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Ο κύκλος των χαμένων πλαστικών



Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για 

την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση 

αποβλήτων συγκεκριμένων κατηγοριών 

προϊόντων.

Σκοπός



Πρόληψη

Σχεδιασμός

Διανομή
Συλλογή

Κατανάλωση, Χρήση, 

Επανάχρηση, Επισκευή

Παραγωγή, 

Ανακατασκευή

Ανακύκλωση, 

Ανάκτηση

Πρωτογενείς 

πρώτες ύλες

Λύσεις για 

υπόλειμμα

 Μείωση ποσότητας 
αποβλήτων, μέσω της 
επαναχρησιμοποίησης ή 
παράταση διάρκειας ζωής

 Μείωση αρνητικών 
επιπτώσεων σε 
περιβάλλον &  ανθρώπινη 
υγεία

 Μείωση περιεκτικότητας 
σε επικίνδυνες ουσίες

Πρόληψη είναι τα μέτρα που λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν 
καταστούν απόβλητα και τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα:



Εναλλακτική Διαχείριση

Σχεδιασμός

Διανομή
Συλλογή

Κατανάλωση, Χρήση, 

Επανάχρηση, Επισκευή

Παραγωγή, 

Ανακατασκευή

Ανακύκλωση, 

Ανάκτηση

Πρωτογενείς 

πρώτες ύλες

Λύσεις για 

υπόλειμμα

Η Εναλλακτική Διαχείριση 

περιλαμβάνει τις εργασίες 

συλλογής, στις οποίες 

περιλαμβάνεται και η 

εγγυοδοσία, καθώς και τις 

εργασίες μεταφοράς, 

μεταφόρτωσης, 

αποθήκευσης, προετοιμασίας 

για επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωσης και κάθε άλλο 

είδος ανάκτησης των 

αποβλήτων συγκεκριμένων 

κατηγοριών προϊόντων.



Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Στρατηγικοί Στόχοι



Ρεύματα Αποβλήτων Εναλλακτικής διαχείρισης

Απόβλητα Υλικών Συσκευασίας

Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (AHHE)

Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (AEKK)

Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)

Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών (ΑΗΣΣ)

Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ)

Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων



◼ Η πρόληψη και η μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά 

απορρίμματα που προέρχονται από ορισμένα πλαστικά 

αντικείμενα μίας χρήσης και αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν 

πλαστική ύλη.

◼ Η προώθηση της μετάβασης σε μία κυκλική οικονομία με 

καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρησιακά μοντέλα, προϊόντα και 

υλικά.

Στόχοι της Οδηγίας 

Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων 
ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον



Οδηγία (ΕΕ) 2019/904: Προβλεπόμενα μέτρα

Άρθρο 4
Μείωση 
κατανάλ
ωσης

Άρθρο 5
Περιορισ
μός 
αγοράς

Άρθρο 6
Επανασχε
διασμός 
προϊόντος

Άρθρο 7
Σήμανση

Άρθρο 8
Διευρυμένη 
ευθύνη 
παραγωγού

Άρθρο 9
Χωριστή 
συλλογή

Άρθρο 10
Αύξηση 
εαισθητο
ποίησης

Περιέκτες τροφίμων X (PS) Χ Χ

Κυπελάκια Χ (PS) X Χ Χ

Μπατονέτες Χ

Μαχαιροπίρουνα, πιάτα, 
αναδευτήρες, καλαμάκια

Χ

Καλαμάκια για μπαλόνια Χ

Μπαλόνια Χ Χ

Πακέτα & 
περιτυλίγματα

Χ Χ

Περιέκτες ποτών, 
καπάκια και 
καλύμματα

(PS)
Χ Χ X Χ

Είδη υγιεινής:
- Υγρά μαντηλάκια Χ Χ Χ

- Σερβιέτες Χ Χ

Λεπτές πλαστικές 
σακούλες μεταφοράς

Χ Χ

Φίλτρα προϊόντων 
καπνού X Χ Χ

Αλιευτικά Εργαλεία Χ Χ

Προγράμματα Πρόληψης Προγράμματα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης



Οδηγία (ΕΕ) 2019/904: Δέσμες μέτρων άρθρων 4-6

◆ Έως 3-7-2021: Μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης 

Κυπελάκια, περιέκτες τροφίμων

◆ Έως 3-7-2021: Απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά   

Μπατονέτες, μαχαιροπήρουνα, πιάτα, καλαμάκια,

αναδευτήρες ποτών, καλαμάκια για μπαλόνια,

κυπελάκια, περιέκτες ποτών και τροφίμων

από διογκωμένο πολυστυρένιο

◆ Από 3-7-2024: Επανασχεδιασμός προϊόντος

- Καπάκια μόνιμα προσαρτημένα στις πλαστικές φιάλες

- Περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο πλαστικό:

25% για φιάλες ΡΕΤ από το 2025

30% για όλες τις πλαστικές φιάλες από το 2030



Οδηγία (ΕΕ) 2019/904: Δέσμες μέτρων άρθρων 7-10

◆ Από 3-7-2021: Εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση: 
Σερβιέτες υγιεινής, ταμπόν και μέσα εφαρμογής ταμπόν, υγρά 
μαντηλάκια, φίλτρα και προϊόντα καπνού με φίλτρο, κυπελάκια

◆ Έως 31-12-2024: Προγράμματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, ενώ 
όσον αφορά σε Πλαστικά Προιόντα Μιας Χρήσης, που αποτελούν 
συσκευασίες και σε φίλτρα προϊόντων καπνού έως 5-1-2023

◆ Χωριστή συλλογή για την ανακύκλωση των πλαστικών φιαλών 
ποτών:
- 77% κατά βάρος έως το 2025
- 90% κατά βάρος έως το 2029

◆ Ενημέρωση καταναλωτών και παροχή κινήτρων για υπεύθυνη 
καταναλωτική συμπεριφορά.



