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ΩΚΕΑΝΟΣ 
 

 
 

ΕΙΝΑΙ 
πηγή τροφής, ενέργειας και πρώτων υλών  

περιβάλλον τουρισμού, μεταφορών και εμπορίου  
 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ανεξάντλητος  

απρόσβλητος σε καταστροφές και υποβάθμιση. 
 

 ΠΡΕΠΕΙ 
διαχείριση βασισμένη στην προστασία του οικοσύστηματος 

 για την προστασία 
των θαλάσσιων πόρων και υπηρεσιών  

 
ΠΩΣ 

έρευνα - γνώση –συνείδηση 
 



Από την UNESCO ορίζεται σαν ρύπανση της θάλασσας 

κάθε άμεση ή έμμεση, ανθρωπογενούς προέλευσης, εισαγωγή 

ουσιών ή ενέργειας στο θαλάσσιο χώρο (συμπεριλαμβανομένων 

και των εκβολών των ποταμών), η οποία 

 

•έχει βλαβερή επίδραση στους ζώντες οργανισμούς  

 

•είναι επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία  

 

•παρεμποδίζει την χρησιμοποίηση της θάλασσας 

(συμπεριλαμβανομένης της αλιείας)  

 

•αλλοιώνει την ποιότητα του θαλασσινού νερού  

 

•υποβιβάζει τις δυνατότητες χρησιμοποίησής του για 

ψυχαγωγικούς σκοπούς 



ΧΗΜΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ  

 

 

Χημικές ουσίες που υπάρχουν στο περιβάλλον σε 

επίπεδα που κρίνονται  

πάνω  

από αυτά που  

κανονικά  

υπάρχουν σε όλα τα τμήματα του περιβάλλοντος 

 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

1) τι θεωρείται κανονικό 

2) ποιά είναι τα όρια για τις ενώσεις που είναι ανθρωπογενούς 

προέλευσης; 

για τις ενώσεις που είναι αποκλειστικά ανθρωπογενούς 

προέλευσης, τα πράγματα είναι απλά:  

δεν πρέπει να τις ανιχνεύουμε καθόλου  

(όρια στο περιβάλλον κάτω από τα αναλυτικά όρια ανίχνευσης) 

τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα  για τα χημικά στοιχεία και 

ενώσεις που είναι φυσικά παρόντα  στο περιβάλλον πριν από 

την παρουσία του ανθρώπινου είδους  και παράλληλα 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις  των επιπέδων τους  στη φύση στο 

χώρο και στο χρόνο 



το νερό, στον κόσμο των 

χημικών ενώσεων, έχει 

απλό όνομα 

 και ταξιδεύει συνεχώς… 



Α) Ανόργανα ιόντα 

 

Α1) μέταλλα 
(αν και συνήθως τα θεωρούμε 

ρύπους, είναι φυσικό συστατικό 

του περιβάλλοντος - φυσικός 

εμπλουτισμός) 

 

Α2) ανιόντα, κυρίως άλατα Ν και Ρ  

(δεν είναι τοξικά ωστόσο, όταν 

καταλήγουν σε υδατικούς αποδέκτες, σε 

μεγάλες ποσότητες δημιουργούν 

προβλήματα ευτροφισμού πχ αζωτούχα 

και φωσφορούχα λιπάσματα)  

κατηγορίες ρύπων 



Β) Οργανικοί ρύποι 
οι οργανικές ενώσεις έχουν μικρή πολικότητα και για 

αυτό μικρή υδατοδιαλυτότητα, σε αντίθεση με τις 

πολικές ενώσεις που είναι υδατοδιαλυτές καθώς τα 

φορτία τους έλκονται από τα αντίθετα φορτία του 

δίπολου του νερού  
 

Β1) Υδρογονάνθρακες  

Β2) Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) (Aroclor, Clophen, είναι διηλεκτρικά υγρά, 

λιπαντικά, plasticizer) 

Β3) Polychlorinated benzodioxins (PCDDs) ως παραπροϊόντα, δεν συντίθενται από 
σκοπού 

Β4) Polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), ως παραπροϊόντα, δεν συντίθενται από 
σκοπού 

Β5) Polybrominated diphenyl (PBBs), fire retardants 

Β6) Organochlorine insecticides (DDT)  

Β7) Organophosphorous insecticides (OPs), στο 2ο Παγκόσμιο πόλεμο χρησιμοποιήθηκαν 
ως νευροτοξίνες 

Β8) Carbamate insecticides παράγωγο των OΡs 

Β9) 

……. 

