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Νόμος 4736/2020
Ενσωμάτωση Οδηγίας ΕΕ 2019/904 σχετικά με τη μείωση των 

επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ



ορόσημα
Ιούλιος 2021 Ιαν. 2022 Ιαν. 2023 Ιαν. 2024 Ιούλιος 2024
Καταργούνται τα εξής  
πλαστικά μιας χρήσης: 
Μπατονέτες, 
μαχαιροπήρουνα, 
πιάτα, καλαμάκια, 
αναδευτήρες, 
στηρίγματα μπαλονιών, 
περιέκτες και καπάκια 
τροφίμων και ποτών 
από διογκωμένο 
πολυστυρένιο
(φελιζόλ). 

Οι δήμοι θα πρέπει να 
έχουν κατασκευάσει και 
να λειτουργούν 
δημόσιες βρύσες σε 
παιδικές χαρές, χώρους 
άθλησης και 
πολυσύχναστα μέρη. 

Επιβάλλεται εισφορά 5 
λεπτά για ποτήρια 
καφέ, δοχεία takeaway, 
όπως και τα καπάκια 
τους (ξεχωριστά). 

Κάθε πολίτης που θα 
αγοράζει τον καφέ, 
φαγητό ή το ποτό του 
από καφετέριες, 
ταχυφαγεία, σουπερ-
μαρκετ, κλπ με το δικό 
του σκεύος δικαιούται 
έκπτωση. 

Αλλάζει η σήμανση των 
πλαστικών ώστε να 
είναι σαφές αν 
ανακυκλώνονται ή όχι.

Οι εταιρείες που 
παράγουν και  
διακινούν υγρά 
μαντιλάκια, προϊόντα 
καπνού και μπαλόνια 
αναλαμβάνουν το 
κόστος καθαρισμού, 
διαλογής, μεταφοράς & 
επεξεργασίας των 
απορριμμάτων. 

Ξεκινά σύστημα 
επιστροφής εγγύησης 
για πλαστικά 
μπουκάλια. Με την 
επιστροφή ο 
καταναλωτής παίρνει 
πίσω ένα μέρος του 
αντιτίμου. 

Οι εταιρείες που 
παράγουν και διακινούν 
αλιευτικά εργαλεία 
καθίστανται υπεύθυνες 
για την ασφαλή 
συλλογή κ ανακύκλωσή 
τους ώστε να μην 
απορρίπτονται 
ανεξέλεγκτα στο 
θαλάσσιο περιβάλλον. 

Στόχος να συλλέγεται το 
40% των αποβλήτων 
των αλιευτικών 
εργαλείων προς 
ανακύκλωση έως το 
2025. 

Οι πλαστικές φιάλες θα 
πρέπει να έχουν 
καπάκια 
προσαρτημένα στο 
προϊόν. Δεν θα 
απορρίπτονται 
ξεχωριστά. 

Ιαν. 2025
Οι πλαστικές φιάλες PET 
θα διατίθενται στην 
αγορά με τουλάχιστον 
25% ανακυκλωμένο 
υλικό (και 35% 
αντίστοιχα ως το 2030).



Άρθρο 3. Ορισμοί 

• Πλαστική ύλη: Υλικό από πολυμερές, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετα ή 
άλλες ουσίες

• Πλαστικό μίας χρήσης: κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστική ύλη και 
προορίζεται συνήθως να χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά ή για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα πριν απορριφθεί.

• Οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη: πλαστικό υλικό με πρόσθετα που, μέσω οξείδωσης, 
οδηγούν στη διάσπασή του σε μικροτμήματα ή σε χημική αποσύνθεση. 

• Αλιευτικό εργαλείο: κάθε αντικείμενο ή εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην αλιεία ή την 
υδατοκαλλιέργεια για τη στόχευση, σύλληψη ή εκτροφή θαλάσσιων ειδών.

• Βιοαποδομήσιμη πλαστική ύλη: πλαστική ύλη που μπορεί να υποστεί φυσική ή βιολογική 
αποσύνθεση, έτσι ώστε τελικά να αποσυντεθεί σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και 
νερό, και είναι (ευρωπαϊκές προδιαγραφές συσκευασιών), ανακτήσιμη μέσω 
λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης. 

• Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού: Δέσμη κανόνων στην Ε.Ε. που διασφαλίζει ότι οι 
παραγωγοί των προϊόντων φέρουν οικονομική ή/και οργανωτική ευθύνη για τη διαχείριση 
του σταδίου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος που καθίσταται απόβλητο. 



