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Οικολογικά προβλήματα: ονομάζονται οι διαταραχές 
στη γήινη βιόσφαιρα και στο φυσικό περιβάλλον οι οποίες 
συνηθίζεται να αποδίδονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. 
Στον βαθμό που τα οικολογικά προβλήματα απειλούν την 
επιβίωση ενός πληθυσμού, οδηγούν σε μία οικολογική κρίση. 
Στα περιβαλλοντικά προβλήματα συγκαταλέγονται:

Οικολογικά προβλήματα

● η περιβαλλοντική ρύπανση, 
● η κλιματική αλλαγή, 
● η τρύπα του όζοντος, 
● η αποδάσωση , 
● η ερημοποίηση, 
● η εξαφάνιση βιολογικών ειδών, 
● η όξινη βροχή κλπ. 

Τα οικολογικά προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται κυρίως μετά 
τη βιομηχανική επανάσταση, ενώ υπάρχουν διαφορετικές 

αντιλήψεις σχετικά με τα αίτια και τους τρόπους αντιμετώπισής 
τους. 



Οικολογικά προβλήματα



Επιστημονικά διερευνώνται από την οικολογία και την  
περιβαλλοντολογία, αλλά κατά τη δεκαετία του 1960 αναδύθηκε 
το πολύπλευρο οικολογικό κοινωνικό κίνημα με στόχο την 
προσπάθεια για την επίλυση των οικολογικών προβλημάτων. 

Οι μηχανικοί περιβάλλοντος προσπαθούν να 
αναπτύξουν τεχνολογικές λύσεις για τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα (π.χ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καταλύτες 
αυτοκινήτου, συσκευές καθαρισμού αερίων κλπ).

Οικολογικά προβλήματα



Έτσι υπάρχουν πολλά περιβαλλόντικα προβλήματα σε όλους τους 
βαθμούς δυσκολίας, αλλά και στο να τα επιλύσουμε. Για αυτό και οι 

παρακάτω εικόνες θα μας δείξουν την καταστροφή του περιβάλλοντος, 
αλλά και το πως εμείς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τις συνήθειες μας 
και τον τρόπο, που ζούμε. Ώστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και 
επίσης να ζούμε σε έναν καλύτερο κόσμο με καλύτερους ανθρώπους 

και ένα καλύτερο φυσικό περιβάλλον.



«Η ρύπανση του περιβάλλοντος 
από τα σκουπίδια των 

θαλασσών»



Θαλάσσια Ρύπανση
Η θαλάσσια ρύπανση είναι μια από τις βασικότερες απειλές 

για τους θαλάσσιους οργανισμούς. 

Η Μεσόγειος είναι σύμφωνα με έρευνες, μια από τις πιο 
ρυπασμένες θάλασσες στην Ευρώπη. Χιλιάδες τόνοι 
απορριμμάτων καταλήγουν κάθε χρόνο στη θάλασσα της 
Μεσογείου, τραυματίζοντας ή ακόμα και θανατώνοντας 
εμβληματικά θαλάσσια είδη, κάποια εκ των οποίων είναι 
προστατευόμενα και απειλούμενα, όπως θαλάσσιες χελώνες, 
κητώδη κ.ά., ενώ παράλληλα υποβαθμίζουν σημαντικά τα 
θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα.

https://www.medasset.org/el/thalassies-chelones/thalassia-rypansi/#
https://www.medasset.org/el/thalassies-chelones/thalassia-rypansi/#




Θαλάσσια Ρύπανση
>260 διαφορετικά θαλάσσια είδη καταπίνουν υπολείμματα 

πλαστικού, πετονιάς, καουτσούκ, αλουμινόχαρτου 

Το πρόβλημα αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τα ψάρια, τα κητώδη 
και τις θαλάσσιες χελώνες, στο πεπτικό σύστημα των οποίων 

βρίσκονται συχνά μάκρο και μικρο απορρίμματα.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 
κατατάσσει τα απορρίμματα μεταξύ των βασικών πιέσεων που 
υφίστανται τα θαλάσσια οικοσυστήματα και οι οποίες θα πρέπει να 
περιοριστούν, προκειμένου να επιτευχθεί η Καλή Περιβαλλοντική 
Κατάσταση των Οικοσυστημάτων. Η Καλή Περιβαλλοντική 
Κατάσταση αναφέρεται σε «οικολογικά ποικίλους και δυναμικούς 
ωκεανούς και θάλασσες που είναι καθαρές, υγιείς και 
παραγωγικές. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η διαφύλαξη του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος για τις σημερινές και τις μελλοντικές 
γενιές».

