
 
 

 
 
 

Αζήλα, 23 Ινπλίνπ 2017 
 

Δεληίο Τύπος 
 

Θέμα: «Μέηρα πρόληψης για ηην προζηαζία ηης δημόζιας σγείας από ζσζζώρεσζη 

απορριμμάηων» 

 

   Τν ΚΕΕΛΠΝΟ αληαπνθξηλόκελν άκεζα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο 

πγείαο από ηελ παξαηεηακέλε ζπζζώξεπζε απνξξηκκάησλ ελεκεξώλεη γηα ηα θάησζη: 

 Η εθηεηακέλε ζπζζώξεπζε θαη παξακνλή απνξξηκκάησλ εγθπκνλεί θηλδύλνπο γηα ηε δεκόζηα 

πγεία,  ηδηαίηεξα ζε πεξηβάιινλ απμεκέλσλ ζεξκνθξαζηώλ. 

 Η εθηεηακέλε παξακνλή ζε ζπλδπαζκό κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο απνηειεί πξόζθνξν έδαθνο 

γηα ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκώλ, θάπνηνη εθ ησλ νπνίσλ κπνξνύλ λα επηδήζνπλ γηα 

κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. 

 Τα νηθηαθά απνξξίκκαηα, θπξίσο όηαλ πεξηέρνπλ ππνιείκκαηα ηξνθώλ, ηδίσο λσπώλ, είλαη 

δπλαηό λα γίλνπλ κνιπζκαηηθά,  όηαλ παξακέλνπλ αδηάζεηα γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. 

 Παξαηεηακέλε έθζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε ζσξνύο είλαη δπλαηό λα πξνζειθύζεη δηάθνξα 

έληνκα θαη ηξσθηηθά, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινύλ θνξείο λνζεκάησλ. Σε θαηάιιειεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη δπλαηή ε κεηάδνζε παζνγόλσλ νξγαληζκώλ από δώα ή/θαη  έληνκα 

θνξείο, πνπ έρνπλ κνιπλζεί από αζηηθά απνξξίκκαηα, ζηνλ άλζξσπν κέζσ δήγκαηνο ή 

κόιπλζεο ηξνθώλ ή λεξνύ. 

Το ΚΕΕΛΠΝΟ ζςνιζηά ηα καηυηέπυ μέηπα ππόλητηρ: 

1. Τν βαζηθόηεξν κέηξν πξόιεςεο είλαη ε ηαρεία θαη ζσζηή απνθνκηδή ησλ νηθηαθώλ 

απνξξηκκάησλ. Εάλ απηή δελ είλαη εθηθηή ζπζηήλνληαη: 

 Ο πξνζεθηηθόο δηαρσξηζκόο ηνπ είδνπο ησλ απνξξηκκάησλ, δειαδή ηα 

ππνιείκκαηα ηξνθίκσλ ή νξγαληθώλ νπζηώλ ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά 

από ηα ππόινηπα απνξξίκκαηα (ραξηηά, γπαιηά, πιαζηηθά, θνλζέξβεο) θαη να 

θςλάζζονηαι ζηο ζπίηι, έυρ όηος αποκαηαζηαθεί η οπθολογική αποκομιδή 

ηυν αποππιμμάηυν. 

 Σπληζηάηαη νη άδεηεο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ να ξεπλένονηαι ππιν πεηασηούν. 



  Επηπξόζζεηα ζπληζηάηαη ε ζπιινγή απνξξηκκάησλ ζε ανθεκηικέρ ζακούλερ, 

ζθισηά δεμένερ. Οη ζαθνύιεο πνπ πεξηέρνπλ ππνιείκκαηα ηξνθίκσλ δελ ζα 

πξέπεη λα εθηίζεληαη ζηνλ ήιην, αιιά λα θπιάζζνληαη ζε δξνζεξό κέξνο.  

2. Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζε ό,ηη αθνξά ζηελ επαθή ηνπ θνηλνύ κε ηξσθηηθά, όπσο νη 

πνληηθνί αιιά θαη κε αδέζπνηα δώα, όπσο ζθπιηά θαη γάηεο, ώζηε λα απνθεπρζνύλ 

θαηλόκελα κεηάδνζεο κηθξνβίσλ ζηνλ άλζξσπν. 

3. Οη ηδηνθηήηεο θαηνηθίδησλ δώσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί, ώζηε λα 

απνθεύγεηαη ε επαθή ή ε πξνζέγγηζε ησλ δώσλ ηνπο ζε ζσξνύο απνξξηκκάησλ.  
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