Άρθρο 4. Μείωση Κατανάλωσης 

• Μείωση τουλάχιστον 30% ως το 2024 και 60% ως το 2026 (από 2022) σε: 
κυπελάκια για ποτά & καπάκια, περιέκτες τροφίμων ταχυφαγείων & 
ετοίμων γευμάτων. 

• Από 01/01/2022 επιβάλλεται εισφορά προστασίας περιβάλλοντος για 
τις πλαστικές συσκευασίες τροφίμων και ποτών από επιχειρήσεις 
μαζικής εστίασης & λιανικού εμπορίου. Τέλος ανά τεμάχιο (ξεχωριστά το 
καπάκι) 5 λεπτά. Ποσό διακριτό στο παραστατικό πώλησης. 

• Παραγωγοί: Βελτίωση της σήμανσης στις συσκευασίες αυτές 
(δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, λιπασματοποίησης)

• Υποχρεωτική αναγραφή της εισφοράς σε εμφανές σημείο στα σημεία 
πώλησης, με αναγραφή του ποσού της εισφοράς. 

• Υποβάλλεται δήλωση απόδοσης εισφοράς από τις επιχειρήσεις κάθε 
τρίμηνο.

Κυπελλάκια για 
ποτά, καλύμματα 
και καπάκια.

Περιέκτες
τροφίμων, δλδ
δοχεία όπως 
κουτιά, με ή χωρίς 
κάλυμμα, εντός 
των οποίων 
τοποθετούνται 
τρόφιμα.



Από 01/01/2022 οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης υποχρεούνται: 

• Nα έχουν διαθέσιμα και επαναχρησιμοποιούμενα 
εναλλακτικά προϊόντα των πλαστικών μιας χρήσης 
στον καταναλωτή (ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον 30 
τεμάχια). 

• Να αναγράφουν σε εμφανές σημείο στα σημεία 
πώλησης ότι διαθέτουν επαναχρησιμοποιούμενα 
ποτήρια, κύπελα κλπ., προς αποφυγή κατανάλωσης 
ΠΜΧ. 

• Να ενημερώνουν για τη διαθεσιμότητα 
επαναχρησιμοποιούμενων και κατά τη διανομή
προϊόντων (delivery).



Από 01/01/2022 οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου & μαζικής 
εστίασης υποχρεούνται: 

• Κατά την πώληση μη συσκευασμένων τροφίμων και ποτών να 
εξυπηρετούν τον καταναλωτή με τη χρήση δικών του 
επαναχρησιμοποιήσιμων περιεκτών.

• Να διαθέτουν σε χαμηλότερη τιμή τα μη συσκευασμένα 
τρόφιμα και ποτά, όταν πωλούνται σε 
επαναχρησιμοποιήσιμο περιέκτη του καταναλωτή. 

• Να αναγράφουν σε πινακίδες, τιμοκαταλόγους την τιμή 
πώλησης των τροφίμων και ποτών που διατίθενται χωρίς 
συσκευασία. 

• Η επιχείρηση μπορεί να αρνηθεί να εξυπηρετήσει τον καταναλωτή 
στην περίπτωση που το επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν του είναι 
προδήλως ακατάλληλο προς τη συγκεκριμένη χρήση.



Από 01/01/2022 όσοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές 
τροφίμων ή ροφημάτων κάθε κατηγορίας υποχρεούνται:

• Να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω πλαστικά προϊόντα μίας 
χρήσης διατίθενται κατ’ επιλογή του καταναλωτή, ο 
οποίος δύναται εναλλακτικά να χρησιμοποιήσει, αντί 
αυτών τους δικούς του επαναχρησιμοποιήσιμους 
περιέκτες.

• Να διαθέτουν σε χαμηλότερη τιμή τα τρόφιμα και τα 
ποτά, όταν πωλούνται σε επαναχρησιμοποιήσιμα 
προϊόντα του καταναλωτή και

• Να αναγράφουν στις πινακίδες, τιμοκαταλόγους την 
τιμή πώλησης τροφίμων και ποτών που διατίθενται σε 
επαναχρησιμοποιούμενο περιέκτη του καταναλωτή.



Από 01/07/2022 οι επιχειρήσεις τροφοδοσίας (catering):

• Απαγορεύεται να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα 
πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης 

• Δύνανται να χρησιμοποιούν εναλλακτικά 
προϊόντα σε αντικατάσταση αυτών  

Κυπελλάκια για 
ποτά, καλύμματα 
και καπάκια.