Β14) Chlorophenols (PCPs), παρασκευή χαρτόμαζας 

Β15) 

Β16) Φαρμακευτικά προϊόντα (υπόλοιπα φαρμάκων από οικιακά λύματα αλλά και από 
κτηνοτροφικές μονάδες και ιχθυοκαλλιέργειες που χρησιμοποιούν αντιβιοτικά και 
άλλα φάρμακα) 

 

κατηγορίες ρύπων 



Γ) Οργανομεταλλικές ενώσεις 

 
Γ1) οργανοκασσιτερικές ενώσεις (tributyl 

tin-TBT, ενοχοποιούνται για την πρόκληση 

imposex - εμφάνιση αρσενικών γενητικών  

οργάνων σε θηλυκά άτομα) 

  

Γ2) διμέθυλ- και μέθυλ-Hg 

‘ασθένεια Minamata’ 

•μεταλλικός υδράργυρος ελευθερωνόταν 

στις ακτές από τα απόβλητα εργοστασίου 

•μεθυλίωση μέσω βακτηρίων του ιζήματος  

•είσοδος στην τροφική αλυσίδα  

•υψηλές συγκεντρώσεις στα ψάρια που 

ήταν και η κύρια τροφή του τοπικού 

πληθυσμού  Boulajfene et al, 2015. Biomonitoring of the 

environmental contamination by organotins in the Gulf 

of Tunis: occurrence of imposex in Stramonita 

haemastoma (Linnaeus, 1767) 

κατηγορίες ρύπων 



χρόνος ημιζωής των ισοτόπων (η διάσπαση 

μειώνεται εκθετικά) 

π.χ. 32Ρ έχει χρόνο ημιζωής 14 μέρες και 

διασπάται σε 32S (όχι ραδιενεργό, σταθερό), αφού 

περάσουν 10 ‘ημιζωές’ (140 ημέρες για το 32Ρ) η 

ραδιενέργεια ενός ισοτόπου φθάνει τα ‘επίπεδα 

βάσης’ (background levels)  

 

η βιοχημεία του ραδιενεργού στοιχείου 

π.χ. 90Sr ακολουθεί τις ίδιες οδούς με το Ca στον 

άνθρωπο και υπάρχουν ίχνη αυτού του στοιχείου 

στα οστά μετά τις δοκιμές στην ατμόσφαιρα 

ατομικών βομβών δεκαετίες ’50 - ’60  

•Δ) ραδιοϊσότοπα 

φυσική ραδιενέργεια από κοσμική ακτινοβολία και φυσική 

διάσπαση των ραδιενεργών ισοτόπων ενώ η τοπική γεωλογία 

επηρεάζει τη συνολική ραδιενέργεια βάσης (radiation background 

level) σε μια περιοχή 

κατηγορίες ρύπων 



 Ανάλογα με τον αποδέκτη:  

ατμοσφαιρική 

εδαφών  

υδάτων  (θάλασσας, υπογείων και επιφανειακών γλυκών νερών) 

κατηγορίες ρύπανσης 



Ανάλογα με τον ρύπο:  

 

1. Φυσική ρύπανση (ραδιενεργός ακτινοβολία, θερμική ρύπανση, 

θόρυβος και δονήσεις χαμηλής συχνότητας)  

2. Χημική ρύπανση (πετρελαιοειδή, βαρέα μέταλλα, 

απορρυπαντικά, εντομοκτόνα, οργανικές συνθετικές ενώσεις, 

στερεά σωματίδια),  

3. Οργανική ρύπανση ή ευτροφισμός (οργανικές ουσίες φυσικής 

προέλευσης),  

4. Βιολογική ρύπανση (μικροβιακή μόλυνση, μεταβολή 

βιοκοινωνιών με την εισαγωγή ξένων φυτικών και ζωικών 

ειδών),  

5. Αισθητική ρύπανση (σκουπίδια, υποβάθμιση τοπίων και 

περιοχών από άναρχη δόμηση, εγκατάσταση βιομηχανιών σε 

παρθένους βιότοπους ή ελάχιστα επηρεασμένους από τον 

άνθρωπο). 

