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Οδηγία 2019/904/ΕΕ 

Αντικείμενο της Οδηγίας είναι η μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων 

στο περιβάλλον.  

 

Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός ειδικού νομικού πλαισίου για τη μείωση των πλαστικών 

προϊόντων στο περιβάλλον, προήλθε από την αυξανόμενη παραγωγή πλαστικών αποβλήτων 

και τη διασπορά τους στο περιβάλλον, ιδίως στο θαλάσσιο, που αποφέρουν αρνητικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία.  

  

Στόχος της Οδηγίας είναι η πρόληψη και η μείωση των επιπτώσεων αυτών στο περιβάλλον, 

και ιδιαίτερα στο υδάτινο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η προώθηση της 

κυκλικής οικονομίας με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, και προϊόντα. 



Ανάλυση Αντικτύπου 
 
Έχει διεξαχθεί ανάλυση αντίκτυπου για τη συγκεκριμένη Οδηγία σε επίπεδο ΕΕ : 
  
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_impact_assessment.pdf 
   
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-
use_plastics_impact_assessment2.pdf 
   
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-
use_plastics_impact_assessment3.pdf 
 
 
Συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση αντικτύπου: 
 
•Κρίθηκε σκόπιμο να ληφθούν διακριτά μέτρα για τα διαφορετικά είδη πλαστικών μιας χρήσης. 
•Συζητήθηκαν ποικίλα μέτρα ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα μέτρα για τη διευρυμένη 
ευθύνη παραγωγού είχαν ευνοϊκή υποδοχή. 
•Ευνοϊκή υποδοχή είχαν και οι νομοθετικές προσεγγίσεις. 
•Πολύ δημοφιλείς ήταν και οι ποσοστικοί στόχοι για τη μείωση 
•Για τα αλιευτικά εργαλεία, οι ενδιαφερόμενοι φορείς ανέφεραν ότι η ανάληψη δράσης είναι 
αναγκαία και επείγουσα.  
•Τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού μαζί με ένα σύστημα επιστροφής της 
εγγύησης κρίθηκε ότι θα έχουν θετικά αποτελέσματα κόστους-οφέλους και ότι συμβάλλουν στον 
στόχο της στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες με σκοπό τη μείωση των πλαστικών υλών στις 
ευρωπαϊκές θάλασσες. 
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Πεδίο Εφαρμογής και ορισμοί Οδηγίας 2019/904/ΕΕ 

Η Οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που αναφέρονται στο 
Παράρτημα της(θα αναλυθούν πιο κάτω) και σε όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από 
οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη και αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστικές ύλες. 

 

 

 

 



Πεδίο Εφαρμογής και ορισμοί Οδηγίας 2019/904/ΕΕ 

Ορισμοί: 
 

«πλαστική ύλη»: ένα υλικό που αποτελείται από πολυμερές, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 Reach, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες, και 
το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως κύριο δομικό συστατικό των τελικών προϊόντων, με εξαίρεση τα 
φυσικά πολυμερή που δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς. 

 

«Πλαστικό μιας χρήσης» σημαίνει, ένα προϊόν το οποίο κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από 
πλαστικό (ανεξάρτητα από την ποσότητα του πλαστικού που περιέχει, καθώς η Οδηγία δεν προβλέπει 
οποιοδήποτε κατώτατο όριο στην περιεκτικότητα σε πλαστικό) και δεν έχει σχεδιαστεί ή τοποθετηθεί στην 
αγορά για να πετύχει κατά τη διάρκεια της ζωής του πολλαπλά ταξίδια/χρήσεις ή επιστροφή στον 
παραγωγό για επαναπλήρωση ή επαναχρησιμοποίηση για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε. 

 

Για παράδειγμα: Προϊόντα μιας χρήσης από χαρτί ή χαρτόνι τα οποία περιέχουν πλαστική επίστρωση ή 
επένδυση που εφαρμόζεται στην επιφάνεια του χαρτιού/χαρτονιού προσφέροντας αντοχή στο νερό ή το 
λίπος, θεωρείται ως βασικό δομικό υλικό και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας. Τέτοια 
επικάλυψη/επίστρωση από πλαστικό παρατηρείται σε κυπελάκια ποτών ή τροφίμων από χαρτί/χαρτόνι. 

 

Αντίστοιχο παράδειγμα αποτελούν οι σύνθετες συσκευασίες ποτών που αποτελούνται από πολλά στρώματα 
χαρτιού, πλαστικού και αλουμινίου απαραίτητα για την παροχή των τεχνικών ιδιοτήτων του 
χαρτοκιβωτίου. Το πλαστικό και σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί ως βασικό δομικό υλικό. 

 
 

 

 

 



Πεδίο Εφαρμογής και ορισμοί Οδηγίας 2019/904/ΕΕ 

 

Εξαιρούνται από τον ορισμό τελικά προϊόντα τα οποία τοποθετούνται στην 
αγορά/εμπορεύονται ως προϊόντα πολλαπλών χρήσεων ή ως επαναχρησιμοποιήσιμα 
προϊόντα ή αποτελούν μέρος ενός συστήματος ή ρύθμισης που διασφαλίζει την 
επαναχρησιμοποίηση τους.  

 

Στα χαρακτηριστικά ένος τέτοιου προϊόντος περιλαμβάνονται η σύνθεση του υλικού, η 
δυνατότητα πλύσης και αποκατάστασης, οι πολλαπλες χρήσεις του και επαναπλήρωσης 
του για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο αρχικά είχε σχεδιαστεί. 

 

 



Πεδίο Εφαρμογής και ορισμοί Οδηγίας 2019/904/ΕΕ 

Εξαιρεσή από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας αποτελούν τα «φυσικά πολυμερή» και αυτά που «δεν έχουν τροποποιηθεί 
χημικά». 
 

«Μη τροποποιημένα φυσικά πολυμερή» με την έννοια του μη χημικώς τροποποιημένα (σημείο 40, άρθρο 3, 1907/2006/ΕΕ 
Reach), δηλαδή εμφανίζονται φυσικά στο περιβάλλον και δεν μεταβάλλεται η δομή τους, και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στις 
πρόνοιες της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ. 

«Μη χημικώς τροποποιημένη ουσία: ουσία της οποίας η χημική 

δομή παραμένει αμετάβλητη, ακόμη και εάν έχει υποβληθεί σε 

χημική διαδικασία ή επεξεργασία, ή φυσική ορυκτολογική 

μεταποίηση, π.χ. για την αφαίρεση των προσμείξεων.» 
 