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28164
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28164


• "Infographics" Κατερίνα Αλιβιζάτου:
https://www.youtube.com/watch?v=y8e6VCIj4p8

Θαλάσσια Ρύπανση

https://www.youtube.com/watch?v=y8e6VCIj4p8


«Οι πυρκαγιές και οι επιπτώσεις 
της προς το περιβάλλον»



Φυσικό είναι μετά από την ρύπανση όλων των 
περιοχών σε οποιοδήποτε μέρος να δημιουργηθούν οι 
μεγαλειώδεις φωτιές. 

Η πυρκαγιά είναι μια σημαντική διαδικασία που 
επηρεάζει τα οικολογικά συστήματα σε όλο τον κόσμο 
και μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη μέσω της 
καύσης. Οι αρνητικές επιπτώσεις της φωτιάς 
περιλαμβάνουν κίνδυνο για τη ζωή και την ιδιοκτησία, 
την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη μόλυνση των 
υδάτων. 

Εάν η πυρκαγιά απομακρύνει την προστατευτική 
βλάστηση, οι έντονες βροχοπτώσεις μπορεί να 
οδηγήσουν σε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από 
το νερό.

«Οι πυρκαγιές και οι επιπτώσεις 
της προς το περιβάλλον»



«Οι πυρκαγιές και οι επιπτώσεις 
της προς το περιβάλλον»



Μια δασική πυρκαγιά έχει σοβαρές άμεσες επιπτώσεις σε 
χερσαία ζώα, πουλιά και φυτά. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές 
ζημιές στο αγροτικό εισόδημα, σε ανθρώπινες περιουσίες 

και υποδομές. Με αποτέλεσμα να έχει σοβαρό οικονομικό 
κόστος για την καταστολή της και μπορεί – όπως έχουμε 
δυστυχώς διδαχθεί με τραγικό τρόπο - να καταλήξει σε 

απώλειες ανθρώπινων ζωών. 
Σε βάθος χρόνου, μπορεί να οδηγήσει στην οριστική 

απώλεια βλάστησης, στη διάβρωση του εδάφους και τελικά 
στην αύξηση των πλημμυρών και την ερημοποίηση. 

«Οι πυρκαγιές και οι επιπτώσεις της προς το 
περιβάλλον»



«Οι πυρκαγιές και οι επιπτώσεις της προς το 
περιβάλλον»



Τα δάση αποτελούν το καταφύγιο για χιλιάδες είδη φυτών και 
ζώων. Έχουν τους δικούς τους κανόνες και λειτουργίες, συχνά 
αόρατες στο ανθρώπινο μάτι. Αποτελούν τη φυσική μας ασπίδα 
έναντι των πλημμυρών, της διάβρωσης του εδάφους και της 

κλιματικής κρίσης, ενώ είναι οι πνεύμονες Γης του ανθρώπου.



 Δυστυχώς όμως, όσο  εντείνεται η κλιματική αλλαγή, τόσο πιο 
ευάλωτα γίνονται σε όλο τον πλανήτη. Αν και τα μεσογειακά δάση 

είναι προσαρμοσμένα στη φωτιά, η αύξηση της συχνότητας 
εμφάνισης των πυρκαγιών και της έντασης τους, κάνει την 

κατάσταση σήμερα πιο απειλητική και κρίσιμη από ποτέ. Ειδικά αν 
αναλογιστεί κανείς πόσο έντονα και γρήγορα αλλάζουν οι 

συνθήκες της Μεσογείου, λόγω κλιματικής κρίσης. 



Με την προϋπόθεση ότι τα δάση 
καταστρέφονται με τον χειρότερο τρόπο κυρίως 

από τις δασικές πυρκαγιές και δεν 
προστατεύονται, όπως στην Αλάσκα και στη 

Βραζιλία πρόσφατα και στην Αυστραλία από τον 
Σεπτέμβριο έως σήμερα, τα πράγματα αλλάζουν 

δραματικά.



Τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα 
απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα, πολύτιμα είδη της 
πανίδας και της χλωρίδας κινδυνεύουν, η ποιότητα της 
ατμόσφαιρας και οι υδατικοί πόροι υποβαθμίζονται 

όπως και όλες οι πολύτιμες υπηρεσίες που 
προαναφέρθηκαν.





Όταν όμως ένα δάσος καταστρέφεται έχουμε τεράστιες, 
ανεπανόρθωτες, ανυπολόγιστες συνέπειες στο 
περιβάλλον, στην οικονομία, στη ζωή μας. 

Υποβαθμίζεται γενικά το περιβάλλον, οι οικολογικές 
συνθήκες χειροτερεύουν και μπορούν να κάνουν 

δύσκολη τη δημιουργία και πάλι δασών και να επιφέρουν 
ανεπανόρθωτη και επικίνδυνη διατάραξη της βιολογικής 

ισορροπίας. 

Πυρκαγιά σημαίνει καταστροφή.



Ασφαλώς η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος 
αντιμετώπισης του μεγάλου κινδύνου που απειλεί τα δάση 

μας. Η πρόληψη των πυρκαγιών όμως συνδέεται με τις αιτίες 
που τις προκαλούν και βέβαια η αποφυγή τους αφορά στον 

καθένα.

Είναι ανάγκη λοιπόν πέρα από τα προληπτικά μέτρα που 
λαμβάνει η Πολιτεία, ο καθένας από εμάς πρέπει να 

προσπαθεί ώστε να μη γίνει ποτέ πρόξενος πυρκαγιάς.

Πυρκαγιά σημαίνει καταστροφή.





• Η Φωτιά σε αφορά! Πρόσεχε τι κάνεις / Πρόσεχε 
γύρω σου (Αχαΐα):

https://www.youtube.com/watch?v=ngUhs-lvj5Y

• Παγκόσμια Ημέρα Τίγρεων:

https://www.youtube.com/watch?v=_LSlVeav7JI

 

• Το Τρίγωνο της Φωτιάς:

https://www.youtube.com/watch?v=YfQZPwlye1o

«Οι πυρκαγιές και οι επιπτώσεις 
της προς το περιβάλλον»

https://www.youtube.com/watch?v=ngUhs-lvj5Y
https://www.youtube.com/watch?v=_LSlVeav7JI
https://www.youtube.com/watch?v=YfQZPwlye1o


«Η ατμοσφαιρική ρύπανση των 
εργοστασίων»



Στις μέρες μας αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σοβαρό και
σημαντικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που απειλεί να καταστρέψει 
την ομορφιά και τη γαλήνη στη ζωή μας. Ένα πρόβλημα που 
γεννήθηκε στη σύγχρονη πολιτισμένη ζωή μας, στην τεχνολογία. 

Είναι το πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Πολλοί άνθρωποι από χωριά είχαν την ανάγκη να ταξιδέψουν 
στα μεγάλα αστικά κέντρα ψάχνοντας καλύτερες συνθήκες ζωής, 
έτσι δημιουργήθηκε και η αστυφιλία. Οι ανάγκες της ζωής 
δημιούργησαν όλο και περισσότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
όπου απασχολούσαν μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού.



Η μόλυνση του περιβάλλοντος, ένα σημαντικό πρόβλημα
της εποχής μας.

Τα εργοστάσια όμως είναι ο κυριότερος παράγοντας στην 
μόλυνση του περιβάλλοντος. Τα διάφορα βιομηχανικά απόβλητα 
ρίχνονται στην θάλασσα, καταστρέφουν τις ακτές μας και 
σκοτώνουν τα ψάρια
μας. Η μεγαλύτερη όμως συνέπεια των εργοστασίων είναι η 
ατμοσφαιρική ρύπανση.



Ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η ρύπανση της
ατμόσφαιρας, από προσθήκη ουσιών (ρύπων) στην
ατμόσφαιρα που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα
υπήρχαν. Σε μια τυπική πόλη, η βιομηχανία ευθύνεται

κατά 50% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η ατμοσφαιρική
ρύπανση μπορεί να φτάσει σε επίπεδα που δημιουργούν

ανεπιθύμητες συνθήκες διαβίωσης. Για την περιγραφή
της κατάστασης αυτής έχει επικρατήσει ο όρος νέφος.

Όλο και περισσότερα εργοστάσια χτίζονται, ρυπαίνοντας καθημερινά 
τον αέρα που αναπνέουμε



Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να οδηγηθεί σε
υψηλότερα επίπεδα δημιουργώντας νέφος.

Τα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούν έναν σημαντικό ρύπο της εποχής 
και επηρεάζουν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού από οποιονδήποτε 

άλλο ρύπο, ενώ είναι κι αυτά μέρος της παγκόσμιας ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. Προκαλούνται από διάφορες κατηγορίες πηγών και 
διαθέτουν μεγάλο εύρος μορφολογικών, χημικών και φυσικών 

χαρακτηριστικών.



Τα αιωρούμενα σωματίδια αυτά,ταξινομούνται συνήθως ανάλογα με την 
αεροδυναμική διάμετρό τους, σε PM10 και σε PM2.5. 
Τα PM10 σωματίδια μπορούν να προσκολληθούν βαθιά μέσα στους 
πνεύμονες ενώ τα μικρότερα και πιο επιβλαβή σωματίδια PM2.5 
μπορούν να διαπεράσουν τους πνεύμονες και να εισχωρήσουν βαθιά 
στην κυκλοφορία του αίματος. Χρόνια έκθεση σε σωματιδιακή ρύπανση 
συμβάλλει στην αύξηση του κινδύνου για ανάπτυξη καρδιαγγειακών και 
αναπνευστικών νοσημάτων καθώς και καρκίνο του πνεύμονα



Συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Η ρύπανση της ατμόσφαιρας αποτελεί σοβαρό υγειονομικό, 

περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, γιατί τα αέρια 
που τη ρυπαίνουν,όπως το διοξείδιο του άνθρακα έχουν σοβαρές 

συνέπειες, όπως την υπερθέρμανση της γης, αναπνευστικά 
προβλήματα κι άλλα προβλήματα υγείας. Η τρύπα του όζοντος 

προκλήθηκε από τη χρήση των χλωροφθορανθράκων, 
απαγορευμένων σήμερα χημικών ενώσεων που χρησιμοποιούνταν 

στην ψυκτική και τα σπρέι.



Το διοξείδιο του άνθρακα αλλά και πολλά άλλα αέρια, προκαλούν 
επίσης αρνητικές συνέπειες, συγκεκριμένα παράγουν ατελείς καύσεις, 
όπως οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες,που συμβάλλουν στο φαινόμενο 
του θερμοκηπίου. Στις πόλεις που βρίσκονται κοντά σε εργοστάσια 
παραγωγής ενέργειας όπου γίνεται καύση ορυκτών
καυσίμων, όπως το πετρέλαιο ή ο λιγνίτης, υπάρχουν πολλά 
αναπνευστικά περιστατικά, ενώ τα κρούσματα καρκίνου του πνεύμονα 
είναι αυξημένα.

Συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

“Η υπερθέρμανση του πλανήτη,μία από τις πολλές επιπτώσεις της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης”



Η ατμοσφαιρική ρύπανση γίνεται κυρίως από οξείδια,όπως του 
αζώτου, του θείου, του άνθρακα και άλλα από αιθάλη. Τα οξείδια του 
αζώτου δημιουργούν το φωτοχημικό νέφος, συνήθως κοντά στις 
μεγάλες πόλεις. Τα οξείδια του θείου και του άνθρακα αντιδρούν με 
τους υδρατμούς των νεφών προκαλώντας όξινη βροχή ενώ το θειικό 
οξύ μετατρέπει το μάρμαρο σε γύψο.

Συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

“Η όξινη βροχή και οι επιπτώσεις της”



Πολιτική αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Η ατμοσφαιρική ρύπανση γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί και με 

πολιτικές αποφάσεις σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. Μια 
απόπειρα έγινε με το Πρωτόκολλο του Κιότο σε διεθνές επίπεδο και

με άλλες δραστηριότητες του ΟΗΕ. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ένωσης 
καθιερώθηκε ο καταλύτης στα αυτοκίνητα και ο ιονισμός στις καμινάδες 
του εργοστασίου. Οι καταλύτες αποτρέπουν την εκπομπή

των άκαυστων αερίων και οξειδίων που παράγουν οι μηχανές 
εσωτερικής καύσης, ενώ ο ιονισμός στις καμινάδες μειώνει την 

εκπομπή των βλαβερών αερίων κατά 90%. Επιπλέον στην 
αντιμετώπιση της ρύπανσης συμβάλλει και η στροφή στις καθαρές 

πηγές ενέργειας.



Την ατμοσφαιρική ρύπανση μειώνει σιγά σιγά και ο ιονισμός στις 
καμινάδες των εργοστασίων.

Πολιτική αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης



Πρωτόκολλο του Κιότο
Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί έναν “οδικό χάρτη”, στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα απαραίτητα βήματα για την μακροπρόθεσμη 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος που προκαλείται λόγω της
αύξησης των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Σύμφωνα με αυτό τα κράτη, που το έχουν συνυπογράψει δεσμεύονται 
να ελαττώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου την πρώτη
περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων κατά έναν συγκεκριμένο στόχο σε 
σχέση με τις εκπομπές του 1990. 
Έτσι,το Πρωτόκολλο του Κιότο,προκειμένου να μην επιβαρυνθεί η 
παγκόσμια οικονομία, περιλαμβάνει τρεις ευέλικτους μηχανισμούς: 

● Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών
● Την κοινή εφαρμογή και 
● Το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης



«Η υπερθέρμανση του 
πλανήτη»



Τα αίτια πρόκλησης της υπερθέρμανσης είναι πως έχει 
επικρατήσει να υπονοεί την ανθρώπινη παρέμβαση. 
Αποδίδεται συχνά με διαφορετικό τρόπο, ως παγκόσμια 
αύξηση της θερμοκρασίας, ενώ άλλες φορές ταυτίζεται με 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου που αποτελεί έναν μηχανισμό 
υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η μέση θερμοκρασία 
του πλανήτη έχει αυξηθεί  από τα τέλη του 19ου αιώνα και 
πως η αύξηση αυτή οφείλεται σημαντικά στην ανθρώπινη 
δραστηριότητα των τελευταίων 50 ετών.

«Η υπερθέρμανση του 
πλανήτη»





«Η υπερθέρμανση του 
πλανήτη»

Η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει επιπτώσεις τόσο στο 
περιβάλλον όσο και στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι 
κυριότερες από αυτές είναι  η αύξηση της στάθμης των 
θαλασσών, το λιώσιμο των πάγων, καθώς και διαφορετικά 
ακραία καιρικά φαινόμενα. 

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας αναμένεται να έχει 
δυσάρεστα αποτελέσματα ιδίως στα παράκτια συστήματα. 





«Η υπερθέρμανση του πλανήτη»
Οι επιπτώσεις αυτές περιλαμβάνουν την αυξημένη 
διάβρωση των παράκτιων περιοχών, μεγαλύτερες 
πλημμύρες μετά τις θύελλες, αναστολή των πρωτογενών 
διαδικασιών παραγωγής, πιο εκτεταμένες παράκτιες 
πλημμύρες, αλλαγές στην ποιότητα των επιφανειακών 
υδάτων και στα χαρακτηριστικά των υπόγειων υδάτων, 
αυξημένη απώλεια ιδιοκτησίας και παράκτιων οικοτόπων, 
αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας και πιθανή απώλεια ζωών, 
απώλεια άυλων πολιτιστικών πόρων και αξιών, επιπτώσεις 
στη γεωργία και στην υδατοκαλλιέργεια μέσω της 
υποβάθμισης της ποιότητας του εδάφους και των υδάτων, 
και απώλεια του τουρισμού, της αναψυχής και των 
λειτουργιών της μεταφοράς. 