κατηγορίες ρύπανσης 



Θερμότητα 

από τον Ήλιο 

Ο κύκλος του νερού 

Υδρατμοί 

πάνω από τη 

θάλασσα 

Ωκεανός

…. 

Βροχόπτωση 

πάνω από τη 

θάλασσα 

Εξάτμιση από 

τη θάλασσα 

Μεταφορά 

υδρατμών μέσω 

των ανέμων 

Ροή νερού από τη 

στεριά στη θάλασσα 

………  

Εξάτμιση……

. 

Βροχόπτωση 

πάνω από τη 

στεριά……. 

Επιφανειακά  

και  

υπόγεια νερά 

Υδρατμοί πάνω 

από τη 

στεριά… 



http://www.oceanhealthindex.org/Components/Chemical_Pollution/ 

http://www.oceanhealthindex.org/Components/Chemical_Pollution/


οδοί εισόδου των ρύπων  

στο θαλάσσιο οικοσύστημα 
 (ως αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων) 

 

•ατυχήματα (πχ σε δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου) 

•απόρριψη λυμάτων (οικιακών και βιομηχανικών, βιολογικός 

καθαρισμός) 

•υπεράκτιες βιομηχανικές δραστηριότητες εξορύξεις  

•από τις εγκαταστάσεις παραγωγής των ρύπων 

•απόπλυση εδαφών με γεωργικές καλλιέργειες (φυτοφάρμακα, 

εντομοκτόνα)  

•δραστηριότητες σε παραποτάμιες περιοχές (εκβολές στη θάλασσα) 

•εκβαθύνσεις και μαζική παραγωγή στερεών αδρανών αποβλήτων 

  

(ως αποτέλεσμα φυσικών διεργασιών) 

 

•διάβρωση 

•ηφαιστειακή δραστηριότητα (υπέργεια και υποθαλάσσια) 

•φυσικές αναβλύσεις 
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τι ακολουθεί μετά; 

 
διάλυση και  αποδόμηση 

 

στη θάλασσα ενδιαφέρει αν την επίδραση δέχεται μια κλειστή 

περιοχή και ποιά είναι η κυκλοφορία των νερών (ρεύματα, 

χρόνος ανανέωσης) 

 

  

ή/και  καθίζηση με τελικό αποδέκτη το ίζημα  

 

 το επιφανειακό ίζημα καθρεφτίζει την πρόσφατη ιστορία της 

ρύπανσης (παίζουν ρόλο οι ρυθμοί ιζηματογένεσης, ποσότητα 

του αιωρούμενου υλικού, τα ρεύματα, απόσταση από την ακτή 

και το βάθος, ανθρωπογενείς δραστηριότητες) ενώ ένας πυρήνας 

ιζήματος  μας δίνει πληροφορίες  στο γεωλογικό χρόνο 
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δοκιμασίες τοξικότητας (toxicity tests) 

σχέση ποσότητας μιας ουσίας με την τοξικότητά της 

 

‘η σωστή δόση διαφοροποιεί το δηλητήριο από το φάρμακο’ 

Παράκελσος (1493-1541) 

αυτές οι δοκιμασίες υπολογίζουν τη δόση (ή τη συγκέντρωση 

στην τροφή, και το νερό) που προκαλεί μια τοξική αντίδραση 

σε επίπεδο 50% 

  

πχ διάμεση lethal dose του σκοτώνει το 50% του πληθυσμού 

όπου το τελικό μετρούμενο αποτέλεσμα είναι η θνησιμότητα 

 

LD50 (lethal dose)                          ED50 (effect dose) 

LC50 (lethal concentration)          EC50 (effect concentration) 

 

 

 

εργαλεία μελέτης 



                   

μια άλλη προσέγγιση είναι να βρεθεί η υψηλότερη συγκέντρωση ή 
δόση η οποία δεν προκαλεί κάποια αντίδραση 

 

 
                          NOED (no observed effect dose) 
                          NOEC (no observed effect concentration) 
 
είναι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις που δεν προκαλούν τοξικότητα  

 
και μπορούν να προσδιορισθούν  

μόνο όταν η υψηλότερη δόση ή συγκέντρωση 
προκαλούν effect στη διάρκεια της ίδιας δοκιμασίας 

 

δοκιμασίες τοξικότητας (toxicity tests) 

εργαλεία μελέτης 



για τη μελέτη της θαλάσσιας ρύπανσης  

ακολουθούνται δυο διαφορετικές προσεγγίσεις  

 