Φυσικά πολυμερή» είναι τα πολυμερή που είναι αποτέλεσμα διαδικασίας πολυμερισμού που έχει λάβει χώρα 
στη φύση, ανεξάρτητα από τη διαδικασία εκχύλισης με την οποία έχουν εξαχθεί. Αυτό σημαίνει πως τα 
φυσικά πολυμερή δεν είναι απαραίτητα ουσίες οι οποίες απαντώνται στη φύση. 
 

«Ουσίες οι οποίες απαντώνται στη φύση»: σημαίνει την ουσία που απαντάται στη φύση ως έχει, μη 
επεξεργασμένα ή επεξεργασμένα μόνο χειρονακτικά, μηχανικά ή με βαρυτικά μέσα, με διάλυση σε νερό, με 
επίπλευση, με εκχύλιση με νερό, με απόσταξη με ατμό ή με θέρμανση αποκλειστικά για την απομάκρυνση 
του νερού, ή ουσία που παραλαμβάνεται από τον αέρα με οποιοδήποτε μέσον. 
 

Ουσίες που απαντούν στη φύση: ουσία που απαντά στη φύση 

υπό καθαρή μορφή, αμεταποίητη ή μεταποιημένη μόνον με 

χειροκίνητα, μηχανικά ή βαρυτικά μέσα· με διάλυση στο νερό, 

με επίπλευση, με εκχύλιση με νερό, με απόσταξη με ατμό ή με 

θέρμανση μόνον για την αφαίρεση του νερού, ή ουσία που 

παραλαμβάνεται από τον αέρα με οποιοδήποτε τρόπο. 

« 



Πεδίο Εφαρμογής και ορισμοί Οδηγίας 2019/904/ΕΕ 

 

«οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη»: πλαστικό υλικό τα οποίο περιλαμβάνει πρόσθετα που, μέσω οξείδωσης, 
οδηγούν στη διάσπαση του πλαστικού υλικού σε μικρο-τμήματα ή σε χημική αποσύνθεση· 
 

 

«Διάθεση στην αγορά»: ένα προϊόν διατίθεται στην αγορά όταν καθίσταται για πρώτη φορά διαθέσιμο στην 
αγορά. Αυτό πραγματοποιείται είτε από τον κατασκευαστή, είτε από τον εισαγωγέα, γεγονός που σημαίνει 
ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας είναι οι μόνοι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν προϊόντα στην 
αγορά. Όταν ένας κατασκευαστής ή εισαγωγέας προμηθεύει για πρώτη φορά ένα προϊόν σε έναν διανομέα ή 
σε έναν τελικό χρήστη, η ενέργεια αυτή ορίζεται με νομικούς όρους ως «διάθεση στην αγορά». Κάθε 
μεταγενέστερη ενέργεια, π.χ. από διανομέα σε διανομέα ή από διανομέα σε τελικό χρήστη, ορίζεται ως 
«διαθεσιμότητα». 

 

«Διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προμήθεια προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά 
ενός ΚΜ, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας είτε έναντι αντιτίμου, είτε δωρεάν. 

 



Πεδίο Εφαρμογής και ορισμοί Οδηγίας 2019/904/ΕΕ 

Τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης που αναφέρονται στο Παράρτημα είναι: 

 

1. Μπατονέτες (με εξαίρεση τις μπατονέτες που χρησιμοποιούνται για ιατρική χρήσης σύμφωνα με τις 
Οδηγίες 90/385/ΕΕ ή 93/42/ΕΕ) 

2. Μαχαιροπήρουνα (περιλαμβάνονται τα πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια και chopsticks φαγητού) 

3. Πιάτα 

4. Καλαμάκια (με εξαίρεση τα καλαμάκια που χρησιμοποιούνται για ιατρική χρήσης σύμφωνα με τις Οδηγίες 
90/385/ΕΕ ή 93/42/ΕΕ) 

5. Αναδευτήρες ποτών 

6. Ράβδοι(sticks) που προσαρτώνται και στηρίζουν μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες 
επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές που δεν διανέμονται στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών για τέτοιες ράβδους. 

7. Περιέκτες τροφίμων από διογκωμένο πολυστυρένιο (expanded polystyrene). Δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, 
με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία: 

(α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος, 

(β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και 

(γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, π.χ. μαγείρεμα, βράσιμο ή 
ζέσταμα, 

συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα 
έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που 

περιέχουν τρόφιμα· 



Πεδίο Εφαρμογής και ορισμοί Οδηγίας 2019/904/ΕΕ συνέχεια... 

 

8. Περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματά τους 

9. Κυπελλάκια από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματά τους. 

10. Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται 
τρόφιμα τα οποία: 

(α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος, 

(β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και 

(γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, π.χ. μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα, 

συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα 
έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που 
περιέχουν τρόφιμα. 

11. Περιέκτες ποτών με χωρητικότητα έως και τριών λίτρων, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται για υγρά 
όπως φιάλες ποτών συμπεριλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους καθώς και σύνθετες 
συσκευασίες ποτών συμπεριλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους, αλλά όχι: 

(α) γυάλινοι ή μεταλλικοί περιέκτες ποτών που έχουν πλαστικά καπάκια και καλύμματα και 

(β) περιέκτες ποτών που προορίζονται και χρησιμοποιούνται για τρόφιμα σε υγρή μορφή για ειδικούς 
ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού  609/2013/EE . 

12. Σερβιέτες υγιεινής, ταμπόν και εφαρμογείς ταμπόν. 

 

 

 

 

 



Πεδίο Εφαρμογής και ορισμοί Οδηγίας 2019/904/ΕΕ 

13. Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής υγιεινής και οικιακής χρήσης. 

14. Προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με 
προϊόντα καπνού. 

15. Κυπελλάκια ποτών συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους. 

16. Πακέτα και περιτυλίγματα από εύκαμπτο υλικό που περιέχουν τρόφιμα τα οποία προορίζονται για 
άμεση κατανάλωση από το πακέτο ή από το περιτύλιγμα χωρίς καμία περαιτέρω προετοιμασία. 

17. Λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς 

18. Μπαλόνια εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές, που δεν 
διανέμονται στους καταναλωτές. 

19. Αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη 

20. Προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. 

 

Η Οδηγία απαγορεύει όλα τα οξοδιασπώμενα πλαστικά προϊόντα είτε είναι μιας χρήσης, είτε όχι. 

 



Παράρτημα - Μέρος Α -Μείωση της κατανάλωσης 

2. Περιέκτες τροφίμων (κουτιά/δοχεία με ή χωρί 
κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα 
οποία:  

 

Α)   προορίζονται για άμεση κατανάλωση εντός ή εκτός 
καταστήματος (π.χ. Περιέχουν ξηρούς καρπόυς, 
σάντουιτς, γιαούρτι, σαλάτες, μαγειρεμένα γεύματα, 
φρούτα και λαχανικά), επίσης περιλαμβάνονται και όσα 
συνοδεύονται με σάλτσες, μαχαιροπήρουνο ή 
ράβδους/sticks. 

Β) συνηθως καταναλώνονται από το δοχείο (το σχήμα 
του δοχείου, επιτρέπει την κατανάλωση του τρόφιμου 
που περιέχει απευθείας από το δοχείο) 

Γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω 
προετοιμασία (π.χ. Μαγείρεμα, βράσιμο, ζέσταμα, ψύξη, 
τηγάνισμα, ψήσιμο στη σχάρα ή στο φούρνο 
μικροκυμάτων ή σην τοστιέρα). Το φαγητό που περιέχει 
το δοχείο καταναλώνεται χωρίς την προσθήκη 
οποιασδήποτε σάλτσας, καρυκευμάτων, κρύο ή ζεστό 
νερό ή άλλα υγρά όπως το γάλα ή σούπες σε σκόνη πριν 
από την κατανάλωση του, (π.χ ατομικές μερίδες 
δημηριακών, εκτός και αν πωλείται μαζί με ατομικό 
δοχείο με γάλα) 
 

Συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται σε 
ταχυφαγεία ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από 
περιέκτες ποτών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγαμτα που περιέχουν 
τρόφιμα                                 

 

1. Κυπελλάκια, 
συμπεριλαμβανομένων 

των καλυμμάτων και των 
καπακίων τους 

Δεν υπάρχει καθορισμός ώς 
προς το μέγεθος ή τη 
χωριτικότητα / όγκο του 
δοχείου.  

 

Αναφέρεται στην έννοια της 
μερίδας.  

 

Ο όγκος και το μέγεθος 
ποικίλλει ανάλογα με τον 
αριθμό των ατόμων που 
καταναλώνουν το φαγητό σε 
μια συγκεκριμένη μερίδα. 

 



Παράρτημα - Μέρος Α - Μείωση της κατανάλωσης 

α/α Πλαστικά δοχεία φαγητού, μιας χρήσης 
που εμπίπτουν στις πρόνοιες της 
Οδηγίας 

Δοχεια φαγητού που εξαιρούνται από τις 
πρόνοιες της Οδηγίας 

1 Πλαστικά δοχεία με μια μερίδα ζεστού ή κρύου 
φαγητού 

Πλαστικά δοχεία με κατεψυγμένα γεύματα 

2 Χάρτινο δοχείο με πλαστική επένδυση με 
σκοπό την τοποθέτηση ζεστού ή κρύου 
φαγητού 
 

Πλαστικά δοχεία με συσκευασμένο ωμό ψάρι, 
ωμ.ό κρέας , που δεν προορίζονται για άμεση 
κατανάλωση από το δοχείο και δεν είναι έοιμα 
προς κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία. 

3 Πλαστικό δοχειο με επιδόρπιο Πλαστικά δοχεία με ξηρή τροφή που χρειάζονται 
ζεστό νερό για προετοιμασία (π.χ. Σούπες σε 
σκόνη, noodles) 

4 Πλαστικό δοχείο με φρούτα ή λαχανικά 

5 Πλαστικά δοχεία με σνακ (π.χ. ξηρούς καρπόυς, 
κρακερς) 

6 Πλαστικά δοχεία με σάλτσες και άλειμμα σε 
ψωμί (π.χ. ketchup, μουστάρδα, dips) 

7 Πλαστικά δοχεία με φρούτα ή λαχανικά που 
δεν χρειάζονται περαιτέρω προετοιμασία 

8 Χάρτινα δοχεία παγωτού με πλαστική 
επένδυση από οπου το τρόφιμο 
καταναλώνεται απευθείας από το δοχείο. 



Παράρτημα - Μέρος Α - Μείωση της κατανάλωσης 

α/α Πλαστικά κυπελλάκια ποτών   που 
εμπίπτουν στις πρόνοιες της Οδηγίας 

κυπελλάκια ποτών που εξαιρούνται από τις 
πρόνοιες της Οδηγίας 

1 Κυπελλάκια για κρύα ποτά από 100% πλαστικό 
(με ή χωρίς καπάκι) 

Πλαστικά κυπελλάκια που πωλούνται στο πλαίσιο 
των επαναγεμιζόμενων συστημάτων 

2 Προγεμισμένο χάρτινο κύπελλάκι  για ποτά, με 
πλαστική επένδυση (με ή χωρίς καπάκι) 
 

Επαναχρησιμοποιήσιμα κυπελλάκια που 
πωλούνται σε καταστήματα λιανικής  

3 Πλαστικά κυπελλάκια που πωλούνται σε 
καταστήματα λιανικής και χονδρικής για 
χυμούς ή αλκοολούχα ποτά 

4 Πλαστικό δοχείο με φρούτα ή λαχανικά 

5 Χάρτινα κυπελλάκια με πλαστική επένδυση για 
ζεστά ή κρύα ποτά (με ή χωρίς τα καπάκια) 

6 Χάρτινα κυπελλάκια με πλαστική επένδυση που 
πωλούνται σε καταστήματα λιανικής και 
χονδρικής 

7 Χάρτινα κυπελλάκια με βιοαποικοδομήσιμη 
πλαστική επένδυση (or bio based) που 
πωλούνται σε καταστήματα λιανικής και 
χονδρικής 

8 Πλαστικά κυπελλάκια με στιγμιαίο ρόφημα σε 
σκόνη στο οποίο η προσθήκη γάλακτος ή νερού 
είναι απαραίτητη πριν από τη χρήση του 



