


• Σήμερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 80-85% των θαλάσσιων 
απορριμμάτων που βρίσκουμε στις παραλίες είναι πλαστικά, ενώ το 
70% από αυτά είναι πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης.(2)

• Στις ελληνικές θάλασσες το ποσοστό των πλαστικών απορριμμάτων 
φτάνει ακόμα και το 95% .(3)

• Καθημερινά στη χώρα μας σερβίρονται κατά μέσο όρο 1.000.000 
πλαστικά ποτήρια μόνο για καφέ. Χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο 
πλαστικό απ' ότι χρειαζόμαστε. (4)

Η έκταση της ρύπανσης από τα πλαστικά μίας χρήσης και η ανεξέλεγκτη χρήση τους 
στην καθημερινότητά μας απαιτούν άμεση κινητοποίηση για να μειωθεί δραστικά ο 
αντίκτυπός τους στο θαλάσσιο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Φτιαγμένα συνήθως από φθηνή πλαστική ύλη, τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης 
(ΠΠΜΧ) κατασκευάζονται για να χρησιμοποιηθούν μία μόνον φορά, συχνά για λίγα 
μόνον λεπτά. Πολλά από αυτά δεν ανακυκλώνονται. Μένουν στο περιβάλλον για 
αιώνες, επιβαρύνοντάς το, οπότε η στροφή σε έναν τρόπο ζωής χωρίς πλαστικά μιας 
χρήσης αποτελεί πρόκληση για το ΥΠΕΝ όπως και για τον ΕΟΑΝ. 

Προτεραιότητά μας για το 2021 είναι η αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης η 
οποία είναι και Ευρωπαϊκή υπόθεση. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα ενσωμάτωσε στον 
ν. 4376/2020 την Οδηγία 2019/904 που αφορά στη μείωση των επιπτώσεων 
ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. 

Η νέα νομοθεσία είναι μια ευκαιρία που θα οδηγήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
υιοθετήσουν έναν πιο υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας, δράσης και κατανάλωσης. Η 
Ελλάδα πρωτοστατεί στην κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια, παίρνοντας σχετικά μέτρα 
και ενημερώνοντας για τα νέα δεδομένα το ευρύ κοινό και την αγορά νωρίτερα από 
τις υπόλοιπες χώρες.

Συγκεκριμένα ο νέος Νόμος 4376/2020 προβλέπει:

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Τίθενται συγκεκριμένοι εθνικοί στόχοι:

α) έως το έτος 2024 η κατανάλωση των εν λόγω πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης 
μειώνεται κατ’ ελάχιστον στο τριάντα τοις εκατό (30%), σε σύγκριση με το έτος 2022,

β) έως το έτος 2026 η κατανάλωση των εν λόγω πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης 
μειώνεται κατ’ ελάχιστον στο εξήντα τοις εκατό (60%), σε σύγκριση με το έτος 2022

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος 
(0.04€+ΦΠΑ) για τα πλαστικά προϊόντα, κυπελάκια/ποτήρια ροφημάτων, μαζί με τα 
καπάκια και καλύμματά τους και τους περιέκτες τροφίμων κατά την πώλησή τους 
από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.

Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2022 οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης 
υποχρεώνονται να διαθέτουν επαναχρησιμοποιήσιμα εναλλακτικά προϊόντα, αντί για 
τα παραπάνω ΠΠΜΧ.



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Από τις 3 Ιουλίου 2021 απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά προϊόντων που 
κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη, καθώς και οι 9 συγκεκριμένες 
κατηγορίες πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης: μπατονέτες, μαχαιροπίρουνα 
(κουτάλια, πηρούνια μαχαίρια, ξυλάκια φαγητού, πιάτα), καλαμάκι, αναδευτήρες 
ποτών, πλαστικά στηρίγματα μπαλονιών, περιέκτες τροφίμων από διογκωμένο 
πολυστυρένιο, περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο, και κυπελάκια από 
διογκωμένο πολυστυρένιο, όπως και τα καπάκια και καλύμματά τους.

Επιπλέον:

Από την 1 Φεβρουαρίου 2021 τέθηκε σε εφαρμογή η κατάργηση των πλαστικών 
μιας χρήσης στο δημόσιο: Συγκεκριμένα όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
έχουν την υποχρέωση να σταματήσουν να προμηθεύονται τις 9 συγκεκριμένες 
κατηγορίες πλαστικών προϊόντων που αναφέραμε.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Από τις 3 Ιουλίου 2024 η διάθεση των προϊόντων που φέρουν καπάκια και 
καλύμματα κατασκευασμένα από πλαστική ύλη μόνο εάν τα καπάκια και τα 
καλύμματα παραμένουν προσαρτημένα στους περιέκτες.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Από τις 3 Ιουλίου 2021 για ΠΠΜΧ,  όπως π.χ. σερβιέτες υγιεινής, ταμπόν, υγρά 
μαντηλάκια, προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα, κυπελάκια) απαιτείται να φέρουν 
εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση στη συσκευασία ή στο ίδιο το προϊόν, 
ενημερώνοντας τους καταναλωτές για:  

α) Τις κατάλληλες επιλογές διαχείρισης του προϊόντος ως αποβλήτου ή τους τρόπους 
διάθεσης αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται για το συγκεκριμένο προϊόν.

