
Οικολογικό Αποτύπωμα 

 

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 και από εκεί καταλήγουν στο αποχετευτικό 

σύστημα ή και στο έδαφος. Αποτέλεσμα, να υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουν οι 

ουσίες που περιέχουν στον οργανισμό μας μέσω της τροφικής αλυσίδας. Μάλιστα, 

τα ληγμένα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στο νευρικό, το 

αναπαραγωγικό και το ορμονικό σύστημα, μέχρι και καρκινογένεση. 

  

Προς το σκοπό αυτό, μετά από πολλά χρόνια διαβουλεύσεων, το Τμήμα 

Περιβάλλοντος προωθεί την υποχρεωτική ανακύκλωση φαρμάκων στα 

φαρμακεία. Στους ειδικούς κάδους οι πολίτες θα μπορούν να αποθέτουν 

φάρμακα που δεν είναι πλέον χρήσιμα. Μέσα από τους κανονισμούς θα υπάρχει 

πρόνοια όπου θα απαγορεύεται η απόρριψη φαρμακευτικών προϊόντων στα 

σκύβαλα, τις αποχετεύσεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στο έδαφος ή στα 

νερά. Επιπλέον, το κοινό θα οφείλει να επιστρέφει τα απόβλητα φαρμακευτικά 

προϊόντα που θα έχει στην κατοχή του στα φαρμακεία ή σε άλλο σημείο 

παραλαβής.  

 

Οι κανονισμοί θα προβλέπουν τη συλλογή και αποθήκευση των οικιακών 

φαρμακευτικών σκευασμάτων, αλλά και των κτηνιατρικών, σε ειδικούς κάδους 

που θα τοποθετηθούν σε όλα τα φαρμακεία. Την ευθύνη για την 

περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των φαρμάκων θα έχουν οι εισαγωγείς 

φαρμακευτικών προϊόντων και οι παραγωγοί φαρμάκων στην Κύπρο. Μετά 

από τη συλλογή, τα φάρμακα θα αποστέλλονται είτε στο εξωτερικό για 

αδρανοποίηση και καύση, είτε για διαχείριση από αδειοδοτημένη μονάδα, η 

οποία έχει τη δυνατότητα για χημική και βιολογική επεξεργασία και τη 

μετατροπή τους σε μη επικίνδυνα.  

 

Την όλη ευθύνη και το κόστος τόσο της διαχείρισης, όσο και της τοποθέτησης 

κάδων στα φαρμακεία θα έχουν οι παραγωγοί, δηλαδή ο πρώτος εισαγωγέας, ή 

οι κατασκευάστριες φαρμακοβιομηχανίες της Κύπρου. Μέσα από τους 

κανονισμούς θα προβλέπεται υποχρεωτική η συνεργασία μεταξύ των 

παραγωγών και των φαρμακείων. 

 

Σήμερα τα φάρμακα κατά κανόνα καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής 

ταφής αποβλήτων, ή στις αποχετεύσεις όπου πολλά νοικοκυριά αδειάζουν τα 



υγρά από τα μπουκαλάκια στο νεροχύτη προτού πετάξουν τη συσκευασία με τα 

υπόλοιπα σκουπίδια. Αποτέλεσμα να προκαλούνται βλαβερές συνέπειες λόγω 

αθροιστικού αποτελέσματος στην ατομική και δημόσια υγεία, καθώς οι 

δραστικές ουσίες που περιέχουν, επιστρέφουν στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω 

της τροφικής αλυσίδας. 

 

Με το σύστημα της ανακύκλωσης ληγμένων φαρμάκων, προστατεύεται το 

περιβάλλον, καθώς μέχρι τώρα εκατομμύρια τόνοι φαρμάκων κατέληγαν στις 

χωματερές, μολύνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα. 

 

Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, αφήνοντας το δικό μας οικολογικό 

αποτύπωμα! 
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