«Η υπερθέρμανση του πλανήτη»



«Η υπερθέρμανση του πλανήτη»
Πολλές από αυτές τις επιπτώσεις θα είναι επιζήμιες.

Το λιώσιμο των πάγων έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις για τον 
πλανήτη.

Ως ακραία καιρικά φαινόμενα χαρακτηρίζονται τα μετεωρολογικά 
εκείνα φαινόμενα στα οποία παρατηρούνται οι μέγιστες ή 
ελάχιστες τιμές μετεωρολογικών παρατηρήσεων ασυνήθιστων ή 
και πολύ σπάνιων που συμβαίνουν σε μια περιοχή. Παραδείγματα 
ακραίων καιρικών φαινομένων είναι οι ισχυρές καταιγίδες, οι 
ακραίοι καύσωνες, οι τυφώνες και οι σίφωνες.





«Πετρελαιοκηλίδα στην θάλασσα»



Πετρελαιοκηλίδα: ονομάζεται η απελευθέρωση 
υγρού πετρελαίου στο περιβάλλον, ιδίως στο θαλάσσιο 
οικοσύστημα εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας. 
Αποτελεί μορφή ρύπανσης (ρύπανση των υδάτων). Ο όρος 
συνήθως αφορά θαλάσσιες πετρελαιοκηλίδες, αλλά 
πετρελαιοκηλίδες μπορούν να συμβούν και στη στεριά. 
Μπορεί να προκληθούν από την απελευθέρωση αργού 
πετρελαίου από δεξαμενόπλοια, πλατφόρμες άντλησης 
πετρελαίου, ορύγματα άντλησης πετρελαίου, καθώς και 
από προϊόντα του πετρελαίου, όπως βενζίνης και ντίζελ.

«Πετρελαιοκηλίδα στην 
θάλασσα»





Κάθε χρόνο, τα ευαίσθητα παράκτια οικοσυστήματα σε 
πολλά μέρη της γης καταστρέφονται από πλοία και 
βιομηχανίες που εκλύουν πετρέλαιο ή άλλους ρύπους στα 
ποτάμια και τα παράκτια ύδατα. Αλλά και οι ανοιχτές 
θάλασσες μολύνονται από ορυκτέλαια που προέρχονται 
κυρίως από:
● Ατυχήματα σε δεξαμενόπλοια, όπου μεγάλες 

ποσότητες πετρελαίου χύνονται στη θάλασσα.
● Παράνομη απελευθέρωση πετρελαίου από τα πλοία, 

κατά τη διάρκεια της «κανονικής λειτουργίας» τους 
(δηλαδή κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των 
δεξαμενών τους).

● Αργή διαρροή του φυσικού πετρελαίου (από υπόγειες 
πηγές).

«Πετρελαιοκηλίδα στην 
θάλασσα»





Η Ελλάδα διατρέχει μεγάλο κίνδυνο από τη διακίνηση και 
αποθήκευση των πετρελαιοειδών. Η διακίνησή τους 
γίνεται κυρίως σε κλειστούς κόλπους με ιδιαίτερη ναυτιλιακή 
κίνηση, ενώ η ανάπτυξη και η τοποθέτηση των 
βιομηχανικών περιοχών κατά μήκος του άξονα 
Θεσσαλονίκης, Βόλου, Αθήνας, Πάτρας δημιουργεί 
πολλαπλούς κινδύνους ρύπανσης στις γειτονικές θαλάσσιες 
περιοχές. Εξάλλου, με την αποθήκευση των 
πετρελαιοειδών, τόσο στα διυλιστήρια, όσο και στα 
πρατήρια καυσίμων, διαβρώνονται οι εγκαταστάσεις, οπότε 
το πετρέλαιο και τα προϊόντα του ρυπαίνουν τα υπόγεια 
νερά και τους υδροφορείς τους.

«Πετρελαιοκηλίδα στην 
θάλασσα»





Η ρύπανση της θάλασσας αλλά και του εδάφους με 
πετρελαιοειδή έχει τεράστιες συνέπειες στο φυσικό 
περιβάλλον. Το πετρέλαιο είναι ελαφρύτερο από το νερό και 
γι' αυτό επιπλέει στην επιφάνειά του. Από τη στιγμή που το 
πετρέλαιο θα βρεθεί στη θάλασσα, αρχίζει μια αργή, φυσική 
διαδικασία οξείδωσης και βιοδιάσπασής του από  
μικροοργανισμούς που έχουν την ικανότητα να διασπούν 
υδρογονάνθρακες.

