσεων από 4 επίγειους σταθμούς μέτρησης είναι 

ικανοποιητική. Το μοντέλο αναπαράγει το 87% και 70% των μέσων ωριαίων μετρήσεων για τα 

PM1 οργανικά και θειικά σωματίδια αντίστοιχα. Επίσης για τα PM1 οργανικά το 94% περίπου 
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των προβλέψεων του μοντέλου για τις μέσες ημερήσιας είναι μέσα στα όρια σφάλματος του 

50%. Σε σύγκριση με τις μετρήσεις αεροσκαφών σε πολλαπλά ύψη και περιοχές, το σφάλμα 

στις προβλέψεις του μοντέλου είναι περίπου ίδιο με αυτό των επίγειων μετρήσεων.  

Η μέση προβλεπόμενη συγκέντρωση σε επίπεδο εδάφους των PM2.5, και των επί μέρους 

συστατικών για το καλοκαίρι 2008 και τον χειμώνα 2009 παρουσιάζονται στην Εικόνα 2. Κατά 

την περίοδο του καλοκαιριού το μοντέλο προβλέπει υψηλή συγκέντρωση των PM2.5 στην δυτική 

Ευρώπη κυρίως λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων που προβλέπονται για το NH4NO3 σε ένα 

τμήμα το πεδίου εφαρμογής που εκτείνεται από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Δανία (Εικόνα 2a, 

2b). Η μέγιστη συγκέντρωση του NH4NO3, περίπου 11.4 μg m-3 προβλέπεται στις βόρειες ακτές 

της Γαλλίας. Αντίστοιχα, υψηλές συγκεντρώσεις των PM2.5 προβλέπονται και στην Μεσόγειο, 

κυρίως λόγω αυξημένης συγκέντρωσης των θειικών, ενώ υψηλές συγκεντρώσεις για τα 

οργανικά σωματίδια προβλέπονται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Κατά μέσο όρο για το 

καλοκαίρι του 2008, το μοντέλο προβλέπει ότι τα οργανικά αποτελούν το 31.5% της συνολικής 

μάζας σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη του 2.5 nm (PM2.5), ενώ ακολουθούν τα θειικά με 

30%, το αμμώνιο (13.3%), τα νιτρικά (7.1%) και ο στοιχειακός άνθρακας (3.6%). 

Για την περίοδο του χειμώνα του 2009 το μοντέλο προβλέπει υψηλές συγκεντρώσεις των 

οργανικών στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη κυρίως σε περιοχές με σημαντικές πηγές 

εκπομπών πρωτογενών οργανικών σωματιδίων. Η μέγιστη συγκέντρωση των οργανικών 

περίπου 14.3 μg m-3 προβλέπεται στο Παρίσι (Εικόνα 2b). Αντίστοιχα οι συγκεντρώσεις των 

ανόργανων σωματιδίων προβλέπονται να είναι χαμηλότερες απ’ ότι το καλοκαίρι.  
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Εικόνα 2a. Μέση προβλεπόμενη συγκέντρωση σε επίπεδο εδάφους (μg m-3) των, ολικών PM2.5 

σωματιδίων,  NH4
+ , για (α) το καλοκαίρι του 2008 και (β) τον χειμώνα του 2009. 

 

(α) Καλοκαίρι 2008 (β) Χειμώνας 2009 
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Εικόνα 2b. Μέση προβλεπόμενη συγκέντρωση σε επίπεδο εδάφους (μg m-3) των NO3
-, SO4

2-, 

OA, για (α) το καλοκαίρι του 2008 και (β) τον χειμώνα του 2009. 

(α) Καλοκαίρι 2008 (β) Χειμώνας 2009 
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2.2 Μείωση εκπομπών NH3 κατά 50% 

Η μέση προβλεπόμενη αλλαγή της συγκέντρωσης των ολικών PM2.5 σωματιδίων ύστερα από 

μείωση των εκπομπών NH3 κατά 50%, για το καλοκαίρι 2008 και τον χειμώνα 2009 φαίνεται 

στην Εικόνα 3.  Μείωση των PM2.5 προβλέπεται και τις δύο περιόδους, κυρίως λόγω μείωσης 

του νιτρικού αμμωνίου, αλλά και των θειικών, ενώ η μείωση των εκπομπών NH3 δεν φαίνεται να 

επηρεάζει την συγκέντρωση των οργανικών σωματιδίων. 

