
 
1 

Καύση σκουπιδιών στις χωματερές & δημόσια υγεία  

 

Στην  Ελλάδα  υπάρχουν  πάνω  από 
3500  χώροι  ανεξέλεγκτης  απόρρι‐
ψης σκουπιδιών  (παράνομες χωμα‐
τερές)  (στοιχεία  ΥΠΕΧΩΔΕ)  και    συ‐
νήθως  βρίσκονται  σε  ακατάλληλες 
περιοχές  (ακτές,  ρέματα,  υδροφόρο 
ορίζοντα,  καλλιεργήσιμες  εκτάσεις). 
Από  το  σύνολο  των  οικιακών  σκου‐
πιδιών που υπολογίζεται σε περίπου 
4  εκατ.  τόνους,  το 10%  καίγεται  τε‐
λικά στις χωματερές (από αυτανάφ‐
λεξη ή σκόπιμη καύση).  

 

Για το λόγο αυτό η Ελλάδα έχει είδη εις βάρος της καταδικαστικές αποφάσεις από το Ευ‐
ρωπαϊκό Δικαστήριο (υπόθεση χωματερής στα Χανιά).  

 

 

Διοξίνες 

Οι  διοξίνες  είναι  μια  ομάδα  200  περίπου  χημι‐
κών οργανικών ενώσεων που περιέχουν χλώριο. 
Είναι  ισχυρά  τοξικές  και  επικίνδυνες  ενώσεις. 
Κύρια πηγή διοξινών στην Ελλάδα είναι η ανε‐
ξέλεγκτη  καύση  των  σκουπιδιών  στις  χωματε‐

ρές‐σκουπιδότοπους, και κυρίως πλαστικών (PVC), ελαστικών αυτοκινήτων, καμένων λα‐
διών κ.α. Η κύρια αιτία δημιουργίας διοξινών από τα καιγόμενα σκουπίδια είναι η παρο‐
υσία χλωρίου το οποίο περιέχεται κυρίως στα πλαστικά PVC (φιάλες νερού, πλαστικές 
σακούλες,  σωλήνες,  καλώδια,  κ.λπ).  Η  παγκόσμια  περιβαλλοντική  οργάνωση 

Η καύση σκουπιδιών σε χωματε‐
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Greenpeace  εκτιμά πως τα μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού από PVC που καταλήγουν 
κάθε χρόνο στις χωματερές ξεπερνούν τους 3.500 τόνους. Επίσης πρόσφατες μελέτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξαν ότι το PVC που καταλήγει στις χωματερές υφίσταται και φυ‐
σιολογική φθορά, που οδηγεί στην έκλυση χημικών ουσιών που περιέχει όπως τοξικά μέ‐
ταλλα και πλαστικοποιητές. Σύμφωνα με υπολογισμούς της Greenpeace, η ποσότητα δι‐
οξινών που εκλύεται από τις καιγόμενες χωματερές στην Ελλάδα είναι περίπου 50‐920 
g I‐TEQ. Οι συγκεντρώσεις διοξινών στο χώρο της χωματερής είναι τουλάχιστον 500 φο‐
ρές μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες που βρίσκονται σε περιοχές μακριά από τη χωμα‐
τερή. 

 

 

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs ή κλοφέν) 

Στην ίδια κατηγορία με τις διοξίνες εντάσσονται και 
οι συγγενείς ουσίες,  τα πολυχλωριωμένα διφαινύ‐
λια  (PCBs).  Η  παραγωγή  τους  τερματίστηκε  παγ‐
κοσμίως  στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  70  εξαιτίας 
της  ισχυρής  τοξικότητας, ανάλογης  των διοξινών.  
Το 1969  τα PCBs  προκάλεσαν  το  θάνατο  χιλιάδων 

πουλιών στη θάλασσα της Ιρλανδίας. Ανάμεσα στις διάφορες εμπορικές ονομασίες με τις 
οποίες ήταν γνωστά τα PCBs είναι και το Chlophen (κλοφέν).  

 

 

Φουράνια (PCDFs) 

Με  τον  όρο  «Φουράνια»  ονομάζονται  εν  συντο‐
μία  χημικές  ενώσεις  πολυχλωριωμένα  διβένζο‐
φουράνια (PCDFs). Δέκα από τα 183 PCDFs έχουν 
τοξικότητα  παρόμοια  των  διοξινών.  Είναι  γνωσ‐
τές  τερατογόνες,  μεταλλαξιογόνες  και  καρκινο‐
γόνες  ουσίες.  Τα PCDFs  πάντα ανιχνεύονται μαζί 

με τις διοξίνες σε χωματερές που καίγονται ανεξέλεγκτα.   

