Ρυπαντές και ποιότητα ζωής – Ατµοσφαιρική ρύπανση

Ρύπανση της ατµόσφαιρας

Στην ατµόσφαιρα της Γης οφείλεται η ύπαρξη ζωής. Χωρίς αυτήν ο άνθρωπος
δε µπορεί να επιβιώσει. Ωστόσο παρατηρείται ρύπανσή της εξαιτίας των αέριων
αποβλήτων των πόλεων (εργοστάσια, αυτοκίνητα κ.ά.). Η ακατάπαυστη εκποµπή
αέριων ρύπων, κυρίως τα τελευταία χρόνια, έχει αποβεί µοιραία για την υγεία των
ανθρώπων αυξάνοντας σηµαντικά τον αριθµό δυσλειτουργιών του αναπνευστικού
συστήµατος. Για το λόγο αυτό, θα δούµε πώς η πολιτεία µεριµνά για την προστασία
των πολιτών και τι µέτρα θεσπίζει µε στόχο τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.
Τέλος, θα αναλύσουµε πώς ο καθένας µας µπορεί να συµβάλλει στην καταπολέµηση
του προβλήµατος αυτού, προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής µας.

Εικόνα 1 Ρύπανση

1.1 Τι είναι ατµοσφαιρική ρύπανση και πως προκαλείται
Με τον όρο ατµοσφαιρική ρύπανση εννοούµε την οποιαδήποτε
ανεπιθύµητη αλλαγή

στα

φυσικά,

χηµικά

και

βιολογικά

χαρακτηριστικά

του ατµοσφαιρικού αέρα, η οποία είναι ή µπορεί υπό προϋποθέσεις να γίνει,
ζηµιογόνος για τον άνθρωπο, τους υπόλοιπους φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς
αλλά και τις βιοµηχανικές διαδικασίες, τις συνθήκες ζωής και τους πολιτιστικούς
θησαυρούς. ¨
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ΠΩΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ
Παρόλο που οι περισσότεροι πιστεύουν πως η ατµοσφαιρική ρύπανση
προκαλείται µόνο από ανθρώπινες δραστηριότητες προκαλείται και από φυσικά αίτια

Φυσικοί ρύποι
H χλωρίδα της γης αποτελεί την µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων
ρύπων. Τα δέντρα και τα φυτά, παρά την συµβολή τους στην µετατροπή, µέσω της
φωτοσύνθεσης, του διοξειδίου του άνθρακος της ατµόσφαιρας σε οξυγόνο,
αποτελούν τα ίδια τη µεγαλύτερη πηγή υδρογονανθράκων του πλανήτη.

Ανθρώπινες ∆ραστηριότητες
Οι ανθρωπογενείς εκποµπές είναι κυρίως υπεύθυνες για τα µεγάλα
περιβαλλοντικά προβλήµατα που εµφανίσθηκαν. Η ατµοσφαιρική ρύπανση
προκαλείται κυρίως από τρεις ανθρώπινες δραστηριότητες, τη βιοµηχανία, τις
µεταφορές και τα νοικοκυριά. Σε µια τυπική πόλη, η βιοµηχανία ευθύνεται για το
50% της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, τα µέσα µεταφοράς για το 35%, ενώ τα
νοικοκυριά για το 15%.

Εικόνα 2 Ατµοσφαιρική Ρύπανση από ανθρώπινες ∆ραστηριότητες

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΡΥΠΟΙ
Η ατµοσφαιρική ρύπανση δηµιουργείται συνήθως στις µεγάλες πόλεις
και προκαλείται από την έκλυση δηλητηριωδών αερίων όπως το µονοξείδιο του
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άνθρακα και του αζώτου, το διοξείδιο του αζώτου και του θείου. Οι σηµαντικότεροι
ρύποι είναι οι παρακάτω :

Όζον (Ο3):
Είναι άχρωµο αέριο και αποτελεί το κύριο συστατικό του φωτοχηµικού
νέφους, κοντά στην επιφάνεια της Γης. Στην ανώτερη ατµόσφαιρα (στρατόσφαιρα),
ωστόσο, το όζον έχει ευεργετικό ρόλο, προστατεύοντάς µας από τις βλαβερές ακτίνες
του Ήλιου.

Πηγές:
Το όζον σχηµατίζεται στη κατώτερη ατµόσφαιρα, ως αποτέλεσµα χηµικών
αντιδράσεων µεταξύ οξυγόνου, πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) και οξειδίων
του αζώτου, µε τη βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας, κυρίως, όταν έχουµε καλό,
ζεστό καιρό. Πηγές αυτών των βλαβερών ρύπων είναι τα οχήµατα, τα εργοστάσια, οι
χωµατερές, τα χηµικά διαλυτικά και πολλές άλλες µικρές πηγές, όπως βενζινάδικα,
αγροτικός εξοπλισµός, κ.λπ.

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO):
Είναι άοσµο και άχρωµο αέριο και εκπέµπεται από τις εξατµίσεις των
µηχανών των αυτοκινήτων και από κάθε είδος µηχανές, όταν συντελείται ατελής
καύση της καύσιµης ύλης.

Πηγές:
Κυρίως, τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Υψηλές συγκεντρώσεις του µπορούν να
βρεθούν σε κλειστά µέρη, όπως χώροι στάθµευσης (γκαράζ), ελλιπώς αεριζόµενες
υπόγειες διαβάσεις, ή κατά µήκος των δρόµων, σε περιόδους κυκλοφοριακής αιχµής.
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∆ιοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2):
Είναι αέριο, µε καφέ χρώµα και ιδιάζουσα οσµή. Σε υψηλές συγκεντρώσεις,
είναι υπεύθυνο για την άσχηµη καφέ όψη του ουρανού των πόλεων.