 

Εικόνα 3. Μέση προβλεπόμενη αλλαγή συγκέντρωσης σε επίπεδο εδάφους (μg m-3) των  

ολικών PM2.5 σωματιδίων μετά την μείωση κατά 50% των εκπομπών NH3 για (α) το καλοκαίρι 

2008 και (β) τον χειμώνα του 2009.Η θετική τιμή υποδηλώνει μείωση. 

 

Κατά την περίοδο του καλοκαιριού σημαντική μείωση των PM2.5 προβλέπεται σε ένα τμήμα του 

πεδίου εφαρμογής που εκτείνεται από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Δανία, με την μέγιστη 

μείωση, περίπου 5.1 μg m-3 (22.5%) να προβλέπεται στην νότια Αγγλία (Εικόνα 3α). Στην ίδια 

περιοχή η μείωση του νιτρικού αμμωνίου είναι περίπου 4.4 μg m-3 (45%), ενώ η μείωση των 

θειικών έφθασε τα 0.7 μg m-3 (21%). Σημαντική μείωση των PM2.5 προβλέπεται επίσης στην 

Αλβανία (1.8 μg m-3 ή 15%) και την Δυτική Ιταλία (2 μg m-3 ή 18%). Κατά μέσο όρο για όλο το 

πεδίο εφαρμογής η μείωση των ολικών PM2.5 είναι περίπου 0.5 μg m-3 (5.5%), ενώ η μείωση του 

NH4NO3 ξεπερνά το 20%. 

Αντίστοιχα, για την περίοδο του χειμώνα, η συγκέντρωση των PM2.5 σωματιδίων προβλέπεται 

να μειωθεί 0.4 μg m-3 (4.1%) κατά μέσο όρο σε όλο το πεδίο εφαρμογής. λόγω μείωσης του 
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NH4NO3. Η μέγιστη μείωση των PM2.5, περίπου 1.9 μg m-3 (11%) προβλέπεται στα δυτικά της 

Πορτογαλίας (Εικόνα 3β), όπου προβλέπεται και η μέγιστη μείωση του NH4NO3 (1.7 μg m-3 

46%), ενώ σημαντική μείωση των PM2.5 προβλέπεται και στην Ρωσία (1.3 μg m-3 ή 12%). Σε όλο 

το πεδίο εφαρμογής η συγκέντρωση του NH4NO3 προβλέπεται να μειωθεί 20% κατά μέσο όρο. 

 

  2.3 Μείωση εκπομπών NOx κατά 50% 

Η μέση προβλεπόμενη αλλαγή της συγκέντρωσης των  PM2.5 σωματιδίων ύστερα από μείωση 

των εκπομπών NOx κατά 50%, για το καλοκαίρι 2008 και τον χειμώνα 2009 φαίνονται στην 

Εικόνα 4.  

Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού η συγκέντρωση των PM2.5 προβλέπεται να μειωθεί στο 

μεγαλύτερο μέρος του πεδίου εφαρμογής (5% κατά μέσο όρο) κυρίως λόγω μείωσης του 

νιτρικού αμμωνίου. Σημαντική μείωση των PM2.5, προβλέπεται σε ένα τμήμα του πεδίου 

εφαρμογής που εκτείνεται από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Δανία, όπου προβλέπονται και οι 

υψηλότερες συγκεντρώσεις του NH4NO3, με την μέγιστη μείωση, περίπου 3.4 μg m-3 (17%), να 

προβλέπεται στην βόρειες ακτές της Γαλλίας (Εικόνα 4α). Στην ίδια περιοχή προβλέπεται και η 

μεγαλύτερη μείωση για το NH4NO3 η οποία φθάνει τα 3.7 μg m-3 (39%). Κατά μέσο όρο, σε όλο 

το πεδίο εφαρμογής η μείωση του NH4NO3 φθάνει περίπου το 21%.  