 

 

Πολυπυρηνικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs) 

Οι πολυπυρηνικοί  αρωματικοί  υδρογονάνθρακες  (PAHs)  υπάρχουν  στο  έδαφος,  το  κάρ‐
βουνο,  το πετρέλαιο,  την πίσσα και  τον  καπνό  του  τσιγάρου και παράγονται ως αποτέ‐
λεσμα καύσης της οργανικής ύλης. Ως περιβαλλοντικοί ρύποι αποτελούν μεγάλο πρόβλη‐
μα γιατί είναι  ισχυρά τερατογόνες, μεταλλαξιογόνες και καρκινογόνες ουσίες. Οι PAHs 
είναι λιποφιλικές ουσίες γι’ αυτό συσσωρεύονται στο έδαφος, σε λιπαρές ύλες και αιω‐
ρούμενα σωματίδια κι όχι τόσο στο νερό. Παράγονται κατά την καύση των απορριμμάτων 
στις χωματερές όπως και οι διοξίνες. 
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Βαρέα μέταλλα 

Βαρέα μέταλλα είναι μια κατηγορία χημικών στοιχείων με μεγάλα μοριακά βάρη τα οποία 
έχουν  χημική  συμπεριφορά  μετάλλου  σε  θερμοκρασία  περιβάλλοντος.  Κανένα  από  τα 
στοιχεία αυτά δεν συναντάται ούτε και είναι απαραίτητο στους ζωντανούς οργανισμο‐
ύς,  ενώ επιπλέον  είναι  ιδιαίτερα  τοξικά  για  τον άνθρωπο ή  τα  ζώα ακόμα και σε πολύ 
μικρές συγκεντρώσεις. Τα βαρέα μέταλλα έρχονται σε επαφή με τον άνθρωπο κυρίως μέ‐
σω της απελευθέρωσης τους στην ατμόσφαιρα, το έδαφος και τα ύδατα από ανθρώπινες 
δραστηριότητες (εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιθάνθρακα, χημική 
βιομηχανία, μπαταρίες, καύση απορριμμάτων στις χωματερές). Μερικά από τα πιο επι‐
κίνδυνα βαρέα μέταλλα για τη δημόσια υγεία είναι ο υδράργυρος, ο μόλυβδος, το κάδ‐
μιο, το χρώμιο κ.α. Τα βαρέα μέταλλα βιοσυσσωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας 
και είναι πολύ επικίνδυνα κυρίως για τα υδατικά οικοσυστήματα. Προσβάλουν το νευρικό 
και το ενδοκρινικό σύστημα, τα νεφρά και άλλα όργανα, οδηγούν σε βλάβη στον εγκέφα‐
λο και τελικά σε θάνατο, ειδικά στα νεογνά και τα έμβρυα. Τα ψάρια και τα θαλασσινά 
έχουν την φυσική τάση να συγκεντρώνουν βαρέα μέταλλα στον οργανισμό τους (ιδιαίτε‐
ρα ψάρια που βρίσκονται πολύ ψηλά στην τροφικά αλυσίδα όπως ο καρχαρίας, ο ξιφίας, 
ο  τόνος,  το σκουμπρί,  κ.α.). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις γυναίκες που σκοπεύουν να 
μείνουν έγκυες να καταναλώνουν ελάχιστο ψάρι για περίπου 2 χρόνια πριν τη σύλληψη 
και κατά τη διάρκεια της (U.S. EPA, FDA). 

 

 

Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία της καύσης σκουπιδιών στις χωματερές  

Η έκθεση των ανθρώπων στους ρύπους που παράγονται από την καύση σκουπιδιών στις 
χωματερές γίνεται κυρίως μέσω της τροφικής αλυσίδας και σε μικρότερο ποσοστό μέσω 
της αναπνοής και της εισπνοής/κατάποσης αιωρούμενων σωματιδίων. Οι ρύποι αυτοί α‐
νήκουν  στην  κατηγορία  των  λιποφιλικών  ουσιών  επομένως  συσσωρεύονται  στο  λίπος 
των ζώων που έχουν εκτεθεί και προσλαμβάνονται από τον άνθρωπο με την κατανά‐
λωση ζωικών και λιπαρών προϊόντων (κρέας, λάδι, αυγά, γαλακτοκομικά):  

 