ο προσδιορισμός των επιπέδων των ρυπαντών  

στα διαφορετικά τμήματα του θαλάσσιου οικοσυστήματος  

 

(νερό, ίζημα, οργανισμοί)  

(χημικός έλεγχος)  

 

και  

 

η ποσοτικοποίηση επιβλαβών επιδράσεων των ρυπαντών  

στους οργανισμούς  

 

(έλεγχος των βιολογικών επιδράσεων)  

εργαλεία μελέτης 



προστατευτικές βιοχημικές επιδράσεις σε οργανισμούς  

(biochemical effects of pollutants) 

•μείωση της συγκέντρωσης του ελεύθερου ρύπου στα κύτταρα μέσω 

του μεταβολισμού 

• μείωση της βιοδιαθεσιμότητας των ρύπων (δέσμευση σε άλλα μόρια) 

• επιδιόρθωση των ζημιών που προκαλούν οι ρύποι 

 

•πρόκειται για αλλαγές που δεν φαίνεται να προκαλείται κάποια 

προφανής ζημία στον οργανισμό και εμφανίζονται ως μη σχετιζόμενες με 

τοξικότητα (πχ  πρόσληψη και διαχείριση τροφής και ενέργειας με πιθανό 

αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ανάπτυξης ή και τη μείωση του 

πληθυσμού) 

 

και ενώ μειώνονται οι πιθανότητες θνησιμότητας, το ενεργειακό κόστος για 

την αποτοξικοποίηση προκαλεί αναδιανομή των διαθέσιμων πόρων για 

ανάπτυξη  

φυσιολογικές αντιδράσεις  

(physiologiacal responses of pollutants) 



βιοδείκτες (biomarkers) 

 

ορίζονται ως οι λειτουργικές μετρήσεις της έκθεσης  

σε χημικούς και φυσικούς ρύπους ή εν δυνάμει ρύπους 

 σε επίπεδο οργανισμού ή χαμηλότερο, αλλά και σε επίπεδο 

φυσιολογίας και συμπεριφοράς  

 

πρόκειται για μοριακές, κυτταρικές, γενετικές, ανοσολογικές και 

φυσιολογικές μετρήσεις 

 

τα επίπεδα των biomarkers  

μπορούν να εκτιμήσουν  

τα επίπεδα της ρύπανσης στο περιβάλλον  

λειτουργώντας ως προγνωστικά εργαλεία  

(early warning signals) 



Οξειδωτική πίεση, αντιοξειδωτική άμυνα  

 

Όλα τα βιολογικά συστήματα δημιουργούν ενεργές ρίζες οξυγόνου 

(reactive oxygen species -ROS) κατά τη διάρκεια του αερόβιου 

μεταβολισμού και της παραγωγής ενέργειας στα μιτοχόνδρια  

‘το παράδοξο του οξυγόνου’ 

 

ωστόσο και οι ρυπαντές έχουν τη δυνατότητα να παράγουν 

αυξημένες ποσότητες ROS σε θαλάσσιους οργανισμούς σε 

ρυπασμένες περιοχές 

 

ειδικά αντιοξειδωτικά ένζυμα  

καταλάση (CATs), δισμουτάσες του υπεροξειδίου του οξυγόνου 

(SODs) και υπεροξειδάσες της γλουταθειόνης (GPXs)  

 

 

(μέτρηση ενζυμικής δραστικότητας φωτομετρικά) 



σταθερότητα της λυσοσωματικής μεμβράνης (lysosomal stability) 

  

τα λυσοσώματα λειτουργούν ως οι κύριες θέσεις απομόνωσης και 

συσσώρευσης τοξικών μετάλλων και οργανικών ενώσεων 

(xenobiotics) και στην αποβολή  τους 

 

η συσσώρευση xenobiotics και των μεταβολικών τους προϊόντων, 

σε περιπτώσεις ρύπανσης, στο εσωτερικό των λυσοσωμάτων των 

υδρόβιων οργανισμών αποδυναμώνει τη λυσοσωματική μεμβράνη 

και μπορεί να προκληθεί διάχυση των λυσοσωματικών ενζύμων 

στο κυτταρόπλασμα 

 

   

[μέτρηση στο αίμα (neutral red retention assay) σε θαλάσσιους 

οργανισμούς σε περιπτώσεις ρύπανσης από αργό πετρέλαιο και/ή 

μέταλλα-γενικός βιοδείκτης] 