Αντίθετα τον χειμώνα, η απόκριση των PM2.5 στην μείωση των εκπομπών NOx είναι 

διαφορετική. Στο μεγαλύτερο τμήμα του πεδίου εφαρμογής προβλέπεται αύξηση των PM2.5 

λόγω αύξησης της συγκέντρωσης των οργανικών και θειικών σωματιδίων ενώ μείωση των PM2.5 

προβλέπεται κυρίως στην δυτική Γαλλία και την Ιβηρική Χερσόνησο (έως 0.6 μg m-3) (Εικόνα 

4β). 

Η μείωση των εκπομπών NOx κατά 50% προκαλεί επίσης σημαντική αλλαγή στις 

συγκεντρώσεις των οξειδωτικών μέσων. Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, η μείωση των 

εκπομπών NOx οδηγεί σε αύξηση της συγκέντρωσης του Ο3 στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα 

(Παρίσι, Λονδίνο, Μαδρίτη, Μιλάνο), η οποία φθάνει έως τα 8 ppb (43%) στο Λονδίνο (Εικόνα 

5α). Αύξηση της συγκέντρωσης του Ο3 το καλοκαίρι, προβλέπεται επίσης στην Δυτική Ευρώπη 

(4% κατά μέσο όρο) καθώς και στην Πορτογαλία. 
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Εικόνα 4. Μέση προβλεπόμενη αλλαγή συγκέντρωσης σε επίπεδο εδάφους (μg m-3) των  

ολικών PM2.5 σωματιδίων μετά την μείωση κατά 50% των εκπομπών NΟx για (α) το καλοκαίρι 

2008 και (β) τον χειμώνα του 2009. Η θετική τιμή υποδηλώνει μείωση.  

 

Αντίθετα, τον χειμώνα, η μείωση των εκπομπών NOx οδηγεί σε αύξηση της συγκέντρωσης του 

O3, σχεδόν όλες οι περιοχές του πεδίου εφαρμογής (15% κατά μέσο όρο), με την μέγιστη 

αύξηση να προβλέπεται στα βορειοανατολικά της Ισπανίας (περίπου 9 ppb ή 80%) (Εικόνα 5β).  

 

Εικόνα 5. Μέση προβλεπόμενη αλλαγή συγκέντρωσης σε επίπεδο εδάφους (ppb) του Ο3 μετά 

την μείωση κατά 50% των εκπομπών NΟx για (α) το καλοκαίρι 2008 και (β) τον χειμώνα του 

2009. Η θετική τιμή υποδηλώνει μείωση. 
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2.4 Μείωση εκπομπών SO2 κατά 50% 

Η μέση προβλεπόμενη αλλαγή της συγκέντρωσης των  PM2.5 σωματιδίων ύστερα 

από μείωση των εκπομπών SO2 κατά 50%, για το καλοκαίρι 2008 και τον χειμώνα 2009 

φαίνεται στην Εικόνα 6.  

Μείωση των PM2.5 προβλέπεται και τις δύο περιόδους, κυρίως λόγω μείωσης των 

θειικών σωματιδίων, αλλά και των αμμωνιακών ιόντων. Αντίθετα η μείωση των 

εκπομπών SO2 οδηγεί σε αύξηση των νιτρικών ιόντων, ενώ δεν φαίνεται να επηρεάζει 

την συγκέντρωση των οργανικών σωματιδίων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6. Μέση προβλεπόμενη αλλαγή συγκέντρωσης σε επίπεδο εδάφους (μg m-3) των  

ολικών PM2.5 σωματιδίων μετά την μείωση κατά 50% των εκπομπών SO2 για (α) το καλοκαίρι 

2008 και (β) τον χειμώνα του 2009. Η θετική τιμή υποδηλώνει μείωση. 

