
Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων 
 
Η ανακύκλωση έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και τα τελευταία χρόνια ολοένα και 
βελτιώνεται η κατάσταση και αλλάζει η νοοτροπία των πολιτών. Τώρα πάμε και ένα βήμα 
παρακάτω. Μετά την ανακύκλωση των βασικών υλικών αγαθών, γυαλί – πλαστικό – χαρτί – 
αλουμίνιο, θα ανακυκλώνουμε σύντομα και τα φάρμακα. Το θέμα της ανακύκλωσης φαρμάκων 
για τα νοικοκυριά απασχολεί τους αρμοδίους εδώ και καιρό. Συνήθως τα φαρμακευτικά 
προϊόντα οικιακής προέλευσης ως απόβλητα καταλήγουν στα σκουπίδια ή στις αποχετεύσεις, 
ρυπαίνοντας τα νερά και το έδαφος. 
 
Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου που προωθείται στην Βουλή, 
κάθε χρόνο χιλιάδες συσκευασίες φαρμάκων, αχρησιμοποίητα ή και ληγμένα καταλήγουν 
στους κάδους απορριμμάτων και από εκεί στους χώρους υγειονομικής ταφής, μαζί με τα 
οικιακά απόβλητα. Επιπλέον, πάρα πολλοί πολίτες αδειάζουν το υπόλειμμα των 
φαρμάκων που μένει αχρησιμοποίητο στις τουαλέτες του σπιτιού τους ή στους νεροχύτες τους 
και από εκεί καταλήγουν στο αποχετευτικό σύστημα ή και στο έδαφος. Αποτέλεσμα είναι 
να υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουν οι ουσίες που περιέχουν στον οργανισμό μας μέσω της 
τροφικής αλυσίδας. 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τις Φαρμακευτικές και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, 
αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας 
από την μη ορθολογική διαχείριση αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων, προχώρησε 
στην ετοιμασία νομοσχεδίου για την ορθή διαχείριση τους και την εφαρμογή της διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού.  
Στόχος της θέσπισης μέτρων για τη διαχείριση των αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων 
οικιακής προέλευσης, μέσω της υιοθέτησης της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του 
παραγωγού, είναι η πρόληψη της δημιουργίας τους, και η μείωση ή εξάλειψη των αρνητικών 
επιπτώσεων της παραγωγής και της διαχείρισης τους, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο 
υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, περιορίζοντας τον συνολικό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον και την υγεία και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων.  

Οι πολίτες θα μπορούν να επιστρέφουν στα σημεία συλλογής, τα οποία θα είναι κυρίως 
φαρμακεία, τα υπολείμματα φαρμάκων που έχουν στην κατοχή τους, δηλαδή ληγμένα 
φάρμακα, φάρμακα ακατάλληλα για χρήση ή φάρμακα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν 
μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν.  

Είναι χρέος όλων μας να υιοθετήσουμε τη σωστή στάση και να επηρεάσουμε άλλους γύρω 

μας, για να κληρονομήσουν οι απόγονοί μας ένα βιώσιμο περιβάλλον. Η αειφορία είναι 

κοινωνική ευθύνη. 

 

Είναι χρέος όλων μας να ενημερωθούμε, να ευαισθητοποιηθούμε και να υιοθετήσουμε σωστές 

στάσεις για να κληρονομήσουν οι απόγονοι μας ένα βιώσιμο περιβάλλον. 
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