Πηγές:
Η χρήση καυσίµων, κυρίως σε αυτοκίνητα και φορτηγά αλλά και σε
βιοµηχανικούς καυστήρες ή σε σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής, παράγει µονοξείδιο
του αζώτου (ΝΟ). Αυτό, µε διάφορες χηµικές αντιδράσεις, που ενισχύονται µε την
παρουσία της ηλιακής ακτινοβολίας, µετατρέπεται σε διοξείδιο του αζώτου.

Σωµατίδια:
Είναι υλικά σε στερεή ή υγρή µορφή, που µπορούν να αιωρούνται στην
ατµόσφαιρα, για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.

Πηγές:
Βιοµηχανικές

δραστηριότητες,

παραγωγή

τσιµέντου,

γύψου,

χυτήρια

µεταλλεύµατος, αυτοκίνητα, πυρκαγιές, σκόνη από απογυµνωµένο έδαφος, αγροτικές
δραστηριότητες, κατασκευές.

∆ιοξείδιο του θείου (SO2):
Είναι αέριο άχρωµο, άοσµο και βρίσκεται σε χαµηλές συγκεντρώσεις. Έχει,
όµως, έντονη ερεθιστική µυρωδιά, όταν βρίσκεται σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις.

Πηγές:
Εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, βιοµηχανίες, κεντρικές θερµάνσεις,
διυλιστήρια πετρελαίου, χηµικές βιοµηχανίες, χαρτοβιοµηχανίες.

4

Ρυπαντές και ποιότητα ζωής – Ατµοσφαιρική ρύπανση

Μόλυβδος (Pb):
Ο µόλυβδος και οι ενώσεις του µπορούν να επηρεάσουν, δυσµενώς, την
ανθρώπινη υγεία, είτε µέσω της κατάποσής τους, µε τη µορφή επιβαρηµένου µε
µόλυβδο εδάφους, σκόνης, βαφών κ.λπ., είτε µε απευθείας εισπνοή. Αυτό είναι πολύ
επικίνδυνο, ιδίως για τα µικρά παιδιά, που η συνήθειά τους να βάζουν τα χέρια στο
στόµα τους συντελεί σε µεγαλύτερη λήψη δόσης µολύβδου, από το έδαφος και τη
σκόνη.

Πηγές:
Μεταφορές, πηγές που κάνουν χρήση καυσίµων µε µόλυβδο, χρήση
γαιανθράκων,

βαριές

βιοµηχανίες,

χυτήρια,

εργοστάσια

µπαταριών,

καύση

απορριµµάτων.

Τοξικοί αέριοι ρύποι:
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν ρύποι όπως το αρσενικό, ο αµίαντος, και το
βενζόλιο.

Πηγές:
Χηµικές βιοµηχανίες, βιοµηχανικές δραστηριότητες, εκποµπές από τα
καύσιµα και τις µηχανές των οχηµάτων, και οικοδοµικά υλικά.

Ρύποι υπεύθυνοι για τη µείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος:
Είναι χηµικά, όπως οι χλωροφθοριοµένοι υδρογονάνθρακες (CFCs), halons, ο
τετραχλωριούχος άνθρακας, το µεθυλικό χλωροφόρµιο, που χρησιµοποιούνται ως
ψυκτικές ουσίες και σε διάφορες βιοµηχανικές δραστηριότητες. Αυτές οι ενώσεις
αιωρούνται στον αέρα, για µεγάλο χρονικό διάστηµα και σιγά-σιγά συγκεντρώνονται
στην ανώτερη ατµόσφαιρα, όπου καταστρέφουν τον προστατευτικό µανδύα του
όζοντος, ο οποίος εµποδίζει τη βλαβερή υπεριώδη (UV) ακτινοβολία να φθάσει στην
επιφάνεια της Γης.
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Πηγές:
Βιοµηχανική και οικιακή ψύξη, καθαριστήρια, συσκευές κλιµατισµού στο
σπίτι και το αυτοκίνητο, µερικά υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατάσβεση
πυρκαγιών, και προϊόντα από αφρώδες πλαστικό.

Αέρια του θερµοκηπίου:
Πηγές:
Η κύρια ανθρωπογενής πηγή των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα είναι
η κατανάλωση των καυσίµων, για την παραγωγή ενέργειας και τις µεταφορές. Το
µεθάνιο προέρχεται από τις χωµατερές, τα µηρυκαστικά ζώα, τα ανθρακωρυχεία,
τους

ορυζώνες.

Τα

οξείδια

του

αζώτου

προέρχονται,

από

βιοµηχανικές

δραστηριότητες, όπως η παραγωγή του νάιλον.