 

Κατά την περίοδο του καλοκαιριού μειώνοντας τις εκπομπές SO2 περιμένουμε 

μείωση της συγκέντρωσης των PM2.5 σχεδόν σε όλο το πεδίο εφαρμογής. Σημαντική 

μείωση προβλέπεται στην περιοχή των Βαλκανίων, με την μέγιστη μείωση, περίπου 1.6 

μg m-3 (17%) να προβλέπεται στην νότια Βουλγαρία (Εικόνα 6α). Στην συγκεκριμένη 

περιοχή η μείωση των θειικών σωματιδίων είναι περίπου 1.3 μg m-3 (40%), ενώ σε όλο 

το πεδίο εφαρμογής η μείωση των θειικών  ξεπερνά το 20% κατά μέσο όρο. Μικρή 

μείωση προβλέπεται επίσης για την συγκέντρωση των αμμωνιακών ιόντων, η οποία δεν 

ξεπερνά τα 0.4 μg m-3 (νότια Βουλγαρία). Αντίθετα η μείωση των εκπομπών SO2 οδηγεί 
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σε αύξηση των νιτρικών ιόντων, σχεδόν σε όλο το πεδίο εφαρμογής (16% κατά μέσο 

όρο), με την μέγιστη αύξηση, περίπου 0.8 μg m-3 (50%), να προβλέπεται στην δυτική 

Ελλάδα. 

Αντίστοιχα, για την περίοδο του χειμώνα, τα PM2.5 προβλέπεται να μειωθούν σε όλο 

το πεδίο εφαρμογής, ωστόσο η μείωση αυτή δεν ξεπερνά τα (0.9 μg m-3 ή 7%) στην 

Δανία (Εικόνα 6β). Η μείωση της συγκέντρωσης των θειικών ιόντων τον χειμώνα είναι 

15% κατά μέσο όρο σε όλο το πεδίο εφαρμογής. Η μικρότερη μείωση των PM2.5 τον 

χειμώνα, οφείλεται κυρίως στην περιορισμένη διαθεσιμότητα του Η2Ο2 για τον 

σχηματισμό θειικών ιόντων καθώς και στην αύξηση των νιτρικών.  

 

2.5 Μείωση εκπομπών ανθρωπογενών VOCs κατά 50% 

Η μέση προβλεπόμενη αλλαγή της συγκέντρωσης των  PM2.5 σωματιδίων ύστερα 

από την μείωση κατά 50% των εκπομπών των VOCs που προέρχονται από 

ανθρωπογενείς πηγές, για το καλοκαίρι 2008 και τον χειμώνα 2009 φαίνεται στην 

Εικόνα 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7. Μέση προβλεπόμενη αλλαγή συγκέντρωσης σε επίπεδο εδάφους (μg m-3) 

των  ολικών PM2.5 σωματιδίων μετά την μείωση κατά 50% των εκπομπών VOCs που 

προέρχονται από ανθρωπογενείς πηγές, για (α) το καλοκαίρι 2008 και (β) τον χειμώνα 

του 2009. Η θετική τιμή υποδηλώνει μείωση. 

 



 

Σελίδα 47 από 56 

 

Η μείωση των VOCs οδηγεί σε μικρή μείωση των PM2.5 και τις 2 περιόδους κυρίως 

λόγω μικρής μείωσης των οργανικών σωματιδίων, ενώ δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματική στην μείωση των ανόργανών σωματιδίων καθώς δεν επηρεάζει 

σημαντικά την συγκέντρωση τους. Κατά την περίοδο του καλοκαιριού η μέγιστη μείωση 

των PM2.5 προβλέπεται στην βόρεια Γαλλία (περίπου 0.5 μg m-3 ή 2%) ενώ στο 

υπόλοιπο πεδίο η προβλεπόμενη μείωση δεν ξεπερνά τα 0.2 μg m-3 (Εικόνα 7α) 

Αντίστοιχα, τον χειμώνα η μείωση των PM2.5 είναι ακόμη μικρότερη και φθάνει έως τα 

0.4 μg m-3 (1%) στην βορειοδυτική Ρωσία (Εικόνα 7β). Η συγκέντρωση των οργανικών 

σε όλο το πεδίο εφαρμογής προβλέπεται να μειωθεί κατά 5% κατά μέσο όρο το 

καλοκαίρι, και 3% τον χειμώνα. 