PAHs 

Βιοσυσσώρευση βαρέων μετάλλων στα ψάρια 

Νερό  Φυτο‐

πλαγκτόν

Ζωο‐

πλαγκτόν 

Ψάρι   Αρπακτικό 

ψάρι 
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Έτσι  όταν  υπάρχουν  πα‐
ραγωγικές  δραστηριότη‐
τες  κοντά σε σκουπιδότο‐
πους που καίνε ανεξέλεγ‐
κτα, τότε:   

 

Η έκθεση των ανθρώπων στις ουσίες που εκλύονται στις καιόμενες χωματερές μπορεί 
να προκαλέσει: 

 

Οι διοξίνες βιοσυσσωρεύονται, δηλαδή δεν μπορούν να μεταβολιστούν ή να αποβλη‐
θούν  από  τον  οργανισμό,  αλλά  αποθηκεύονται  στο  λίπος  και  συνεχώς  αθροίζονται 

 

Ολική έκθεση = 119 pg/ημέρα

 Βοδινό 

Γαλακτοκομικά 

Γάλα 

Πουλερικά 

Χοιρινό 

 Ψάρια 

Αυγά 

Αέρας 

Νερό  Αμελητέα 

Κατανάλωση: 

Έδαφος/σκόνη 

Καύση των σκουπιδιών  έκλυση διοξινών κ.λπ. ρύπων στην ατμόσφαιρα  επικά‐
θηση στο έδαφος και στην επιφάνεια των φυτών  πρόσληψη από τα ζώα με τη 

βόσκηση  συσσώρευση στο λίπος, στο κρέας, το λάδι, το γάλα, το τυρί, τα αυγά, το 
μέλι κ.λπ.  λήψη από τον άνθρωπο με την τροφή. 

 Καρκίνο 

 Προβλήματα γονιμότητας 

 Ασθένειες θυρεοειδούς  

 Ηπατικές βλάβες 

 Δερματικές παθήσεις 

 Εξασθένηση ανοσοποιητικού συστήματος 

 Βλάβες νευρικού συστήματος 

 Διαταραχές στην ανάπτυξη 

 Διαταραχές συμπεριφοράς  

τα υποτιθέμενα «αγ‐
νά» προϊόντα του χω‐
ριού στην πραγματικό‐
τητα μόνο αγνά δεν 
είναι και ελλοχεύουν 
σοβαρούς κινδύνους 
για τη δημόσια υγεία. 
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προκαλώντας χρόνια δηλητηρίαση. Πολλές από τις ουσίες αυτές έχουν ισχυρή ορμονική 
δράση, δηλαδή λειτουργούν ως αποδιοργανωτές του ενδοκρινικού συστήματος προκα‐
λώντας σοβαρές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, και στο αναπαραγωγικό σύστημα.  

Τα πιο συνήθη συμπτώματα  στους ανθρώπους που έχουν εκτεθεί σε μεγάλη δόση PCBs 
(κλοφέν),  είναι δερματικές παθήσεις, όπως εξανθήματα,  και ηπατικές βλάβες. Οι σοβα‐
ρότερες  επιπτώσεις  αφορούν  τις  μητέρες  και  τα  βρέφη.  Επίσης  μπορεί  να  προκληθούν 
ηπατικές  βλάβες,  αναιμία,  δερματικές παθήσεις,  βλάβες στο στομάχι  και  το θυρεοειδή, 
αλλαγές του ανοσοποιητικού συστήματος, διαταραχές συμπεριφοράς, προβλήματα στην 
αναπαραγωγή  καθώς  και  θάνατος  σε  ζώα  που  καταναλώνουν  μολυσμένες  τροφές.  Τα 
PCBs που έχουν τοξικότητα διοξίνης είναι δυνατό να οδηγήσουν σε τερατογενέσεις στους 
ανθρώπους και τα ζώα. Οι γυναίκες που είχαν εκτεθεί π.χ. από κατανάλωση μολυσμένων 
ψαριών γέννησαν παιδιά με κακή ανάπτυξη και με διαταραχές συμπεριφοράς όπως ανι‐
κανότητα χειρισμού μηχανημάτων, προβλήματα μνήμης, κ.λπ. Τα PCBs μεταφέρονται στο 
μωρό τόσο μέσω του γάλακτος όσο και μέσω του πλακούντα, και μπορούν να προκαλέ‐
σουν ανωμαλίες όπως θηλυκοποίηση των αρσενικών εμβρύων, ή γέννηση μωρών χωρίς 
φύλο που είναι και οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις (ενδοκρινικές ανωμαλίες). Τέλος τα 
PCBs έχουν συνδεθεί με την εμφάνιση ορισμένων μορφών καρκίνου.  