Παράρτημα - Μέρος B - Περιορισμός Διάθεσης στην Αγορά 

1. 1. Μπατονέτες 

2.  (εξαιρούνται αυτές που εμπίπτουν στην Οδηγία 

90/385/ΕΕ ή 93/42/ΕΕ (medical device) 

1. 2. Μαχαιροπήρουνα 

2.  (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, ράβδους 

φαγητού/chopsticks) 

1. 3. Πιάτα 
 

1. 4. Καλαμάκια  

2.  (εξαιρούνται αυτές που εμπίπτουν στην Οδηγία 

90/385/ΕΕ ή 93/42/ΕΕ (medical device) 

 
 1. 5. Αναδευτήρες ποτών 
 

1. 6. ράβδοι/sticks για 
μπαλόνια  

2. (εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή 
επαγγελματικές χρήσεςι και εφαρμογές που δεν 
διανέμονται στους καταναλωτές 
συμπεριλαμβανομένων και των μηχανισμών 
τους) 

 

1. 7. Περιέκτες τροφίμων από 
διογκωμένο πολυστυρένιο 
με ή χωρίς κάλυμμα εντός των 

οποίων τοποθετούνται τρόφιμσ που 
προορίζονται: 

2. Α) για άμεση κατανάλωση εντός και εκτός του 
καταστήματος 

3. Β) σηνύθως καταναλώνονται από το δοχείο 

4. Γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω 
προετοιμασία π.χ. Μαγείρεμα, βράσιμο, ζέσταμα 

1. 8. Περιέκτες ποτών από 
διογκωμένο πολυστυρένιο 
και τα καπάκια και τα 
καλύμματα τους 

1. 9. κυπελλάκια από 
διογκωμένο πολυστυρένιο 
και τα καπάκια και τα 
καλύμματα τους 

1. 10. προϊόντα από 
οξοδιασπώμενη πλαστική 
ύλη 



Παράρτημα - Μέρος B 

Περιορισμός Διάθεσης στην Αγορά 

1. 2. Μαχαιροπήρουνα 

2.  (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, ράβδους 

φαγητού/chop sticks) 

1.  Medical device/ ιατρικό βοήθημα: κάθε όργανο, συσκευή, εργαλείο, υλικό ή άλλο είδος χρησιμοποιούμενο, 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων και προγραμμάτων που απαιτούνται για 
την καλή λειτουργία του, και το οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή να χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπους για 
σκοπούς: 

2. — διάγνωσης, πρόληψης, παρακολούθησης, θεραπείας ή ανακούφισης ασθένειας ή τραύματος, 

3. — μελέτης ή αντικατάστασης ή τροποποίησης της ανατομίας ή μιας φυσιολογικής διαδικασίας, 

4. — ελέγχου της σύλληψης 

5. και του οποίου η κύρια επιδιωκόμενη δράση δεν επιτυγχάνεται με φαρμακολογικά, χημικά ή ανοσολογικά μέσα 
ούτε μέσω του μεταβολισμού, αλλά του οποίου η λειτουργία μπορεί να υποβοηθείται από τέτοια μέσα 

1. 3. Πιάτα 
 

1. 4. Καλαμάκια  

2.  (εξαιρούνται αυτές που εμπίπτουν στην Οδηγία 

90/385/ΕΕ ή 93/42/ΕΕ (medical device) 

 
 

1. 5. Αναδευτήρες ποτών 
 



Παράρτημα - Μέρος Β 

Περιορισμός Διάθεσης στην Αγορά 

Μαχαιροπήρουνα, καλαμάκια, αναδευτήρες ποτών, πιάτα 

α/α Πλαστικά, μιας χρήσης που εμπίπτουν 
στις πρόνοιες της Οδηγίας 

Είδη που εξαιρούνται από τις πρόνοιες της 
Οδηγίας 

1 Πιάτα, μαχαιροπήρουνα, καλαμάκια, 
αναδευτήρες μιας χρήσης, φτιαγμένα εξ 
ολοκλήρου από πλαστκό 

Πιάτα, μαχαιροπήρουνα, καλαμάκια, 
αναδευτήρες μιας χρήσης, που δεν είναι 
φτιαγμένα από πλαστκό (π.χ. Χαρτί ή με 
βάση το ξύλο χωρίς πλαστική επένδυση 

2 Πιάτα, μαχαιροπήρουνα, καλαμάκια, 
αναδευτήρες μιας χρήσης, φτιαγμένα εν 
μέρη από πλαστκό (π.χ. Επένδυση από 
πλαστικό) 
 

Πιάτα, μαχαιροπήρουνα, καλαμάκια, 
αναδευτήρες πολλαπλών χρήσεων, που δεν 
είναι φτιαγμένα από πλαστκό αλλά από 
ανθεκτικό υλικό (π.χ κεραμικά ή μεταλλικά 
με πλαστική επένδυση) 

3 Πλαστικό καλαμάκι μιας χρήσης 
ενσωματωμένο σε δοχείο φαγητού 

Πιάτα, μαχαιροπήρουνα, καλαμάκια, 
αναδευτήρες πολλαπλών χρήσεων, που 
είναι σχεδιασμένα και τοποθετημένα στην 
αγορά με στόχο να χρησιμοποιείται 
περισσότερες από μια φορές από τον 
καταναλωτή. 

4 Πλαστικά μαχαιροπήρουνα μιας χρήσης 
ενσωματωμένα σε συσκευασία 
τροφίμων 

Πλαστικά καλαμάκια που παρέχονται για 
χρήση ως ιατρικό βοήθημα 



Παράρτημα - Μέρος B 

Περιορισμός Διάθεσης στην Αγορά 

1.  Medical device/ ιατρικό βοήθημα: κάθε όργανο, συσκευή, εργαλείο, υλικό ή άλλο είδος 

χρησιμοποιούμενο, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων και 
προγραμμάτων που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του, και το οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή 
να χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπους για σκοπούς: 

2. — διάγνωσης, πρόληψης, παρακολούθησης, θεραπείας ή ανακούφισης ασθένειας ή τραύματος, 

3. — μελέτης ή αντικατάστασης ή τροποποίησης της ανατομίας ή μιας φυσιολογικής διαδικασίας, 

4. — ελέγχου της σύλληψης 

5. και του οποίου η κύρια επιδιωκόμενη δράση δεν επιτυγχάνεται με φαρμακολογικά, χημικά ή ανοσολογικά 
μέσα ούτε μέσω του μεταβολισμού, αλλά του οποίου η λειτουργία μπορεί να υποβοηθείται από τέτοια μέσα 