Λεπτή Πλαστική Σακούλα Μεταφοράς

Θεσμικό Πλαίσιο

Οδηγία 2015/720/ΕΕ: Τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό 
τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς

Ν.2939/2001 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4496/2017 και το 
άρθρο 119 του Ν.4537/2018: σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση 
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, την προσαρμογή στην Οδηγία 
2015/720/ΕΕ και τη ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης 

ΚΥΑ 180036/952/2017: Καθορισμός μέτρων και κανόνων για τη 
μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ ΕΕ.

Η μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
με επιδιωκόμενο ετήσιο επίπεδο κατανάλωσης 90 λεπτές πλαστικές 
σακούλες μεταφοράς κατά κεφαλήν.

Στόχος



Ισχύοντα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης

1. Επιβολή περιβαλλοντικού τέλους στις λεπτές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς κάτω των 50 μ.

2. Εμφανής στους πολίτες η υποχρέωση επιβολής του περιβαλλοντικού 
τέλους στις λεπτές πλαστικές μεταφοράς

3. Υποχρεωτική τιμολόγηση πλαστικών σακουλών μεταφοράς με 
μεγαλύτερο πάχος τοιχώματος

4. Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για 
προωθητικές ενέργειες υπόκεινται στους ίδιους κανόνες επιβολής 
περιβαλλοντικού τέλους και τιμολόγησης 

5. Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά οξοδιασπώμενων πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς μετά την 10.6.2018.

6. Θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων για τη σήμανση των πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς ανεξαρτήτως πάχους τοιχώματος

7. Οι «παραγωγοί πλαστικής σακούλας μεταφοράς» έχουν υποχρέωση να 
εγγραφούν στο Ε.Μ.ΠΑ. και να συμβληθούν με ΣΣΕΔ Συσκευασιών.  

Λεπτή Πλαστική Σακούλα Μεταφοράς



Περιβαλλοντικό τέλος και αξιοποίηση των εσόδων του

Το περιβαλλοντικό τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Τα έσοδα από το περιβαλλοντικό τέλος αποτελούν δημόσιο έσοδο 
και εισπράττονται από την ΑΑΔΕ. 

Στη συνέχεια αποδίδονται υπέρ του ΕΟΑΝ για τη χρηματοδότηση 
δράσεων:

 Προώθησης

 Δωρεάν διάθεσης

 Εν γένει πριμοδότησης

Επαναχρησιμοποιήσιμων σακουλών 
/ τσαντών / μεταφοράς

Βιοποαδομήσιμων & 
λιπασματοποιήσιμων πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς

 Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την 
αποτελεσματική συμμετοχή του στην επίτευξη των στόχων

Λεπτή Πλαστική Σακούλα Μεταφοράς



Λεπτή Πλαστική Σακούλα Μεταφοράς

◆ ΣΤΟΧΟΣ: Η μείωση της 
κατανάλωσης με επιδιωκόμενο 
ετήσιο επίπεδο κατανάλωσης
ανά μόνιμο κάτοικο
ανά έτος έως 31-12-2019:
90 τεμάχια.

◆ Λεπτές και πολύ λεπτές σακούλες 
μεταφοράς ανά μόνιμο κάτοικο 
κατά προσέγγιση για το 2018:
105 τεμάχια.

◆ Καθαρά έσοδα υπέρ ΕΟΑΝ
από το περιβαλλοντικό τέλος:
Ιαν. 2018-Οκτ. 2019: 18,4 εκ. ευρώ



◆ Συμμετοχή στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις 

ομάδες εργασίας για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των 

σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών

◆ Ανάθεση μελετών και ερευνών αγοράς για την  αποτύπωση: 

α) της ελληνικής αγοράς Πλαστικών Προϊόντων μιας χρήσης, 

β) των υφιστάμενων υποδομών ανακύκλωσης πλαστικών στην Ελλάδα, 

γ) της κοινής γνώμης για τα ΠΠΜΧ και την πλαστική σακούλα ειδικότερα 

◆ Εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης, εναλλακτικής διαχείρισης και 

ενημέρωσης

◆ Εποπτεία της ορθής εφαρμογής των μέτρων πρόληψης και 

εναλλακτικής διαχείρισης και της λειτουργίας των Συστημάτων 

Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)

◆ Διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων

◆ Ψηφιακή διασύνδεση με φορείς ΣΕΔ

◆ Συνεργασία με φορείς και ινστιτούτα

Ο Ρόλος του ΕΟΑΝ



Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Πατησίων 147, Αθήνα, Τ.Κ. 11251

Τηλ.: +30 210 8643737,   Φαξ.: +30 210 8665988 ,       

e-mail: info@eoan.gr

Ιστοσελίδα: www.eoan.gr

Ευχαριστώ πολύ για την 

προσοχή σας!

http://www.eoan.gr/