1.2 Επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης

Η

ρύπανση του αέρα καταστρέφει κυρίως τους πνεύµονες

και τις

αεροφόρους οδούς αλλά µπορεί να προκαλέσει βλάβη και σε άλλα όργανα. Λοιπόν
υπάρχουν τέσσερα είδη επιπτώσεων στην υγεία των ανθρώπων από την αέρια
ρύπανση
1. Βραχυχρόνιες ή οξείες αναπνευστικές επιπτώσεις
2. Μακροχρόνιες ή χρόνιες αναπνευστικές επιπτώσεις
3. Καρκίνο του πνεύµονα
4. Μη αναπνευστικές επιπτώσεις
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Οξείες αναπνευστικές επιπτώσεις

1. Κρίσεις άσθµατος
Το άσθµα είναι µια πάθηση που προσβάλλει πολλούς Έλληνες , κατά την
οποία οι αεροφόροι οδοί στενεύουν απότοµα, παρεµποδίζοντας τη ροή του αέρα
διαµέσου των πνευµόνων. Το στένεµα προκαλείται από συσπάσεις των µικρών µυών
που περιβάλλουν τις αεροφόρους οδούς και από την έκκληση µεγάλης ποσότητας
παχύρρευστης βλέννας που τους φράσσει. Μια κρίση µπορεί να ξεκινήσει από µια
αλλεργική αντίδραση σε µια ξένη ουσία και από µια ποικιλία άλλων ερεθισµάτων,
όπως είναι οι αναπνευστικές µολυσµατικές ασθένειες, η σωµατική άσκηση, ο κρύος
αέρας και η συναισθηµατική ένταση

2. Υπερευαίσθητες αεροφόροι οδοί

Πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα

έχουν αυτό που λέµε υπερευαίσθητες

αεροφόρους οδούς, οι οποίες συστέλλονται πολύ πιο εύκολα από το µέσο όρο όταν
έρχονται σε επαφή µε ξένα σώµατα. Αντίθετα προς το άσθµα, η µερική συστολή των
αεροφόρων οδών είναι ένας φυσιολογικός µηχανισµός άµυνας για να εµποδιστεί η
εισπνοή επιβλαβών ουσιών. Στους

ανθρώπους µε υπερευαίσθητες αεροφόρους

οδούς, συνήθως αυτές αντιδρούν σε επίπεδα που δεν ενοχλούν τον περισσότερο
κόσµο. Τα συµπτώµατα είναι παρόµοια µε το άσθµα όπως η βραχεία αναπνοή και ο
βήχας. Το διοξείδιο του θείου, τα αιωρούµενα σωµατίδια, το όζον και τα οξείδια του
αζώτου είναι γνωστό ότι προκαλούν την ενεργοποίηση των αεροφόρων οδών

3. Αναπνευστικές µολυσµατικές ασθένειες

Ο ρυθµός ανάπτυξης των αναπνευστικών µολυσµατικών ασθενειών, ιδιαίτερα
στα παιδιά, αυξάνεται µε την ατµοσφαιρική ρύπανση. Οι µολυσµατικές ασθένειες του
ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος, όπως είναι το κρυολόγηµα, η γρίπη και η
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φαρυγγίτιδα σχετίζονται µε τα θειικά, το διοξείδιο του θείου και τα αιωρούµενα
σωµατίδια στον αέρα των εξωτερικών χώρων. Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει ότι οι
συγκεντρώσεις του όζοντος και του διοξειδίου του αζώτου εξασθενίζουν την
αντίσταση στις βακτηριακές µολυσµατικές ασθένειες, όπως είναι η πνευµονία και η
οξεία βρογχίτιδα. Οι αέριοι ρυπαντές εξουδετερώνουν τους µηχανισµούς καθαρισµού
οι οποίοι αποµακρύνουν τους ιούς και τα βακτήρια από την αναπνευστική οδό, και
αχρηστεύουν τα κύτταρα που καταπολεµούν τις µολυσµατικές ασθένειες

4. Αντιστρεπτές µεταβολές στις πνευµατικές λειτουργίες

Από

τους

αέριους

ρυπαντές

προκαλούνται

επίσης

βραχυχρόνιες,

αναστρέψιµες µεταβολές στην λειτουργία των πνευµόνων. Για παράδειγµα, η µέγιστη
ποσότητα αέρα που µπορεί να εισπνευσθεί ή να εκπνευσθεί

µέσα σε ένα

δευτερόλεπτο µειώνεται τόσο στα παιδιά όσο και στους υγιείς ενήλικες, όταν αυτοί
εκτίθενται σε αυξηµένες συγκεντρώσεις ενός ρυπαντή, αλλά επανέρχεται σε
φυσιολογικές τιµές όταν

η έκθεση σταµατήσει. Κατά πόσο τέτοιες µεταβολές

υποδεικνύουν ότι έχει συµβεί µακροχρόνια βλάβη δεν είναι ακόµη γνωστό.