 

6. Μπατονέτες για ιατρική χρήση: 

7. - Με σαφή σήμανση για ιατρική χρήση 

8. - συνήθως πωλείται αποστειρωμένο 

9. - χαρακτηρίζεται από πιο μακρύ και ανθεκτικό στέλεχος 

10. - με μια άκρη 

11. - πωλούντια ή διανέμονται απευθείας σε επαγγελματιες υγείας 

 

1. 1. Μπατονέτες 

2.  (εξαιρούνται αυτές που εμπίπτουν στην Οδηγία 

90/385/ΕΕ ή 93/42/ΕΕ (medical device) 



Παράρτημα - Μέρος Β - Περιορισμός Διάθεσης στην Αγορά 

Μπατονέτες 

α/α Μπατονέτες μιας χρήσης που εμπίπτουν 
στις πρόνοιες της Οδηγίας 

Μπατονέτες που εξαιρούνται από τις 
πρόνοιες της Οδηγίας 

1 Πλαστικές Μπατονέτες με βαμβάκια και 
στις δύο μεριές  

Μπατονέτες με βαμβάκι και στις δύο μεριές 
που δεν είναι φτιαγμένες από πλαστικό 

2 Πλαστικές μπατονέτες με ένα στέλεχος 
συλλογής δειγμάτων (στη μια μεριά- για 
ιατρική χρήση) 

3 Πλαστικές επαναχρησιμοποιήσιμες 
μπατονέτες για τα αυτιά 



Παράρτημα - Μέρος B - Περιορισμός Διάθεσης στην Αγορά 

1. 6. ράβδοι/sticks για 
μπαλόνια  

2. (εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή 
επαγγελματικές χρήσεςι και εφαρμογές που δεν 
διανέμονται στους καταναλωτές 
συμπεριλαμβανομένων και των μηχανισμών 
τους) 

 

α/α Ράβδοι για μπαλόνια που εμπίπτουν στις 
πρόνοιες της Οδηγίας 

Ράβδοι για μπαλόνια που εξαιρούνται από 
τις πρόνοιες της Οδηγίας 

1 Πλαστικές ράβδοι μιας χρήσης για 
μπαλόνια για οικιακή χρήση 

Επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά stand για 
μπαλόνια 



Παράρτημα - Μέρος Γ και Στ - Απαιτήσεις για τα προϊόντα 

 

Περιέκτες ποτών με χωρητικότητα έως 3 λίτρα 

 

δοχεία που χρησιμοποιούνται για υγρά όπως φιάλες ποτών συμπεριλαμβανομένων των καπακίων και 
καλυμμάτων τους, καθώς και σύνθετες συσκευασίες  εκτός: 

α) γυάλινων ή μεταλλικών περιεκτών ποτών που περιέχουν πλαστικά καπάκια και καλύμματα 

Β) περιέκτες ποτών που προορίζονται και χρησιμοποιούντια για τρόφιμα σε υγρή μορφή για ειδικούς 
ιατρικούς σκοπούς 

Οι πλαστικοί περιέκτες ποτών έως 3 λίτρα μιας χρήσης μπορούν να  διατίθεται 
στην αγορά μόνο εαν τα καπάκια και τα καλύμματα τους πραμένουν 
προσαρτημένα στους περιέκτες κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου σταδίου 
χρήσης του προϊόντος. Εφαρμόζεται από 3/7/2024. 

 

Αναμένεται η ετοιμασία σχετικού Προτύπου. 
 

Α) από το 2025 οι φιάλες ποτών έως 3 λίτρα οι οποίες κατασκευάζονται από τερεφθαλικό 
πολυαιθυλένιο (PET) ως βασικό υλικό, περιέχουν τουλάχιστον 25% ανακυκλωμένο πλαστικό 
υπολογιζόμενο ως μέσος όρος για όλες τις φιάλες PET που διατίθενται στην αγορά στην 
επικράτεια του ΚΜ 
 

Β) από το 2030 οι φιάλες ποτών έως 3 λίτρα οι οποίες κατασκευάζονται από τερεφθαλικό 
πολυαιθυλένιο (PET) ως βασικό υλικό, περιέχουν τουλάχισυον 30% ανακυκλωμένο πλαστικό 
υπολογιζόμενο ως μέσος όρος για όλες τις φιάλες PET που διατίθενται στην αγορά στην 
επικράτεια του ΚΜ 
 

Ποτά: (υγρά για κατάποση): υγρά ποτά θεωρούνται η μπύρα, το κρασί, νερό, αναψυκτικά, 
χυμοί, στιγμιαία ποτά, γάλα. 

 

 



Παράρτημα - Μέρος Γ και Στ  - Απαιτήσεις για τα προϊόντα 

1. Περιέκτες ποτών έως 3 λίτρα και τα 
καπάκια και τα καλύμματα τους. 
 

α/α Καπάκια και καλύμματα που εμπίτπουν στην Οδηγία 
(caps, lids and covers) 

Καπάκια και καλύμματα που εξαιρούνται 
από τις πρόνοιες της Οδηγίας 

1 Πλαστικά καπάκια που χρησιμοποιούνται σε 
συνδυσμό με πλαστκά μπουκάλια ποτών μιας χρήσης 
και χαρτόκουτά ποτών 

2 Πλαστικά καπάκια αθλητικού τύπου σε συνδυασμό με 
πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. 

3 Πλαστικά καπάκια που χρησιμοποιούνται σε 
συνδυασμό με πλαστικά σακούλια ποτών 

4 Ανοιγοκλεινόμενα πλαστικά καπάκια που 
χρησιμοποιούνται σε πλαστικά δοχεία ποτών 

5 Πλαστικά καπάκια με ξεχωριστή μεμβράσνη (2 στάδια 
κλεισίματος) που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 
πλαστικά δοχεία ποτών μιας χρήσης 

6 Πλαστικά καπάκια/καλύμματα που χρησιμοποιούνται 
με πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης 

7 Ταινία καπακιού (\lid- foil lid seal)  που χρησιμοποιείται 
σε πλαστικά δοχεία ποτών μιας χρήσης 

Η στεγανοποιητική μεμβράνη  (sealing 
membrane)δεν εμπίπτει στον ορισμό του 
καπακιού ή καλύμματος και εξαιρείται από 
τις πρόνοιες της Οδηγίας 



Παράρτημα - Μέρος Γ και Στ  - Απαιτήσεις για τα προϊόντα 

1. Περιέκτες ποτών έως 3 λίτρα και τα 
καπάκια και τα  καλύμματα τους. 
 