«Πετρελαιοκηλίδα στην 
θάλασσα»





Το στρώμα αυτό του πετρελαίου, με άλλα λόγια, μειώνει στο 
ελάχιστο την ανανέωση του νερού με το οξυγόνο του αέρα, 
εμποδίζει τις ακτίνες του ήλιου να εισχωρήσουν βαθιά στη 
θάλασσα για τη φωτοσύνθεση, προκαλεί αύξηση της 
θερμοκρασίας του νερού και υπερβολική ανάπτυξη 
μικροοργανισμών που καταναλώνουν οξυγόνο. Τα μαλάκια 
και τα φυτά είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε αυτή τη ρύπανση γιατί 
δηλητηριάζονται και πεθαίνουν από ασφυξία. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τα ψάρια εκείνα που δεν εγκαταλείπουν 
έγκαιρα τη ρυπασμένη περιοχή. 

«Πετρελαιοκηλίδα στην 
θάλασσα»





Η πίσσα που εκβράζεται στις παραλίες καταστρέφει τους 
φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς, ενώ έχει υπολογιστεί ότι 
απαιτούνται 2-3 χρόνια για να αποκατασταθεί μερικώς η 
παράκτια χλωρίδα. Ως προς τα πουλιά οι επιπτώσεις της 
ρύπανσης είναι δραματικές. Τα φτερά τους καλύπτονται 
από πετρέλαιο, δεν μπορούν να πετάξουν, πεθαίνουν από 
το κρύο γιατί δεν έχουν πλέον το μονωτικό στρώμα των 
φτερών και των πούπουλων, ενώ όσα επιβιώνουν, 
δηλητηριάζονται και πεθαίνουν στην προσπάθειά τους να 
απαλλαγούν από το πετρέλαιο.

«Πετρελαιοκηλίδα στην 
θάλασσα»





Στη Μεσόγειο, λόγω της απουσίας μεγάλων κυμάτων, 
έντονων καιρικών φαινομένων, αλλά και μεγαλύτερης 
συγκέντρωσης αλατότητας, η φυσική διάλυση μιας 
πετρελαιοκηλίδας δυσχεραίνεται. Ο ρυθμός των ποσοτήτων 
του πετρελαίου που βουλιάζουν ή διαλύονται είναι αργός κατά 
τη διάρκεια μιας πετρελαιοκηλίδας.
Εκτός από τις καταστρεπτικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
αξιοσημείωτες είναι και οι δυσμενείς επιπτώσεις των 
πετρελαιοκηλίδων στην αλιεία και τον τουρισμό στις περιοχές 
που πλήττονται, καθώς και η απώλεια μεγάλων ποσοτήτων 
πετρελαίου που για να δημιουργηθεί από τη φύση 
χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια. 

«Πετρελαιοκηλίδα στην 
θάλασσα»





Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης των 
πετρελαιοκηλίδων ανάλογα με την περιοχή, τη σύσταση του 
πετρελαίου και τις καιρικές συνθήκες. Συνήθως με ειδικά 
«σάρωθρα» και «φράγματα» συλλέγεται το πετρέλαιο και 
μεταφέρεται σε σταθμούς διάθεσης στη στεριά, ενώ σε 
άλλες περιπτώσεις η ρύπανση αντιμετωπίζεται με χημικές 
ουσίες που έχουν την ιδιότητα να διασπούν το πετρέλαιο 
και συνήθως να το κατακρημνίζουν στον πυθμένα της 
θαλάσσιας περιοχής. Η τελευταία αυτή μέθοδος θα πρέπει 
να αποφεύγεται γιατί πλήττονται θανάσιμα όλοι εκείνοι οι 
οργανισμοί που κατοικούν στη λάσπη του πυθμένα. 

«Πετρελαιοκηλίδα στην 
θάλασσα»





Ευχαριστούμε για τη προσοχή 
σας!