Χρόνιες αναπνευστικές επιπτώσεις

Οι δύο κύριες χρόνιες επιπτώσεις από την µακροχρόνια έκθεση σε αέριους
ρυπαντές, εκτός από τον καρκίνο του πνεύµονα, είναι η αποφρακτική πνευµονική
νόσος (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) και οι αλλαγές στην ανάπτυξη
και τη γήρανση των πνευµόνων. Η αποφρακτική πνευµονική νόσος είναι στην
πραγµατικότητα µια οµάδα ασθενειών που έχουν ως κοινό σύµπτωµα την κοµµένη
ανάσα. Επειδή µια σαφής διάγνωση είναι συχνά δυνατή µετά θάνατον, τα
προβλήµατα υγείας συσσωρεύονται. Η οµάδα περιλαµβάνει τη χρόνια βρογχίτιδα,, το
εµφύσηµα και την ασθένεια της µικρής αεροφόρου οδού. Η χρόνια βρογχίτιδα
περιλαµβάνει τη συνεχή έκκριση υπερβολικών ποσοτήτων βλέννας στις αεροφόρους
οδούς το κύριο σύµπτωµα της είναι ο διαρκής φλεγµατώδης βήχας. Το εµφύσηµα
είναι η καταστροφή των τοιχωµάτων των κυψελίδων και υποδηλώνεται µε τη
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κοµµένη ανάσα που δεν συνοδεύεται όµως από βήχα. Η ασθένεια της µικρής
αεροφόρου οδού περιλαµβάνει την φλεγµονή και το στένεµα των µικρότερων
αεροφόρων οδών (µικρών βρόγχων) και είναι το πρώτο σηµάδι της αποφρακτικής
πνευµονικής νόσου που επιφέρει το κάπνισµα. Αυτές οι ασθένειες µπορεί να
εµφανίζονται ξεχωριστά ή και µαζί. Οι άνθρωποι µε αποφρακτική πνευµονική
ασθένεια έχουν ασθενικούς πνεύµονες. Η διάρκεια ζωής τους εξαρτάται κατά πολύ
από το πόσο ευαίσθητοι είναι σε αναπνευστικές µολυσµατικές ασθένειες, όπως είναι
η γρίπη και η πνευµονία. Περίπου 10 εκατοµµύρια άνθρωποι στις Ηνωµένες
Πολιτείες βασανίζονται από την αποφρακτική πνευµονική νόσο.

1. Αποφρακτική πνευµονική νόσος
Οι αρτηρίες φυσιολογικά είναι λείες εσωτερικά, αλλά µε την πάροδο του
χρόνου το εσωτερικό τους τοίχωµα µπορεί να γίνει ανώµαλο και παχύ από
εναποθέσεις υλικών όπως χοληστερόλη, ασβέστιο και κατεστραµµένα κύτταρα. Οι
εναποθέσεις αυτές αποτελούν τη λεγόµενη αθηρωµατική πλάκα, που είναι κάτι
παρόµοιο µε το "πουρί" των σωλήνων νερού. Καθώς συσσωρεύεται µεγαλύτερη
ποσότητα υλικού, οι αρτηρίες στενεύουν και σκληραίνουν. Αυτό ονοµάζεται
αθηροσκλήρυνση. Η αθηροσκλήρυνση µπορεί να στενέψει µια αρτηρία (στένωση) ή
να την κλείσει εντελώς (απόφραξη). Η αθηροσκλήρυνση έχει την τάση να
εµφανίζεται στις θέσεις όπου οι αρτηρίες διακλαδίζονται.
Οι κυριότερες αιτίες της είναι το κάπνισµα, οι εκθέσεις λόγω επαγγέλµατος
σε ουσίες όπως το κάρβουνο και η βαµβακόσκονη, οι υψηλές συγκεντρώσεις
διοξειδίου του θείου και τα αιωρούµενα σωµατίδια και ασφαλώς γενετικοί
παράγοντες. Η ατµοσφαιρική ρύπανση παίζει ρόλο ποικιλοτρόπως. Κάποια στοιχεία
δείχνουν ότι ένα βεβαρυµµένο ιστορικό αναπνευστικών µολυσµατικών ασθενειών
κατά την παιδική ηλικία µπορεί να συµβάλει στην εκδήλωση πνευµονικής ασθένειας
σε µεγαλύτερη ηλικία, και όπως προαναφέρθηκε, η ατµοσφαιρική ρύπανση αυξάνει
τις µολυσµατικές ασθένειες στην παιδική ηλικία. Σύµφωνα µε µελέτες που έγιναν
στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η ατµοσφαιρική ρύπανση έχει επίσης συνδεθεί µε
την αποφρακτική πνευµονική νόσο στους Μορµόνους, µια οµάδα ανθρώπων µε πολύ
9
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χαµηλό ποσοστό καπνιστών. Όσο µακρύτερη χρονικά και µεγαλύτερη είναι η έκθεση
στο διοξείδιο του θείου και στα θειικά σωµατίδια του εξωτερικού αέρα, τόσο πιο
εκτεταµένα και σοβαρά είναι τα συµπτώµατα της ασθένειας. Μελέτες σε
πειραµατόζωα έχουν δείξει ότι η µακροχρόνια έκθεση σε διοξείδιο του αζώτου και σε
όζον προκαλεί καταστροφή των τοιχωµάτων των κυψελίδων, παρόµοια µε το
εµφύσηµα.

2. Ανάπτυξη και γήρανση των πνευµόνων
Η ανάπτυξη των πνευµόνων επηρεάζεται επίσης από τη ρύπανση του
αέρα. Οι πνεύµονες, κανονικά, αναπτύσσονται µέχρι την ηλικία των 20 ετών, και
µετά, µε αργό ρυθµό και καθώς περνούν τα χρόνια µειώνεται η ικανότητα τους να
συγκρατούν τον αέρα. Σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 χρόνων έχουν παρατηρηθεί
µειωµένοι ρυθµοί ανάπτυξης των πνευµόνων που συσχετίζονται µε συγκεκριµένους
εσωτερικούς αέριους ρυπαντές. Οι µεταβολές είναι µεγαλύτερες στα σπίτια όπου
ζουν καπνιστές. Σε κάποιον ενήλικα, ένα µέγεθος πνευµόνων µικρότερο από το
κανονικό σηµαίνει λιγότερα αποθέµατα ενάντια στην αναπόφευκτη συρρίκνωση των
πνευµόνων µε τα γεράµατα και ενάντια στην ενδεχόµενη προσβολή από την
αποφρακτική πνευµονική νόσο που συµβαίνει συνήθως στις µεγαλύτερες ηλικίες.