 

 

Θηλυκοποίηση του περιβάλλοντος (feminization of nature) 

Ακόμη και απειροελάχιστες συγκεντρώσεις διοξινών μπορούν να επηρεάσουν το ανο‐
σοποιητικό και νευρικό σύστημα των οργανισμών. Σε πειραματόζωα, η έκθεση σε διοξί‐
νες έχει προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα τοξικολογικών επιπτώσεων. Μερικές απ' αυτές εμ‐
φανίστηκαν σε εξαιρετικά μικρές δόσεις διοξινών,  της  τάξης  των λίγων  τρισεκατομμυρι‐
οστών  του  γραμμαρίου.  Στις  επιπτώσεις  αυτές  συγκαταλέγονται  η  ενδομητρίωση  και  η 
ενίσχυση θηλυκών χαρακτηριστικών σε αρσενικά πειραματόζωα.  

Θηλυκοποίηση είναι όρος που χρησιμοποιείται τελευταία για να περιγράψει την κατάσ‐
ταση που δημιουργείται στο περιβάλλον και συγκεκριμένα στα ζώα και τον άνθρωπο, από 
την  αλόγιστη  χρήση  και  έκθεση  σε  χημικές  ουσίες  φυτοφαρμάκων,  λιπασμάτων  και 
πλαστικών. Βιοχημικές έρευνες έχουν δείξει πως οι διοξίνες δρουν ως ισχυρές "περιβαλ‐
λοντικές ορμόνες". Όπως και οι φυσικές ορμόνες, οι διοξίνες μπορούν να διαπεράσουν τη 
μεμβράνη των κυττάρων και να αλλάξουν τη δράση των γονιδίων που ρυθμίζουν τη δια‐
δικασία της ανάπτυξης.  

Σύμφωνα με τον παγκοσμίου φήμης Καθηγητή Ουρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
κ. Νικόλαο Σοφικίτη: «…Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες οδηγούν το «ισχυρό φύλο» σε 
εξαφάνιση….... Ο αριθμός των σπερματοζωαρίων στον άνδρα μειώνεται δραματικά ανά 
δεκαετία. Είναι κάτι που το βλέπουμε, άλλωστε, καθημερινά στις κλινικές υποβοηθού‐
μενης αναπαραγωγής. Οι τοξικοί παράγοντες του περιβάλλοντος, αλλά και η διατροφή, 
θα αποτελέσει στο άμεσο μέλλον την αιτία που οι άνδρες θα δουν τους όρχεις τους να 
μικραίνουν  σε  μέγεθος,  να  παράγουν  λιγότερα  ή  καθόλου  σπερματοζωάρια  και  ίσως 
αυτές οι εξαλλαγές να καθορίζουν όλο και περισσότερο και τον σεξουαλικό τους προ‐
σανατολισμό........Θα περίμενε κανείς, οι περισσότερες παρατηρήσεις για τη θηλυκοπο‐
ίηση του άνδρα να προέρχονται από αστικούς πληθυσμούς, εκεί δηλαδή όπου ο άνδρας 
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στην κυριολεξία τρώει, πίνει και αναπνέει αμέτρητα «θηλυκά» χημικά στοιχεία. Εντού‐
τοις, η πιο αξιόπιστη παρατήρηση προέρχεται από την επαρχία και τις αγροτικές περιο‐
χές  γενικότερα.  Την  τελευταία 15ετία,  λοιπόν,  έχει  τετραπλασιαστεί  (!)  στις αγροτικές 
περιοχές η συχνότητα εμφάνισης συγγενών ανωμαλιών των γεννητικών οργάνων, όπως 
η κρυψορχία, στα νεογέννητα αγόρια...».  

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση κρυψορχίας και υποσπαδίας (μη φυ‐
σιολογική ύπαρξη της τρύπας της κεφαλής του πέους) τα τελευταία τριάντα χρόνια. Η θη‐
λυκοποίηση επηρεάζει επίσης και τον ψυχισμό των αρσενικών, μειώνοντας την επιθυμία 
για το άλλο φύλλο με αποτέλεσμα την ουδέτερη ή και ομοσεξουαλική συμπεριφορά. 

Μια  σχετική  πανευρωπαϊκή  έρευνα  έδειξε  ότι  το  γνωστό  βιομηχανικό  χημικό  κλοφέν 
προκαλεί σημαντικές βλάβες τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα του σπέρματος 
των ανδρών. 