 

2.6 Μείωση εκπομπών ανθρωπογενών POA κατά 50% 

Η μέση προβλεπόμενη αλλαγή της συγκέντρωσης των  PM2.5 σωματιδίων ύστερα 

από την μείωση κατά 50% των εκπομπών των πρωτογενών οργανικών σωματιδίων 

(POA) που προέρχονται από ανθρωπογενείς πηγές , για το καλοκαίρι 2008 και τον 

χειμώνα 2009 φαίνεται στην Εικόνα 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Μέση προβλεπόμενη αλλαγή συγκέντρωσης σε επίπεδο εδάφους (μg m-3) 

των  ολικών PM2.5 σωματιδίων μετά την μείωση κατά 50% των εκπομπών POA που 

προέρχονται από ανθρωπογενείς πηγές, για (α) το καλοκαίρι 2008 και (β) τον χειμώνα 

του 2009. Η θετική τιμή υποδηλώνει μείωση. 
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Η συγκέντρωση των PM2.5 προβλέπεται να μειωθεί και τις δύο περιόδους, λόγω 

μείωσης των οργανικών σωματιδίων, ιδιαίτερα κοντά σε περιοχές με σημαντικές πηγές 

εκπομπών. Ωστόσο στις υπόλοιπες περιοχές του πεδίου εφαρμογής η μείωση των 

PM2.5 είναι μικρότερη, ενώ η μείωση των POA δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματική στην μείωση των ανόργανών σωματιδίων καθώς δεν επηρεάζει 

σημαντικά την συγκέντρωση τους.  

Κατά την περίοδο του καλοκαιριού η συγκέντρωση των PM2.5 προβλέπεται να 

μειωθεί σε όλο σχεδόν το πεδίο εφαρμογής με την μέγιστη μείωση, περίπου (3.5 μg m-3 

ή 12.5%) να προβλέπεται στην Φιλανδία, λόγω μείωσης των οργανικών σωματιδίων 

(3.6 μg m-3 or 34%). Σημαντική μείωση των  PM2.5 προβλέπεται επίσης στα ανατολικά 

της Βαλτικής Θάλασσας, (1.6 μg m-3 ή 10%) και στην Ολλανδία (1 μg m-3 or 4%) (Εικόνα 

8α). Αντίστοιχη ήταν και η μείωση των οργανικών τα οποία προβλέπεται να μειωθούν 

κατά 6% κατά μέσο όρο σε όλο το πεδίο εφαρμογής. 

Τον χειμώνα η μείωση των PM2.5 προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη φθάνοντας έως 

τα 6.8 μg m-3 (19%) στην βόρεια Γαλλία, κοντά στην πόλη του Παρισιού. Σημαντική 

μείωση προβλέπεται επίσης και στην βορειοδυτική Ρωσία (περίπου 3.8 μg m-3 ή 9%) 

(Εικόνα 8β). Τα οργανικά προβλέπονται να μειωθούν 11% κατά μέσο όρο σε όλο το 

πεδίο εφαρμογής.  

      Τα αποτελέσματα της απόκρισης των ολικών PM2.5 σωματιδίων και των επί μέρους 

συστατικών τους, στα σενάρια μείωσης εκπομπών που εφαρμόσαμε για το καλοκαίρι 

2008 και τον χειμώνα 2009, συνοψίζονται στον Πίνακα 2. 
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Πίνακας 2. Ποσοστιαία μέση μείωση της συγκέντρωσης των PM2.5 σωματιδίων και των 

επί μέρων συστατικών τους ύστερα από μείωση κατά 50% των εκπομπών NH3, NOx, 

SO2, VOCs και POA για το καλοκαίρι 2008 και τον χειμώνα 2009.  

 

Στρατηγική 

Μείωσης 
 PM2.5 Αμμωνιακά Θειικά Νιτρικά Οργανικά 

-50% NH3 
Καλοκαίρι 5.5%       *    

Χειμώνας 4.1%     

-50% NΟx 
Καλοκαίρι 5%     

Χειμώνας 0.4%     

-50% SO2 
Καλοκαίρι 5.1%     

Χειμώνας 2.6%     

-50% VOCs 
Καλοκαίρι 0.5%     

Χειμώνας 0.6%     

-50% POA 
Καλοκαίρι 1.3%     

Χειμώνας 1.6%     

* 

 

