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Μέτρα πρόληψης για την προστασία της δηµόσιας υγείας λόγω της 
συσσώρευσης σκουπιδιών 

 

  Η Γενική ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας ενηµερώνει τους κατοίκους των 

αστικών περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ότι λόγω της συσσώρευσης 

απορριµµάτων  υπάρχει κίνδυνος για την ∆ηµόσια Υγεία και τονίζει τα κατωτέρω:  

- Τα απορρίµµατα σχετίζονται µε φαινόµενα απειλητικά για τη ∆ηµόσια Υγεία όταν η διάθεσή 

τους δεν είναι ταχεία και σωστή.   

- Τα οικιακά απορρίµµατα είναι δυνατόν να γίνουν µολυσµατικά, όταν παραµένουν αδιάθετα για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα και κυρίως όταν περιέχουν υπολείµµατα τροφίµων ή άλλων οργανικών 

ουσιών (ιδίως νωπών), οπότε επέρχεται σήψη.  

. Οι κίνδυνοι µετάδοσης ασθενειών από τα απορρίµµατα σχετίζονται µε την εµφάνιση και τον 

πολλαπλασιασµό «φορέων» µετάδοσης διαφόρων νόσων. Επί παραδείγµατι µύγες, ψύλλοι, 

κατσαρίδες, κουνούπια, σκνίπες, ποντίκια και άλλα τρωκτικά αυξάνονται ταχέως σε συνθήκες µη 

ελεγχόµενου περιβάλλοντος από άποψη υγιεινής.   Επακολουθεί η πιθανότητα µετάδοσης 

λοιµωδών µεταδοτικών νοσηµάτων (π.χ. δερµατοπάθειες, εντερολοιµώξεις) στον άνθρωπο, 

µέσω κάποιων από αυτά τα έντοµα ή τρωκτικά «φορείς µικροβίων» είτε µε δήγµα, είτε µε 

ερεθισµό του δέρµατος, είτε µε µίανση τροφών ή νερού. 

Υπογραµµίζουµε πως για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας είναι απαραίτητα τα κατωτέρω 

µέτρα πρόληψης: 

Το βασικότερο µέτρο πρόληψης είναι η ταχεία και σωστή αποκοµιδή των οικιακών 

απορριµµάτων. 

Εάν αυτή δεν είναι εφικτή, συστήνουµε : 

-  Ο προσεκτικός διαχωρισµός του είδους των απορριµµάτων, δηλαδή τα υπολείµµατα τροφίµων 

ή οργανικών ουσιών θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίµµατα (χαρτιά, 



γυαλιά, πλαστικά, κονσέρβες) και να φυλάσσονται στο σπίτι, έως ότου αποκατασταθεί η 

αποκοµιδή των απορριµµάτων. 

-  Τα άδεια κουτιά από κονσέρβες να ξεπλένονται πριν πεταχτούν. 

 Η συλλογή των απορριµµάτων σε ανθεκτικές σακούλες, σφικτά δεµένες. Οι σακούλες που 

περιέχουν υπολείµµατα τροφίµων δε θα πρέπει να εκτίθενται στον ήλιο, αλλά να φυλάσσονται 

σε δροσερό µέρος. 

- Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ό,τι αφορά την επαφή του κοινού µε αδέσποτα και οικόσιτα 

ζώα, όπως σκυλιά και γάτες, αλλά και µε τρωκτικά, όπως οι αρουραίοι και ποντίκια ώστε να 

αποφευχθούν φαινόµενα µετάδοσης µικροβίων στον άνθρωπο.  

- Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφεύγεται 

η επαφή ή η προσέγγιση των ζώων τους σε σωρούς απορριµµάτων  