α/α Δοχεία και μπουκάλια ποτών που εμπίπτουν στις 
πρόνοιες της Οδηγίας 

Δοχεία καο μπουκάλια ποτών που 
εξαιρούνται από τις πρόνοιες της Οδηγίας 

1 Πλαστικές σακούλες ποτών (εξ ολοκλήρυ ή μερικώς 
από πλαστικό ) μέχρι 3 λίτρα 

Επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά 
μπουκάλια 

2 πλαστικά  μπουκάλια μέχρι 3 λίτρα Πλαστικά μπουκάλια νερού μεγαλύτερα 
των 3 λίτρων 

3 Πλαστικά δοχεία με  ατομική μερίδα γάλακτος ή 
κρέμας  (για καφέ ή τσάι) 

Γυαλινα ή μεταλλικά μπουκάλια με 
πλαστικό καπάκια 

4 Σύνθετο χαρτόκουτο ποτών μέχρι 3 λίτρα 

5 Χαρτόκουτο με πλαστική εσωτερική επένδυση μέχρι 3 
λίτρα 



Παράρτημα – Μέρος Δ - Απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση 

1. Σερβιέτες υγιεινής, 
ταμπόν και εφαρμογείς 
ταμπόν 

2.  Υγρά μαντηλάκια (δηλ. 
Προδιαβρεγμένα 
μαντηλάκια προσωπικής 
υγιεινής και οικιακής 
χρήσης 

3. Προϊόντα καπνού με 
φίλτρο και φίλτρα που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο 
για χρήση σε συνδυασμό 
με προϊόντα καπνού 

4. Κυπελλάκια ποτών 

Εφαρμόζεται από 3/7/2021 

Δύναται η τοποθέτηση αυτοκόλλητου έως τις 4/7/2022 
 

Εφαρμόζεται όπως οι προδιαγραφές που ορίζονται στον Κανονισμό 2151/2020/ΕΕ 

 

Το ενημερωτικό κείμενο της σήμανσης συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες 
γλώσσες του κράτους μέλους ή των κρατών μελών στα οποία το πλαστικό προϊόν μιας χρήσης 
διατίθεται στην αγορά. 



Παράρτημα – Μέρος Δ - Απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση 



1. Σερβίετες Υγεινής, ταμπόν και εφαρμογείς ταμπόν 
 

α/α Σερβιέτες υγιεινής, ταμπόν και εφαρμογείς ταμπόν 
που εμπίτπουν στην Οδηγία (caps, lids and covers) 

Σερβιέτες υγιεινής, ταμπόν και εφαρμογείς 
ταμπόν που εξαιρούνται από τις πρόνοιες 
της Οδηγίας 

1 Σερβίετες Υγεινής, ταμπόν και εφαρμογείς ταμπόν που 
περιέχουν πλαστικό περιλαμβανομένων όλων των 
κατηγοριών των σερβιέτων υγιεινής ασχέτως 
σχήματος, μεγέθους, πάχους και απορροφητικότητας 
τα οποία απορρίπτονται μετά τη χρήση 
 

Σερβίετες Υγεινής ή ταμπόν  τα οποία δεν 
περιέχουν πλαστικό 

Επαναχρησιμοποιήσιμα (τα οποία 
πλένονται και μπορούν να 
ξαναχρησιμοποιηθούν επανηλημμένα, 
χωρίς τη μεταβολή της  δομής τους, της 
λειτουργίας και της απόδοσης τους) 
προϊόντα  

Παράρτημα – Μέρος Δ - Απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση 

Σερβιέτες υγιεινής (sanitary towels): προϊόντα υγειινής που χρησιμοποιούνται 
για την απορρόφηση και τη συγκράτηση υγρών και απορρίπτονται μετά άπό τη 
χρήση τους. (pads, napkins, panty liners) 

 

Προϊόντα φτιαγμένα από πολλαπλά στρώματα, συμπεριλαμβανομένου ενός 
απορροφητικού πυρήνα ο οποίος αποτελείται από κυτταρινικές και σύνθετικές ίνες 
και απορροφά τα υγρά. 

 



1. Υγρά μαντηλάκια για προσωπική υγιεινή και οικιακή χρήση 
 

α/α Υγρά μαντηλάκια που εμπίτπουν στην Οδηγία 
(caps, lids and covers) 

Υγρά μαντηλάκια που εξαιρούνται από τις πρόνοιες 
της Οδηγίας 

1 Για προσωπική υγιεινή : 
- Μωρομάντηλα 
- Καθαριστικά μαντηλάκια για το δέρμα 

(σώμα και χέρια) 
- Απολυμαντηκά μαντήλάκια χεριών 

(περιλαμβανομένων και αυτών που 
διατίθενται σε αεροπλάνα, τρένα) 

- Μαντηλαια καθαρισμού προσώπου (π.χ. 
αφαίρεσης makeup ) 

- Μαντηλάκια για προσωπική φροντίδα και 
για καθάρισμα της τουαλέτας 
 

- Μαντηλάκια που περιέχουν πλαστικό 

Για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση: 
- Μαντηλάκια αυτοκινήτων για βιομηχανική και 

επαγγελματική χρήση 
- Μαντηλάκια για βιομηχανία Η/Υ και 

ηλεκτρονικών 
- Μαντηλάκια για βιομηχανία τροφίμων 
- Μαντηλάκια για καθαριστήρια 
- Μαντηλάκια για βιομηχανία κατασκευών, 

μηχανημάτων κλπ 
- Μαντηλάκια για οπτικούς, βιομηχανία 

εκτυπωτών και μεταφορών 
- Μαντηλακια για ιατρική χρήση, τόσο για 

χώρους των νοσηλευτηρίων όσο και για 
ασθενής 

2 Για οικιακή χρήση: 
- Μαντηλάκια που χρησιμοποιούντια για την 

αφάιρεση της σκόνης και τον καθαρισμό 
επιφανειών (πάτωμα, μπάνιο, κουζίνα, 
έπιπλα, παράθυρα, τηλέόραση, Η/Υ, οθόνες 
κλπ) 