Μείωση 

> 10% 

Αύξηση > 

10% 

Μείωση 

< 10% 

Αύξηση < 

10% 

Όχι σημαντική 

επίδραση 
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2.7 Μηδενισμός Ανθρωπογενών Εκπομπών στην Ελλάδα  

Τα αποτελέσματά από τον μηδενισμό των ανθρωπογενών εκπομπών στην Ελλάδα, 

έδειξαν πως η συνεισφορά των τοπικών πηγών στην συγκέντρωση των PM2.5 ποικίλλει, 

και εξαρτάται από την τοποθεσία καθώς και την χημική ένωση. Το μοντέλο προβλέπει 

πως περίπου 10 - 40% της συγκέντρωσης των ολικών PM2.5 στην Ελλάδα οφείλεται στις 

τοπικές πηγές (Εικόνα 9), με την μέγιστη συνεισφορά να προβλέπεται στην Αθήνα 

(42%). Οι τοπικές πηγές φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την συγκέντρωση του 

μαύρου άνθρακα (BC). Σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 30% της συγκέντρωσης του BC  

οφείλεται στις τοπικές πηγές, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα), όπως επίσης και 

σε περιοχές κοντά σε πηγές εκπομπών (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη) η συνεισφορά των 

τοπικών πηγών ξεπερνάει το 60% (Εικόνα 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9. Μέση προβλεπόμενη κλασματική αλλαγή συγκέντρωσης σε επίπεδο εδάφους 

(μg m-3) των  ολικών PM2.5 σωματιδίων μετά τον μηδενισμό των ανθρωπογενών 

εκπομπών στην Ελλάδα για το καλοκαίρι 2008. Η αρνητική τιμή υποδηλώνει μείωση. 
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Εικόνα 10. Μέση προβλεπόμενη κλασματική αλλαγή συγκέντρωσης σε επίπεδο 

εδάφους (μg m-3) του BC μετά τον μηδενισμό των ανθρωπογενών εκπομπών στην 

Ελλάδα για το καλοκαίρι 2008. Η αρνητική τιμή υποδηλώνει μείωση. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η επίδραση των τοπικών πηγών στην συγκέντρωση 

του NH4NO3. Κατά μέσο όρο περίπου 20% του NH4NO3 στην Ελλάδα, προέρχεται από 

τοπικές πηγές, ενώ σε ορισμένες περιοχές (Δυτική Ελλάδα, Αθήνα), η συνεισφορά των 

τοπικών πηγών είναι ακόμη μεγαλύτερη, ξεπερνώντας το 40% (Εικόνα 11α). Αντίθετα, 

οι πηγές εκπομπών SO2, δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την 

συγκέντρωση των θειικών σωματιδίων στην Ελλάδα. Το μοντέλο προβλέπει πως η 

συνεισφορά των τοπικών πηγών στην συγκέντρωση των θειικών δεν ξεπερνά το 25% 

(Εικόνα 11β), υποδηλώνοντας πως η μεταφορά ρύπων καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τα 

επίπεδα των θειικών σωματιδίων. Ανάλογα αποτελέσματα παίρνουμε και για τα 

οργανικά σωματίδια, όπου η μεταφορά δευτερογενών οργανικών σωματιδίων από 

άλλες περιοχές φαίνεται να κυριαρχεί σε σχέση με την συνεισφορά των τοπικών πηγών 

(15% συνεισφορά κατά μέσο όρο) (Εικόνα 12). Εξαίρεση αποτελεί η Αθήνα, όπου η 

συνεισφορά των τοπικών πηγών είναι μεγαλύτερη (37%), κυρίως λόγω της μείωσης της 

συγκέντρωσης των πρωτογενών οργανικών σωματιδίων (POA) από ανθρωπογενείς 

πηγές (πάνω από 75%). 
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Εικόνα 11. Μέση προβλεπόμενη κλασματική αλλαγή συγκέντρωσης σε επίπεδο 

εδάφους (μg m-3) των (a) NH4NO3 και (β) SO4
2- μετά τον μηδενισμό των ανθρωπογενών 