   

  



 

  

 metallo-                    for metals 

-thioneins                 for –SH groups 

 

 Metallothioneins (MTs)  

meaning: metal binding sulphur rich proteins 

  

in greek sulphur is thion=θείον=S 

ομάδα πρωτεϊνών με μη ενζυματική δράση 
(μικρού μοριακού βάρους, υδατοδιαλυτές, θερμοσταθερές, 
 πλούσιες σε κυστεΐνες, με υψηλό μεταλλικό περιεχόμενο) 

παρούσες στους περισσότερους οργανισμούς 

η λειτουργικότητά τους καθορίζεται από την υψηλή 

συγγένεια που έχουν με τα μεταλλικά ιόντα 

 

 εξουδετερώνουν την περίσσεια των μεταλλικών κατιόντων 

προστατεύοντας τα κύτταρα εμποδίζοντας μη-ειδικές 

αλληλεπιδράσεις 



 

                                                                     οικοσυστήματα 

                                                           σύνθεση βιοκοινωνίας 

                                              αλλαγές στον πληθυσμό 

                                  αντίδραση ολόκληρου του οργανισμού 

                            φυσιολογικές αλλαγές 

                   βιοχημικές αλλαγές 

         ρύπος ή εν δυνάμει ρύπος 

 

       αυξημένος χρόνος απόκρισης 

      αυξημένη δυσκολία σύνδεσης με συγκεκριμένα χημικά 

      αυξημένη σημασία  

απόκριση διαφορετικών επιπέδων οργάνωσης 



παραδείγματα βιομεγέθυνσης κατά μήκος 

της τροφικής αλυσίδας (ή στο τροφικό 

πλέγμα) 

Α) ο υδράργυρος (Hg)   

Β) τα εντομοκτόνα (πχ DDT) 

Γ) PCBs (διηλεκτρικά υγρά, λιπαντικά, ..) 

? 



 Hg 



http://www.buzzle.com/articles/understa

nding-the-process-of-biological-

magnification.html 

  

 DDT 



http://worldoceanreview.com/en/wor-1/pollution/organic-pollutants/ 

  

 PCBs 



Water Framework Directive 2000/60/EC  

Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά  

αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση των  

Λεκανών Απορροής των Ποταμών 

•εσωτερικά επιφανειακά νερά (ποταμοί, λίμνες) 

•υπόγεια νερά 

•τα μεταβατικά οικοσυστήματα (δέλτα, εκβολές ποταμών)  

•τα παράκτια οικοσυστήματα 

  

βασικοί στόχοι  

•προστασία και 

•ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων 

 

λήψη μέτρων για  

•την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων - αποτροπή 

περαιτέρω υποβάθμισης  

•την επίτευξη ή/και διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής 

κατάστασης όλων των υδατικών πόρων μέχρι το 2015 



Marine Strategy Framework Directive 2008/56/EC 

Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική  

αφορά στην προστασία 

των Θαλασσών 

Βόρεια       Βαλτική       Μαύρη       Μεσόγειος 

 

βασικοί στόχοι  

•προαγωγή της αειφόρου χρήσης των θαλασσών 

•διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων  

•προστασία των βασικών πόρων από τους οποίους εξαρτώνται οι 

κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με 

τη θάλασσα (ιχθυοπαραγωγή, τουρισμός). 

 

λήψη μέτρων για  

•την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων - αποτροπή 

περαιτέρω υποβάθμισης  

•την επίτευξη ή/και διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής 

κατάστασης μέχρι το 2020  



Ωκεανογραφικό σκάφος Άιγαίο’ και 

Πλωτήρες‘Ποσειδώνα’ 



Δειγματοληψία με μικρότερα σκάφη ή από ξηράς 



Πειράματα πεδίου 



Πειράματα πεδίου με το Ω/Κ ‘Αιγαίο’ 



Εργαστηριακά πειράματα 



Εργαστηριακές αναλύσεις 

Καταγραφή σωματικών στοιχείων των οργανισμών (διαστάσεις, βάρος) 

Συλλογή των δειγμάτων και 

μεταφορά τους στο 

εργαστήριο σε καλή 

κατάσταση (4-5οC) 



Εργαστηριακές αναλύσεις 



Εργαστηριακές αναλύσεις 