- Απολυμαντικά μαντηλάκια για οικιακή 
χρήση περιλαμβανομένων και αυτών που 
διατίθενται σε αεροπλάνα, αεροδρόμια, 
τρένα 

- Μαντηλάκια για γυαλιά οράσεως, κατοικίδια 
και αυτοκίνητα για οικιακή χρήση 

- Μαντηλάκια που δεν περιέχουν πλαστικό 
- Στεγνά μαντηλάκια (όχι προδιαβρεγμένα) 

Παράρτημα – Μέρος Δ - Απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση 



1. Προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο 
εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού 
 

α/α Προϊόντα καπνού και φίλτρα που εμπίτπουν 
στην Οδηγία (caps, lids and covers) 

Προϊόντα καπνού και φίλτρα που εξαιρούνται από 
τις πρόνοιες της Οδηγίας 

1 Τσιγάρα ή πούρα με φίλτρο που περιέχει 
πλαστικό 

Ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιλαμβάνουν ή όχι 
πλαστικό φίλτρο τα οποία προορίζονται για 
πολλαπλές χρήσεις, δεν περιέχουν καπνό 

2 Φίλτρα μιας χρήσης που περιέχουν πλαστικό Χύμα καπνό που χρησιμοποιείται σε πίπες ή 
στριφτό τσιγάρο χωρίς φίλτρο 

3 Ηλεκρονικές συσκευές που χρησιμοποιούντια 
με θερμαινόμενο καπνό και περιλαμβάνουν 
φίλττο με πλαστικό , αλλά ο καπός και το 
φίλτρο είναι ιας χρήσης 

 

Παράρτημα – Μέρος Δ - Απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση 



Παράρτημα – Μέρος Ε – Διευρυμένη Ευθύνη του Παραγωγού 

Τμήμα Ι. 

1. 1. Περιέκτες τροφίμων 

2. 2. πακέτα και 
περιτυλίγματα από 
εύκαμπτο υλικό 

3. 3. περιέκτες ποτών έως 
τρία λίτρα 

4. 4. κυπελλάκια με τα 
καπάκια και τα 
καλύμματα τους 

5. 5. λεπτές πλαστικές 
σακούλες μεταφοράς 

 

Τμήμα ΙΙ. 

1. 1. Υγρά μαντηλάκια 

2. 2. Μπαλόνια (εκτός 
βιομηχανική και 
επαγγελματική χρήση) 

 

 

Τμήμα ΙΙΙ. 

1. Προϊόντα καπνού με 
φίλτρο και φίλτρα 

Εφαρμόζεται έως 31/12/2024 

 
Αλλά για συστήματα που έχουν θεσπιστεί πριν από τις 4/7/2018 και σε σχέση με 
τα πλαστικά προϊόντα  ιας χρήσης που απαριθμούνται στο Τμήμα ΙΙΙ, έως 
5/1/2023 

 

 



α/α Πακέτα και περιτυλίγματα που εμπίτπουν στην 
Οδηγία 

Πακέτα και περιτυλίγματα που εξαιρούνται από τις 
πρόνοιες της Οδηγίας 

1 Πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα 
για άμεση κατανάλωση και πωλούνται ανά μονάδα 
(μπισκότα, ξηροί καρποί, πατατάκια, ποπ κορν, 
γλυκά σοκολάτες, μπάρες είδη φούρνου, 
κατεψυγμένα είδη) 

Πακέτα που περιέχουν ξηρό πρωινό (δημητριακά) γιατί 
συνήθως πρίν από την κατανάλωση προστίθεται γάλα 
και δεν καταναλώνεται από το πακέτο 

2 Πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα 
για άμεση κατανάλωση χωρίς περαιτέρω 
προετοιμασία και πωλούνται ανά μία ή 
περισσότερες από μία μονάδες – σε 
πολυσυσκευασία (μπισκότα, ξηροί καρποί, 
πατατάκια, ποπ κορν, γλυκά σοκολάτες, μπάρες 
είδη φούρνου, κατεψυγμένα είδη) 
 

Πακέτα που περιέχουν φρέκα / ξηρά τρόφιμα που 
χρειάζονται περαιτέρω προετοιμασια πριν από την 
κατανάλωση και δεν καταναλώνονται απευθέιας από το 
πακέτο (π.χ. Ολόκληρο μαρούλι, μακαρόνια άψητα,  
άψητες φακές) 

3 Πακέτα που περιέχουν πολλαπλες μερίδες 
τροφίμων που δεν είναι σε ατομικά περιτυλίγματα 
αλλά καταναλώνονται απευθέιας από το πακέτο 
(π.χ είδη φούρνου, μπισκότα, γλυκά, τσίχλες, 
πατατάκια0 

 

4 Περιτυλίγματα για σάντουιτς  

5 Πακέτα που περιέχουν καρυκεύματα, σάλτσες  

Παράρτημα – Μέρος Ε – Διευρυμένη Ευθύνη του Παραγωγού 

1. Πακέτα και περιτυλίγματα από εύκαμπτο υλικό που περιέχουν τρόφιμα τα οποία προορίζονται 
για άμεση κατανάλωση από το πακέτο ή από το περιτύλιγμα χωρίς καμία περαιτέρω 
προετοιμασία. 

2. εύκαμπτο υλικό: του οποίου το σχήμα πιθανόν να αλλάξει μετά την προσθήκη ή αφάιρεση του 
περιεχομένου 



α/α Λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς που 
εμπίτπουν στην Οδηγία 

<λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς που 
εξαιρούνται από τις πρόνοιες της Οδηγίας 

1 Λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος 
μικρότερο των 50 microns  που παρέχονται στους 
καταναλωτές στο σημείο πλώλησης 

Πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος 
μεγαλύτερο από 50 Microns 

2 Πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς με 
πάχος μικρότερο των 15 microns που παρέχονται 
στους καταναλωτές στο σημείο πώλησης 
 

Πλαστικές σακούλες σκουπιδιών (δεν είναι 
σακούλες μεταφοράς0 

Παράρτημα – Μέρος Ε – Διευρυμένη Ευθύνη του Παραγωγού 

1. Λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς είναι οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος 
μικρότερο των 50 Microns 



α/α Μπαλόνια που εμπίτπουν στην Οδηγία Μπαλόνια που εξαιρούνται από τις πρόνοιες της Οδηγίας 