Καρκίνος του πνεύµονα

Ο καρκίνος του πνεύµονα είναι ο κύριος θανατηφόρος καρκίνος τόσο µεταξύ
των ανδρών όσο και των γυναικών και είναι υπεύθυνος για πάνω από το ¼ όλων των
θανάτων από καρκίνο. Το κάπνισµα είναι η κύρια αιτία του καρκίνου του πνεύµονα.
Η ατµοσφαιρική ρύπανση προκαλεί καρκίνους του πνεύµονα, αλλά το ακριβές
ποσοστό είναι υπό αµφισβήτηση. Μερικοί ειδικοί επιστήµονες υποστηρίζουν ότι η
ατµοσφαιρική ρύπανση προκαλεί ένα µικρό µόνο ποσοστό όλων των περιστατικών,
ενώ άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι αυτό είναι το 20% ή και περισσότερο. Είναι γνωστό
ότι στον αέρα των εσωτερικών χώρων και στον ρυπασµένο αέρα των πόλεων
περιέχονται καρκινογόνες ουσίες. Οι χηµικές αναλύσεις του αέρα αποδεικνύουν την
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παρουσία παραπροϊόντων καύσης που προκαλούν καρκίνο, όπως είναι τα
βενζο[α]πυρένια και οι διοξίνες, ίνες όπως ο αµίαντος και µέταλλα όπως το αρσενικό
και το κάδµιο. Οι τοξικολογικές µελέτες δείχνουν ότι µέρη ρυπασµένου αέρα µπορεί
να παράγουν όγκους στους πνεύµονες ποντικών, αρουραίων και χάµστερς και µπορεί
να προκαλέσουν βλάβη στο γενετικό υλικό του DNA. Από µελέτες σε ανθρώπινους
πληθυσµούς έχει διαπιστωθεί αυξηµένος ρυθµός ανάπτυξης καρκίνου σε περιοχές
κοντά σε χυτήρια και εργοστάσια, σε πόλεις συγκριτικά µε τις αγροτικές περιοχές,
και σε σχέση µε τη διάρκεια της έκθεσης στη ρύπανση.

Το σηµαντικότερο ερώτηµα που έχει τεθεί είναι σε τι έκταση αυτά τα υλικά
από µόνα τους προκάλεσαν καρκίνο συγκριτικά µε τον καπνό του τσιγάρου.
Ο καπνός του τσιγάρου αλληλεπιδρά συνεργικά µε άλλα καρκινογόνα όπως το
ραδόνιο, ο αµίαντος, το αρσενικό και τα αλκοολούχα ποτά, αυξάνοντας την
επικινδυνότητα καρκίνου που συνεπάγεται καθένα υλικό χωριστά.

Οι άνθρωποι που δεν είναι καπνιστές και πεθαίνουν, µπορεί να υπήρξαν
καπνιστές στα νιάτα τους, ενώ πολλοί άνθρωποι που ποτέ δεν κάπνισαν είναι
παθητικοί καπνιστές είτε στον εργασιακό τους χώρο είτε στο σπίτι.
Αυτά και άλλα προβλήµατα καθιστούν ασαφή τον ρόλο των ατµοσφαιρικών
ρυπαντών στην ανάπτυξη καρκίνων του πνεύµονα.

Ωστόσο,

η

Υπηρεσία

Περιβαλλοντικής

Προστασίας

(Environmental

Protection Agency, EPA) των ΗΠΑ εκτιµά ότι από 5.000 έως και 20.000 περιστατικά
καρκίνου του πνεύµονα ετησίως προκαλούνται από το ραδόνιο, ενώ τα περισσότερα
από αυτά αφορούν σε καπνιστές.

Μη αναπνευστικές επιπτώσεις

Οι ατµοσφαιρικοί ρυπαντές, εκτός από τους πνεύµονες, επιδρούν και σε άλλα
όργανα του σώµατος. Όταν αναπνέουµε, οι ρυπαντές µπορεί να απορροφηθούν στην
11
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αιµατική ροή και να φθάσουν σε όλες τις περιοχές του σώµατος (βλέπε Κεφάλαιο 4,
Υποκεφάλαιο Α)

Οι δια αέρος µεταφερόµενος µόλυβδος προκαλεί νευρικές διαταραχές στα
παιδιά, καθώς και µαθησιακά προβλήµατα (µείωση στους δείκτες ευφυΐας IQ) και
υπερδραστηριότητα βλάβη των νεφρών που οδηγεί σε υψηλή αρτηριακή πίεση τόσο
στα παιδιά όσο και τους ενήλικες και οξεία δηλητηρίαση.

Τα επίπεδα µολύβδου έχουν µειωθεί σηµαντικά τα τελευταία 20 χρόνια καθώς
η βενζίνη που περιέχει µόλυβδο έχει σταδιακά αποσυρθεί, αλλά τα υπολείµµατα του
µολύβδου στο έδαφος, από τα προηγούµενα χρόνια, αποτελούν µια συνεχή πηγή
έκθεσης.
Το βενζόλιο είναι µια από τις αιτίες ανάπτυξης λευχαιµίας στους
εργαζόµενους σε βιοµηχανίες χηµικών και ελαστικών και εκλύεται κατά την διύλιση
και καύση της βενζίνης.