Άλλη επιστημονική έρευνα που αφορά 
στις  επιπτώσεις  των διοξινών στην πε‐
ριοχή  του Σεβέζο  της  Ιταλίας  (όπου  το 
1976 προκλήθηκε μεγάλη διαρροή διο‐
ξίνης από το εργοστάσιο ICMESA), έδε‐
ιξε πως η έκθεση του πληθυσμού στις 
διοξίνες,  εκτός  από  τις  μαζικές  δηλη‐
τηριάσεις,  τερατογενέσεις  και  καρκι‐
νογενέσεις,  επηρέασε  σημαντικά  τον 
καθορισμό  του  φύλου  των  νεογέννη‐
των  παιδιών,  με  σημαντική  αύξηση 
των γεννήσεων κοριτσιών. 

Από  τότε,  η «διοξίνη  του Σεβέζο»  χρησιμοποιείται ως μέτρο σύγκρισης  της  τοξικότητας 
όλων των ουσιών με παρόμοια δράση.  

 

 

Ασθένειες θυρεοειδούς 

Η έκθεση σε χημικές ουσίες όπως οι διοξίνες και τα PCBs μπορεί να οδηγήσει σε υπολει‐
τουργία του θυρεοειδούς αδένα και επομένως σε υποθυρεοειδισμό που με τη σειρά του 
ευθύνεται  για  σωρεία  παθολογικών  καταστάσεων.  Σε  νεογέννητα  ο  υποθυρεοειδισμός  
σχετίζεται με τον κρετινισμό, ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από νοητική καθυστέρη‐
ση,  αστάθεια  και  πολλές άλλες  νευρολογικές ανωμαλίες.  Στους  ενήλικες  ο υποθυρεοει‐
δισμός σχετίζεται  με πολλές  δυσλειτουργίες  της  καρδίας,  των πνευμόνων,  του  εντέρου, 
των νεφρών κ.α. 

 

 

Συμπεράσματα 

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ορίζει ως "κοινωνικά ανεκτή"  δόση  την πρόσληψη 1‐4 

Δεν υπάρχει ασφαλές κατώτερο όριο έκθεσης σε διοξίνες 



 
7 

τρισεκατομμυριοστών του γραμμαρίου (pg) ανά κιλό βάρους και ανά μέρα. Στις ΗΠΑ και 
άλλες χώρες ισχύουν ακόμη αυστηρότερα όρια.    

Μετρήσεις σε καλλιέργειες και σε ζωικά προϊόντα που βρίσκονται κοντά σε χωματερές, 
έδειξαν αυξημένες συγκεντρώσεις διοξινών πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Αναλύσεις 
που έγιναν από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» το 2006 μετά την πυρκαγιά στην χωματερή των 
Ταγαράδων Θεσ/νίκης ανέδειξαν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Βρέθηκε γάλα και ελαι‐
όλαδο μολυσμένο με διοξίνες, ενώ θανατώθηκαν πάνω από 700  ζώα που είχαν εκτεθεί.  

Η επιστημονική κοινότητα μάταια κρούει τον κώδωνα του κίνδυνου, η πολιτεία, η τοπική 
αυτοδιοίκηση,  τα  όργανα  της  τάξης  και  του  νόμου  αδιαφορούν,  ενώ  η  δημόσια  υγεία 
πλήττεται συνεχώς και ανεπανόρθωτα. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΑΒΟΛΩΝ. 
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«Στην Αιτωλοακαρνανία ο μεγαλύτερος δήμος, αυτός του Αγρινίου, ρίχνει τα σκουπί‐

δια του ‐περίπου 30.000 τόνοι το χρόνο‐ στην παλιά κοίτη του Αχελώου. Το Μεσολόγ‐

γι καταστρέφει με τα απορρίμματά του τη λιμνοθάλασσα στην τοποθεσία Τουρλίδα. 

Η κατασκευή ΧΥΤΑ στον Άγιο Θωμά συναντά τις αντιδράσεις των περιοίκων. Στον Ασ‐

τακό τα σκουπίδια καίγονται ανεξέλεγκτα σε μια περιοχή όπου βόσκουν αγελάδες 

και κατσίκια» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ‐ 14/03/2003) 

Τα προϊόντα που παράγονται σε ακτίνα ακόμα και έξι χιλιομέτρων από ανεξέλεγκτα 
καιγόμενες χωματερές είναι αποδεδειγμένα μολυσμένα από διοξίνες και άλλες επι‐

κίνδυνες ουσίες που παράγονται κατά την καύση των σκουπιδιών.  

Επομένως, είναι υποχρέωση όλων η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της χωμα‐
τερής, η άμεση κατάσβεση της φωτιάς όταν αυτή προκληθεί τυχαία ή σκοπίμως και η 

παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. 