1 Λαστιχένια μπαλόνια μιας χρήσης για οικιακή χρήση 
ή εφαρμογή 

Επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά φουσκωτά παιχνίδια 
και selfie frames  

2 Μπαλόνια μιας χρήσης από  αλουμινόχαρτο για  
οικιακή χρήση και εφαρμογή 

Επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά στηρίγματα για 
μπαλόνια 

3 Πλαστικοί ράβδοι για μπαλόνια  μιας χρήσης για 
οικιακή χρήση 

Μπαλόνια για βιομηχανική χρήση και εφαρμογή (hot air 
balloon, weather balloon) 

Παράρτημα – Μέρος Ε – Διευρυμένη Ευθύνη του Παραγωγού 

1. Μπαλόνια (εκτός από τα μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες 
επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές που δεν διανέμονται 
στους καταναλωτές 



Παράρτημα – Μέρος Ε – Διευρυμένη Ευθύνη του Παραγωγού 

1. Πέραν από τα πλαστικά προϊόντα που απαριθμούνται στο Μέρος Ε, 
υπόχρέωση για θέσπιση συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του 
παραγωγού προκύπτει από την Οδηγία και για τα αλιευτικά εργαλεία 
που περιέχουν πλαστική ύλη. 

Τμήμα Ι. 

1. 1. Περιέκτες τροφίμων 

2. 2. πακέτα και περιτυλίγματα από εύκαμπτο 
υλικό 

3. 3. περιέκτες ποτών έως τρία λίτρα 

4. 4. κυπελλάκια με τα καπάκια και τα 
καλύμματα τους 

5. 5. λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς 

 

- κόστος μέτρων 
ευαισθητοποίησης 

- Κόστος συλλογής αποβλήτων 

- Κόστος καθαρισμού 

Τμήμα ΙΙ. 

1. 1. Υγρά μαντηλάκια 

2. 2. Μπαλόνια (εκτός βιομηχανική και 
επαγγελματική χρήση) 

 

 

- κόστος μέτρων ευαισθητοποίησης 

- Κόστος συλλογής δεδομένων 

- Κόστος καθαρισμού 

Τμήμα ΙΙΙ. 

1. Προϊότα καπνού με φίλτρο και 
φίλτρα 



Παράρτημα – Μέρος Στ – Χωριστή Συλλογή 

Πλαστικές Φιάλες ποτών με χωρητικότητα έως και 3 λίτρα 
συμπεριλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους. 

 

Διασφάλιση χωριστής συλλογής για ανακύκλωση: 

 

Α) έως το 2025, το 77% των πλαστικών φιάλων ποτών έως 3 λίτρα 

 

Β) έως το 2029, το 90% των πλαστικών φιάλων ποτών έως 3 λίτρα 

 

Είτε μέσω συστημάτων επιστροφής εγγύησης, είτε μεσω της διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού 

 

 



Παράρτημα – Μέρος Ζ – Μέτρα Ευαισθητοποίησης 

1. Περιέκτες τροφίμων 

 

 

Ενημέρωση καταναλωτών 

2. Πακέτα και περιτυλίγματα 
από εύκαμπτο υλικό 

 

3. Περιέκτες ποτών έως 
τρία λίτρα 

4. Κυπελλάκια και τα 
καπάκια και καλύμματα τους 

5. Προϊόντα καπνού με 
φίλτρο και φίλτρα 

6. Υγρά μαντηλάκια 

7. Μπαλόνια εκτός από 
βιομηχανική και επαγγελματική 
χρήση 

8. Λεπτές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς 

9. Σερβιέτες υγιεινής και ταμπόν 
και εφαρμογείς ταμπόν 

10. Αλιευτικά εργαλεία 



Περιληπτικά... 

α/α Απαγορεύεται η διάθεση 
τους  
(από 3/7/2021) 

Μειώνεται η 
χρήση τους (από 
3/7/2021) 

Σήμανση  
(από 3/7/2021) 

Χωριστή 
Συλλογή (έως 
2025) 

Σύστηματα 
Διευρυμένης 
ευθύνης 
παραγωγού  
(έως 31/12/2024) 

Απαιτήσεις  
για 
πρότυπα 
(έως 
3/7/2024) 

Ευαισθητοποίηση 

1 Μπατονέτες Κυπελλάκια και 
τα καπάκια τους 

Σερβιέτες 
υγιεινής 

Φιάλες ποτών 
έως 3 L 

Περιέκτες 
τροφίμων 

Περιέκτς 
ποτών έως 
3 L 

Περιέκτες 
τροφίμων 

2 Πιάτα Περιέκτες 
τροφίμων 

Υγρά 
μαντηλάκια 

Πακέτα και 
περιτυλίγματα 

Πακέτα και 
περιτυλίγματα 

3 μαχαιροπήρουνα Προϊόντα 
καπνού και 
φίλτρα 

Περιέκτες ποτών 
έως 3 L 

Περιέκτες ποτών 
έως 3 L 

4 καλαμάκια Κυπελλάκια 
ποτών 

κυπελλάκια κυπελλάκια 

5 Αναδευτήρες ποτών Λεπτές πλαστικές 
σακούλες 
μεταφοράς 

Προϊόντα καπνού 
και φίλτρα 

6 Περιέκτες τροφίμων από 
διογκωμένο πολυστυρένιο 

Υγρά μαντηλάκια Υγρά μαντηλάκια 

7 Περιέκτες ποτών από 
διογκωμένο πολυστυρένιο 

μπαλόνια Μπαλόνια 
 

8 Κυπελλάκια από 
διογκωμένο πολυστυρένιο 

Προϊόντα καπνού 
και φίλτρα 

Λεπτές πλαστικές 
σακούλες 
μεταφοράς 

9 Sticks για μπαλόνια Αλιευτικά 
εργαλεία 

Σερβιέτες 
υγιεινής, ταμπόν 
και εφαρμογείς 
ταμπόν 

10 Προϊόντα από 
οξοδιασπώμενη πλαστική 
ύλη 

Αλιευτικά 
εργαλεία 



Ευχαριστώ για  
την προσοχή σας  

Ευχαριστώ! 

 
Ναταλία Γεωργίου-Τσιάκαλου 

 
Λειτουργός Περιβάλλοντος 

Τμήμα Περιβάλλοντος  

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος 

 
 Email: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy 

  Τηλέφωνο: 22408923 

mailto:ngeorgiou@environment.moa.gov.cy