Επειδή οι συγκεντρώσεις βενζολίου στον αέρα είναι χαµηλές, είναι δύσκολο
να γνωρίζουµε ποιες είναι οι επιπτώσεις στο γενικό πληθυσµό. Οι εκτιµήσεις
επικινδυνότητας που έγιναν στο λεκανοπέδιο του Λος Άντζελας κατέληξαν στο ότι
το βενζόλιο στον αέρα των εξωτερικών χώρων προκαλεί 100 περιστατικά καρκίνου
το χρόνο.
Επίσης πολλοί άλλοι οργανικοί διαλύτες συσχετίζονται µε νευρικές
διαταραχές στους εργαζόµενους, αλλά οι συγκεντρώσεις είναι τόσο χαµηλές που
είναι δύσκολο να ευθύνονται για αυτές τις διαταραχές.

Το µονοξείδιο του άνθρακα µπορεί να παίζει εν µέρει ρόλο στην ανάπτυξη
ισχαιµικής καρδιοπάθειας, κατά την οποία ο µυς της καρδιάς δεν οξυγονώνεται
αρκετά, για µακρές χρονικές περιόδους, και έτσι οι ιστοί του αργοπεθαίνουν.
Παρόµοια, η επιπρόσθετη ένταση στην καρδιά και στους πνεύµονες που
προκαλείτε από έλλειψη οξυγόνου κατά την διάρκεια έντονων εκθέσεων σε
µονοξείδιο του άνθρακα (για παράδειγµα όταν καπνίζουµε τσιγάρο ή όταν
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µποτιλιαριζόµαστε σε ώρα κυκλοφοριακής αιχµής) µπορεί να προκαλέσει καρδιακή
προσβολή.

Επιπτώσεις στα φυτά
Οι αέριοι ρύποι εισχωρούν στο σύστηµα του φυτού άµεσα ή έµµεσα.
Ο άµεσος τρόπος είναι ανάλογος µε την ανθρώπινη εισπνοή. Με τη διάχυση
του αέρα µέσα και έξω από το φύλλο, οι αέριοι ρύποι έχουν ένα άµεσο µονοπάτι να
εισέλθουν στο κυτταρικό σύστηµα της δοµής του φύλλου. Συµβαίνει επίσης άµεση
απόθεση σωµατιδιακής ύλης στις εξωτερικές επιφάνειες των φύλλων, εµποδίζοντας
την κανονική αναπνοή και τους µηχανισµούς φωτοσύνθεσης.
Ο έµµεσος τρόπος µε τον οποίο οι αέριοι ρύποι εισχωρούν στο εσωτερικό του
φυτού, είναι µέσω του ριζικού συστήµατος. Η απόθεση των αερίων ρύπων στο
έδαφος και στα επιφανειακά νερά µπορεί να προκαλέσει αλλαγή στην περιεκτικότητα
σε θρεπτικά, του εδάφους στη γειτονιά του φυτού. Αυτή η αλλαγή των εδαφικών
συνθηκών οδηγεί σε άµεσες και έµµεσες επιδράσεις των αερίων ρύπων στη βλάστηση
και στα φυτά.

Οι κυριότεροι τοξικοί ρύποι για τα φυτά:

Το όζον (η δράση του είναι επιβλαβής στα γεωργικά φυτά και ιδιαίτερα στα
κηπευτικά και στον καπνό, δηµιουργεί λευκές κηλίδες στα φύλλα, οι βελόνες των
κωνοφόρων γίνονται καφέ και σε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις νεκρώνονται),
το διοξείδιο του θείου και το διοξείδιο του αζώτου (τα όξινα σωµατίδια πέφτοντας µε
την βροχή στο έδαφος των δασών για δεκαετίες έχουν προκαλέσει ανισορροπία στο
έδαφος το οποίο σαν επακόλουθο προκαλεί σοβαρές ανεπάρκειες σε συγκεκριµένα
στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών. Τα δέντρα έτσι γίνονται αδύναµα
στα έντοµα και στην ξηρασία. Μεγάλο µέρος των δασών στην βόρεια και κεντρική
Ευρώπη δείχνει σηµάδια φθοράς εξαιτίας της όξινης βροχής.
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Οι φθοριούχες ενώσεις (προσβάλλουν κυρίως το περίγραµµα των µεγάλων
φύλλων, όπως της αµπέλου και των µονοκοτυλήδονων και δίνουν στα φύλλα τους
σταχτί ή ανοικτό πράσινο χρώµα, επίσης πολύ ευαίσθητα σ’ αυτές είναι τα
οπωροφόρα δέντρα -βερικοκιά, δαµασκηνιά κ.ά.- και τα άνθη - γλαδιόλα, τουλίπα
κ.ά.).
Οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) (για παράδειγµα σε υψηλές
συγκεντρώσεις αιθυλενίου µαραίνονται τα σέπαλα, προκαλούνται δυσµορφίες στα
φύλλα, αποβολή των ανθέων, αποτυχία στο ν ' ανοίξουν τα φύλλα κανονικά, αποκοπή
των φύλλων)

1.3 Τρόποι αντιµετώπισης

Η ζωή τα τελευταία χρόνια τόσο στα µεγάλα αστικά κέντρα όσο και σε
µικρότερες πόλεις είναι ανυπόφορη, λόγω της ρύπανσης της ατµόσφαιρας.
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το αυτό λαµβάνονται συνεχώς πρωτοβουλίες, τόσο
από το άτοµο όσο και από την κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια η ελληνική κυβέρνηση
εφάρµοσε πληθώρα µέτρων.