β) Την παρουσία πλαστικών υλών στο προϊόν και τις επακόλουθες αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απόρριψής του στο περιβάλλον ή άλλου 
ακατάλληλου τρόπου απόρριψης στο περιβάλλον.

Τέλος, στο Νόμο περιλαμβάνονται διατάξεις περί διευρυμένης ευθύνης του 
παραγωγού για τα ΠΠΜΧ (υγρά μαντηλάκια και πλαστικά μπαλονιών), αλλά και για 
τα καπνικά προϊόντα και τα (πλαστικά) αλιευτικά εργαλεία.

Τέλος, στο νόμο περιλαμβάνεται διάταξη που αναφέρεται στους στόχους της 
χωριστής συλλογής για τις φιάλες ποτών με σκοπό τη εφαρμογή συστήματος 
επιστροφής εγγύησης για αυτά (σύστημα DRS) και την οργάνωση και λειτουργία 
ΣΣΕΔ για το σκοπό αυτό.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΟΑΝ

Στον Ν. 4376/2020, αλλά και στον υπό ψήφιση νέο νόμο για την ανακύκλωση, 
ανατίθεται στον ΕΟΑΝ κομβικός ρόλος στη μείωση χρήσης των ΠΠΜΧ, είτε έχει να 
κάνει με την οργάνωση και εποπτεία των νέων ΣΕΔ, είτε έχει να κάνει με τον έλεγχο 
της αγοράς, είτε έχει να κάνει με την ενημέρωση του καταναλωτή, είτε,τέλος, 
απέναντι στις υποχρεώσεις του Οργανισμού προς το Υπουργείο και την ΕΕ:



Συγκεκριμένα:

1. Ο ΕΟΑΝ παρακολουθεί τη διάθεση των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης και τα 
μέτρα μείωσης που λαμβάνονται και καταρτίζει έκθεση, την οποία υποβάλλει στην 
αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ και την ΕΕ.

2. Ο ΕΟΑΝ εποπτεύει τα προγράμματα  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
πολιτών τα οποία εκπονούνται από τους νέους φορείς ΣΕΔ.

3. Ο ΕΟΑΝ σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Ήδη έχει ξεκινήσει τέτοια 
προγράμματα και έχει χρηματοδοτήσει σχετικές με τα ΠΠΜΧ εφαρμογές από το 2020 
όπως: 

• Ιστοσελίδα supfree.gr  

• Τηλεοπτικό spot «Ελλάδα χωρίς πλαστικά μίας χρήσης»

• Ψηφιακός Βοηθός για τα ΠΠΜΧ (στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ)

4. Εντός του 2021 και μέχρι το 2022 ο ΕΟΑΝ θα εκπονήσει μελέτες, μέσω ανοιχτού 
διαγωνισμού σχετικά με:

• με θέματα σήμανσης προϊόντων και εξειδίκευσης ορισμού εναλλακτικών 
προϊόντων

• με την εφαρμογή συστήματος επιστροφής εγγύησης (DRS)

• με τη βιωσιμότητα Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα καπνικά 
προϊόντα και για τα πλαστικά αλιευτικά εργαλεία

• με τις προδιαγραφές συστήματος διασφάλισης ποιότητας των διεργασιών 
ανακύκλωσης και ιχνηλασιμότητας του ανακυκλωμένου πλαστικού

5. Ο ΕΟΑΝ οφείλει να προγραμματίσει ελέγχους σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις και τη εφαρμογή του ν. 4376/2020 για τα ΠΠΜΧ, σε συνεργασία και με τους 
έτερους ελεγκτικούς φορείς.
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Νομοθετικό Πλαίσιο για τα ΠΠΜΧ

ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/904 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 

2019, σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο 

περιβάλλον. Διετή περίοδος ενσωμάτωσης στην εθνική νομοθεσία η Ελλάδα νομοθέτησε 

πρίν την προθεσμία 

Ν. 4367/2020, ΦΕΚ/200Α/20.10.20) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη 

μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές 

διατάξεις

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2151 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2020 

για  τη  θέσπιση  κανόνων  σχετικά  με  εναρμονισμένες προδιαγραφές  σήμανσης  για  τα 

πλαστικά  προϊόντα μίας   χρήσης.

-->Αναμένονται κι άλλες διευκρινιστικές αποφάσεις ευρωπαϊκές προς ενσωμάτωση 

στην ελληνική νομοθεσία π.χ. εναλλακτικές λύσεις για τα προϊόντα που 

καταργούνται 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ

Άρθρο 97 Ν. 4685/2020 από 1.1.2021  επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή 

περιβαλλοντικού τέλους (0.07€+ ΦΠΑ) ανά τεμάχιο πλαστικής σακούλας μεταφοράς, με 

εξαίρεση μόνο τις βιοαποδομήσιμες σακούλες.