εκπομπών στην Ελλάδα για το καλοκαίρι 2008. Η αρνητική τιμή υποδηλώνει μείωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12. Μέση προβλεπόμενη κλασματική αλλαγή συγκέντρωσης σε επίπεδο 

εδάφους (μg m-3) των ΟΑ μετά τον μηδενισμό των ανθρωπογενών εκπομπών στην 

Ελλάδα για το καλοκαίρι 2008. Η αρνητική τιμή υποδηλώνει μείωση. 
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Οι τοπικές πηγές της Ελλάδας δεν επηρεάζουν μόνο τις συγκεντρώσεις των 

ατμοσφαιρικών σωματιδίων, και κατ’ επέκταση την ποιότητα του αέρα μόνο στον 

Ελλαδικό χώρο, αλλά η επίδραση τους εκτείνεται σε μία ευρύτερη περιοχή αρκετών 

δεκάδων χιλιομέτρων  

 

3. Συμπεράσματα  

Το τρισδιάστατο μοντέλο χημικής μεταφοράς PMCAMx-2008 εφαρμόστηκε στην 

Ευρώπη για να μελετήσουμε την απόκριση των ατμοσφαιρικών σωματιδίων στην 

μείωση κατά 50% των εκπομπών των κυριότερων πρόδρομων αέριων ενώσεων (SO2, 

NH3, NOx, ανθρωπογενών VOCs) καθώς και στην μείωση των πρωτογενών  οργανικών 

σωματιδίων που προέρχονται από ανθρωπογενείς πηγές (POA). Δύο περίοδοι 

προσομοιώθηκαν (Καλοκαίρι 2008 και Χειμώνας 2009), προκειμένου να ελεγχθεί και η 

εποχιακή εξάρτηση της απόκρισης των PM2.5 στις αλλαγές των εκπομπών.  

Η μείωση των εκπομπών NH3 φαίνεται να είναι αποτελεσματική στην μείωση της 

συγκέντρωσης των PM2.5 στην Ευρώπη, και τις δύο περιόδους, κυρίως λόγω μείωσης 

του NH4ΝΟ3 (20% κατά μέσο όρο). Η μείωση κατά 50% των εκπομπών SO2 

περιμένουμε να είναι αποτελεσματική στην μείωση των PM2.5, στα Βαλκάνια κατά την 

περίοδο του καλοκαιριού κυρίως λόγω μείωσης των θειικών σωματιδίων (30% στα 

Βαλκάνια, 20% σε όλο το πεδίο εφαρμογής), ενώ η μείωση των ανθρωπογενών VOC 

και POA προβλέπεται να μειώσει την συγκέντρωση των οργανικών, ιδιαίτερα σε 

περιοχές κοντά σε πηγές. Αντίθετα η στρατηγική μείωσης των εκπομπών NOx είναι 

αναποτελεσματική, καθώς αυξάνει το Ο3 στην δυτική Ευρώπη και τα μεγάλα αστικά 

κέντρα κατά την περίοδο του καλοκαιριού, ενώ τον χειμώνα αυξάνει την συγκέντρωση 

των PM2.5 στις περισσότερες περιοχές του πεδίου εφαρμογής. 

Η ανάλυση μας για τη συνεισφορά των τοπικών πηγών της Ελλάδας στην ποιότητα 

του αέρα, εφαρμόζοντας ένα σενάριο μηδενισμού των ανθρωπογενών εκπομπών για το 

καλοκαίρι του 2008, έδειξε πώς η επίδραση των τοπικών πηγών στις συγκεντρώσεις 

των σωματιδίων ποικίλλει ανάλογα την περιοχή και την χημική ένωση.  Οι τοπικές πηγές 

είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τα πρωτογενή σωματίδια (BC, POA), ενώ η επίδραση τους 

στις συγκεντρώσεις των δευτερογενών σωματιδίων (SO4
2-) είναι μικρή, με την 

μεταφερόμενη ρύπανση σε αυτή την περίπτωση να κυριαρχεί. Παράλληλα οι 



 

Σελίδα 54 από 56 

 

ανθρωπογενείς εκπομπές δεν επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα μόνο τοπικά, αλλά η 

επίδραση τους εκτείνεται αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από την πηγή. 
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