Κατάσταση στις πόλεις
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Μέτρα για την καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης άρχισαν
ουσιαστικά να εφαρµόζονται από το 1978 και είχαν τότε ως στόχο τη µείωση
των τιµών του διοξειδίου του θείου και του µολύβδου, δύο ρύπων ιδιαίτερα
επιβαρυντικών στην ανθρώπινη υγεία που εµφανίζονταν σε υψηλές τιµές.

Η αντιµετώπιση του διοξειδίου του θείου :
Έγινε αρχικά µε την απαγόρευση της χρήσης µαζούτ στις κεντρικές
θερµάνσεις και στη συνέχεια µε συνεχείς µειώσεις της περιεκτικότητας σε θείο τόσο
του µαζούτ όσο και του πετρελαίου.
Τα αποτελέσµατα ήταν θεαµατικά και συνετέλεσαν ώστε σήµερα το
πρόβληµα του διοξειδίου του θείου να ελέγχεται πλήρως.

Η αντιµετώπιση του µολύβδου:
Έγινε µε συνεχείς µειώσεις της περιεκτικότητας του µολύβδου στη βενζίνη
µέχρι της τελικής κατάργησης από 1/1/2002 της µολυβδωµένης βενζίνης που είχε ως
αποτέλεσµα να µην υπάρχει σήµερα πρόβληµα από τον ρύπο αυτό. Το
σηµαντικότερο πάντως µέτρο που οδήγησε σε µείωση αρχικά και σταθεροποίηση
στη συνέχεια της φωτοχηµικής ρύπανσης, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης, ήταν η απόσυρση των παλαιών ΙΧ αυτοκινήτων (περίοδος
εφαρµογής 1992-93). (1)
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αµόλυβδη βενζίνη 1

Μία ακόµα πηγή ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι η εκποµπή ρύπων από
τη λεγόµενη «κεντρική θέρµανση». Για την αντιµετώπισή της θεσπίστηκαν:
1. Υποχρεωτική αλλαγή των καυστήρων πετρελαίου µε
καυστήρες φυσικού αερίου. Γενίκευση χρήσης φυσικού
αερίου σε δηµοτικά κτίρια και σχολεία.
2. Βέλτιστη λειτουργία καυστήρων θέρµανσης.
3. Επιθεώρηση λεβήτων και πρότυπα ελάχιστης ενεργειακής
απόδοσης.

Το Ελληνικό δίκαιο για την προστασία της ατµόσφαιρας εξελίσσεται και
εµπλουτίζονται την τελευταία εικοσιπενταετία βασιζόµενο κατά κύριο λόγο στο
αντίστοιχο ευρωπαϊκό δίκαιο. Το 80% των Ελληνικών νοµοθετικών διατάξεων
αποτελείται από οδηγίες, κανονισµούς και διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
οποίες υιοθετούνται στις Βρυξέλλες µε την συµµετοχή της Ελλάδας.
Κατά συνέπεια, οι νόµοι που ισχύουν στην Ελλάδα είναι κοινοί µε αυτούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήµερα η νοµοθεσία αριθµεί περισσότερες από 70 οδηγίες που
καθορίζουν τα όρια εκποµπής ορισµένων ρύπων καθώς και τα όρια εκποµπής από
συγκριµένες πηγές ρύπανσης , όπως αυτοκίνητα και πηγές

παραγωγής ενέργειας.

Η ατµοσφαιρική ρύπανση αποτελεί µία από τις επτά βασικές προτεραιότητες της
περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και µία από τις θεµατικές

στρατηγικές που προβλέπονται στο πρόγραµµα δράσης της.
Τον Σεπτέµβριο του 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε µία νέα θεµατική
στρατηγική για την ατµοσφαιρική ρύπανση. Οι στόχοι ως το 2020 είναι:
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1. Μείωση κατά 47% της απώλειας προσδόκιµου επιβίωσης εξαιτίας της έκθεσης σε
σωµατίδια.
2. Μείωση κατά 10% των περιπτώσεων θνησιµότητας εξαιτίας του όζοντος.
3. Μείωση των πλεονασµάτων όξινων επικαθίσεων κατά 74% και 39% στις δασικές
ζώνες και στις επιφάνειες γλυκών νερών αντίστοιχα,
4. Μείωση κατά 43% των ζωνών στων οποίων τα οικοσυστήµατα παρατηρείται
ευτροφισµός
Η υλοποίηση των ανωτέρω στόχων προϋποθέτει, σε σχέση µε τις τιµές του
2000, µείωση των εκποµπών: SO2 κατά 82%, Nox κατά 60%, πτητικών
οργανικών ενώσεων κατά 51%, αµµωνίας κατά 27%.
Η ισχύουσα νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακρίνεται στις ακόλουθες
κατηγορίες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Οι
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

εκποµπές συγκεκριµένων ρύπων,
εκποµπές από εγκαταστάσεις,
εκποµπές από τα αυτοκίνητα
εκποµπές από τα καύσιµα,
ενέργεια
συµµετοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς Συµβάσεις .

