
 

Τα Φάρμακα «φαρμάκι» για το Περιβάλλον 

 

Ήξερες ότι, σε αντίθεση με το εξωτερικό, στην Κύπρο δεν υπάρχει ακόμη νομοθετημένο 

σχέδιο διαχείρισης για τα οικιακά ιατρικά απόβλητα, με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν 

στα κοινά σκουπίδια δημιουργώντας έτσι πολλούς κινδύνους; Ασθενεί το περιβάλλον εξ’ 

αιτίας των φαρμάκων, συμπέρασμα στο οποίο έχουν καταλήξει Ευρωπαίοι επιστήμονες, 

επισημαίνοντας ότι η ανεξέλεγκτη απόρριψη των φαρμάκων έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο 

στον άνθρωπο, όσο και στη φύση. 

 

Η αφορμή για να ψάξουμε το θέμα, δόθηκε από ένα ερώτημα που τέθηκε δημόσια, από 

κάποιον συμπολίτη μας ο οποίος ζητούσε βοήθεια αναφορικά με το πού μπορεί κάποιος να 

πάρει τα ληγμένα φάρμακα που έχει στο σπίτι για να καταστραφούν, όπως γίνεται σε άλλες 

χώρες του κόσμου, και όχι να καταλήξουν στα κοινά σκουπίδια. Αρχικά, να αναφέρουμε 

πως το να καταλήγουν τα διάφορα ιατρικά απόβλητα στα κοινά σκουπίδια, αποτελεί κίνδυνο 

τόσο για το περιβάλλον όσο και για τη δημόσια υγεία, γι’ αυτό και οι περισσότερες χώρες 

διαθέτουν σχέδιο διαχείρισης οικιακών ιατρικών αποβλήτων, όπου τα ληγμένα και άχρηστα 

ιατρικά απόβλητα συλλέγονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία και τα νοσοκομεία και 

ακολούθως ιδιωτικές εταιρείες αναλαμβάνουν την καταστροφή τους. 

 

Στην Κύπρο, ωστόσο, τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά καθώς παρότι εδώ και χρόνια 

γίνεται συζήτηση για τη ψήφιση νόμου διαχείρισης, το εν λόγω σχέδιο βρίσκεται σε δημόσια 

διαβούλευση από το Τμήμα Περιβάλλοντος, χωρίς προς το παρόν να έχει κατατεθεί για 

ψήφιση. Το σχέδιο διαχείρισης, που πρόκειται να προωθηθεί θέτει ως προϋπόθεση όλα τα 

φαρμακεία ανά το Παγκύπριο να διαθέτουν ειδικούς κάδους αποβλήτων όπου το κοινό θα 

μπορεί να μεταφέρει τα ληγμένα χάπια και άλλα ιατρικά απόβλητα που έχει στην κατοχή 

του, τα οποία στη συνέχεια θα συλλέγονται από τις αρμόδιες ιδιωτικές εταιρίες για να 

μεταφερθούν στα ειδικά εργοστάσια επεξεργασίας που υπάρχουν σε Κοφίνου και Άγιο 

Συλά, ούτως ώστε να καταστραφούν. 

 

Προς το παρόν, η μόνη νομοθεσία που ισχύει σήμερα είναι πως τα ιατρικά απόβλητα 

συλλέγονται από τα φαρμακεία των κρατικών νοσηλευτηρίων, ενώ έπειτα ιδιωτική εταιρεία 

τα μεταφέρει για διαχείριση και καταστροφή. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό κενό στη 

νομοθεσία το οποίο εκκρεμεί εδώ και αρκετά χρόνια, επιβαρύνοντας το περιβάλλον και τη 

δημόσια υγεία. Ευελπιστούμε ότι η συμβολή μας αυτή θα αποτελέσει την αφετηρία μιας 

γενικότερης συστηματικής προσπάθειας για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων φαρμάκων, 

ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας τους πολίτες, αλλά και δημιουργώντας τις 

απαραίτητες υποδομές και υπηρεσίες, ώστε τα άχρηστα και ληγμένα φάρμακα να μην 

αποτελούν στο μέλλον απειλή ούτε για το περιβάλλον, ούτε για την υγεία του πληθυσμού της 

Κύπρου.  

 

Υποστηρίζουμε τη Βιώσιμη Κατανάλωση …  Δρούμε και Ζούμε Αειφορικά!!! 
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