Εκποµπές συγκεκριµένων ρύπων:
ρύποι για τους οποίους η Ε.Ε. έχει καθορίσει οριακές τιµές είναι:
το διοξείδιο του θείου, το διοξείδια του αζώτου, τα αιωρούµενα σωµατίδια, ο
µόλυβδος, το 1999
το βενζόλιο , το µονοξείδιο του άνθρακα, το 2000
το όζον, το 2002
το νικέλιο, το κάδµιο, το αρσενικό και ο υδράργυρος , το 2004

Εκποµπές από εγκαταστάσεις
Η Ελλάδα ακολουθεί τις οδηγίες της Ε.Ε. σχετικά µε:
την καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από βιοµηχανικές
εγκαταστάσεις
τη µείωση της ρύπανσης από αυτοκίνητα
τον περιορισµό της ρύπανσης από την καύση απορριµµάτων
την ρύπανση από βιοµηχανικές και γεωργικές δραστηριότητες υψηλού
δυναµικού ρύπανσης
Σχετικά µε τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, µειώνεται η καύση ορισµένων
τύπων υγρών καυσίµων. Έχει θεσπιστεί πλαίσιο βάσει του οποίου απαιτείται
άδεια για εκµετάλλευση εγκαταστάσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν
περιβαλλοντική καταστροφή. Η οδηγία ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε τις
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ΚΥΑ(κοινές υπουργικές αποφάσεις)69269/5389/25.10.1990 και ΚΥΑ
75308/5512/2.11.1990 .
Για τις εκποµπές από αυτοκίνητα η Ε.Ε ρυθµίζει µε νέες οδηγίες της από
το 1970 και µετά τις εκποµπές καυσαερίων από πετρελαιοκινητήρες και
βενζινοκινητήρες, τις χαρακτηρίζει, εφόσον πρέπει, ως αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας και τέλος ρυθµίζει τον τεχνικό τους έλεγχο.

Μέτρα για τον έλεγχο της ενεργειακής εξοικονόµησης

Νέα µέτρα
Τα προτεινόµενα νέα

µέτρα αποσκοπούν στη ξηραντική

µείωση της

ατµοσφαιρικής ρύπανσης µε έµφαση τα αστικά κέντρα. Με τη συνεχή γήρανση του
στόλου των οχηµάτων και κατά συνέπεια την αναίρεση της µείωσης των αντίστοιχων
εκποµπών ρύπων που επιτυγχάνεται από τα οχήµατα νέας τεχνολογίας. Κύριος
λοιπόν στόχος των µµέτρων που ακολουθούν

είναι η µµείωση της ατµοσφαιρικής

ρύπανσης στα κύρια και δευτερεύοντα αστικά κέντρα

µέσω του γρήγορου

εκσυγχρονισµού του στόλου των οχηµάτων και µε βάση την αρχή « ο ρυπαίνων»
πληρώνει».

Ένα ακόµη µέτρο που έλαβε η πολιτεία είναι η θέσπιση νέων τελών
κυκλοφορίας, τα λεγόµενα «περιβαλλοντικά»

Περιβαλλοντικά Τέλη Κυκλοφορίας
Είναι η αλλαγή του τρόπου υπολογισµού των τελών κυκλοφορίας, που
σήµερα γίνεται µε βάση τον κυβισµό του κινητήρα, µε κλιµάκωση της χρέωσης των
τελών κυκλοφορίας ανάλογα µε την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα των
οχηµάτων. Η προµήθεια του σήµατος των «περιβαλλοντικών» πλέον τελών
κυκλοφορίας θα πραγµατοποιείται όπως και σήµερα στο τέλος κάθε
ηµερολογιακού έτους από πιστοποιηµένα σηµεία συναλλαγής (π.χ. τράπεζες) µε
18
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απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόµιση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων του
οχήµατος. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ταυτόχρονα και ο θεσµός της κάρτας
καυσαερίων ο οποίος έχει ατονήσει αφού περίπου τα µισά οχήµατα δεν εκδίδουν
κάρτα.

Περιβαλλοντική χρέωση κυκλοφορίας
Αναµένεται να θεσπιστούν:
Εισαγωγή µεταβλητών διοδίων στους αστικούς αυτοκινητοδρόµους ανάλογα
µε την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα του οχήµατος.
Κλιµάκωση του τέλους της ελεγχόµενης στάθµευσης, ανάλογα µε την
περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα του οχήµατος.
Επιβολή συστήµατος χρέωσης εισόδου των οχηµάτων σε κεντρικές περιοχές
των δήµων της χώρας

(σε όσους ∆ήµους το επιθυµούν) ανάλογα

µε την

περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα του οχήµατος (2)

Προς τον σκοπό αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από την οδική
κυκλοφορία λαµβάνονται µέτρα αναφορικά µε:

Την αναπροσαρµογή των τελών

κυκλοφορίας, τα οποία καθίστανται πλέον «περιβαλλοντικά».

Την απόσυρση

παλαιών οχηµάτων και τη συνακόλουθη ανανέωση του στόλου αυτών.
Την εφαρµογή «Πράσινου» ∆ακτυλίου στην Αθήνα. 2. Για την εφαρµογή των
ανωτέρω µέτρων τα οχήµατα κατατάσσονται στις ακόλουθες τέσσερις κλάσεις (Α
έως ∆), µε βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα αυτών, σύµφωνα µε
τον πιο κάτω κατάταξη οχηµάτων σε κλάσεις βάσει περιβαλλοντικής επιβάρυνσης
κινητήρα . Με την εφαρµογή του µέτρου θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των
σύγχρονων αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ανεξαρτήτως αριθµού
κυκλοφορίας, ενώ για τα παλαιότερα θα ισχύει το σύστηµα των µονών - ζυγών και
για τα ρυπογόνα θα επιτρέπεται η είσοδος στο κέντρο µόνο τις ηµέρες και ώρες που
δεν ισχύει ο δακτύλιος.
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