Περιέκτες 
τροφίμων, δλδ  
δοχεία όπως 
κουτιά, με ή χωρίς 
κάλυμμα, εντός 
των οποίων 
τοποθετούνται 
τρόφιμα.



Από 01/07/2021 οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, οι οποίοι 
διαθέτουν δίκτυο πόσιμου νερού, υποχρεούνται:
• Για τη μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών μιας χρήσης, να 

διαθέτουν κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου 
νερού σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε δημοτικές 
παιδικές χαρές, παρέχοντας κατάλληλη σήμανση στο κοινό που 
ενθαρρύνει τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων νερού, 
καθώς και να επεκτείνουν το δίκτυο με κοινόχρηστες βρύσες προς 
δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε κοινόχρηστους χώρους 
συνάθροισης κοινού εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους.

Φιάλες ποτών χωρητικότητας 
έως 3L, συμπεριλαμβ. των 
καπακιών και των 
καλυμμάτων τους.  

OXI γυάλινοι ή μεταλλικοί 
περιέκτες ποτών με καπάκια 
από πλαστικό,
ΟΧΙ φιάλες ποτών που 
χρησιμοποιούνται για 
ιατρικούς σκοπούς



Άρθρο 5. Περιορισμοί διάθεσης στην αγορά

• Από 03/07/2021 απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά 
πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης (1-7) καθώς και τα προϊόντα 
που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. Η 
απαγόρευση αρχίζει να εφαρμόζεται μετά από την εξάντληση 
των αποθεμάτων τους (έως 10 μήνες μετά).

• Από 01/02/2021 οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης: 
• Απαγορεύεται να προμηθεύονται με οποιονδήποτε τρόπο 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 1-7, και προϊόντα που 
κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη,

• Υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στα έγγραφα των συμβάσεων, 
προκήρυξης με αντικείμενο τη μίσθωση ή εκμετάλλευση 
κυλικείων, όρο περί απαγόρευσης προμήθειας, χρήσης και 
διάθεσης των πλαστικών προϊόντων και προϊόντων που 
κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη.

1) Μπατονέτες

2) Μαχαιροπίρουνα 
(πιρούνια, μαχαίρια, 
κουτάλια, ξυλάκια 
φαγητού)

3) Πιάτα

4) Καλαμάκια

5) Αναδευτήρες ποτών

6) Στηρίγματα 
μπαλονιών

7) Περιέκτες τροφίμων- 
ποτών – Κυπελλα για 
ποτά από διογκωμένο 
πολυστυρένιο



Άρθρο 6. Απαιτήσεις για τα προϊόντα 

• Από 03/07/2024 τα  πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που 
φέρουν καπάκια / καλύμματα μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά μόνο εάν τα καλύμματα μένουν προσαρτημένα στους 
περιέκτες όσο χρησιμοποιούνται.

• ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ τα μεταλλικά καπάκια ή καλύμματα με πλαστικά εμβάσματα. 

• Από 1/01/2025 οι φιάλες ποτών, συμπεριλαμβανομένου νερού 
PET πρέπει να έχουν τουλάχιστον 25% ανακυκλωμένο πλαστικό 
(από 01/01/2030 τουλάχιστον 35%)

• Οι φιάλες από ανακυκλωμένο πλαστικό φέρουν υποχρεωτικά 
εμφανή και ευανάγνωστη σήμανση.

• ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ γυάλινους ή μεταλλικοί περιέκτες ποτών με πλαστικά καπάκια,

• ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ φιάλες ποτών για ιατρικούς σκοπούς

Περιέκτες ποτών με χωρητικότητα έως 
3L, δλδ πλαστικές φιάλες και σύνθετες 
συσκευασίες ποτών συμπεριλαμβ. 
καπακιών τους.

Φιάλες ποτών χωρητικότητας έως 3L, 
συμπεριλαμβ. καπακιών.  

25% 
RECYCLED



Άρθρο 7. Απαιτήσεις για τη σήμανση
• Από 03/07/2021  τα  πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

φέρουν υποχρεωτικά εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη 
σήμανση, που ενημερώνει τους καταναλωτές για:

• τις κατάλληλες επιλογές διαχείρισης αποβλήτων για το προϊόν ή 
ποιο είδος απόρριψης δεν ενδείκνυται, και

• την παρουσία πλαστικών υλών στο προϊόν και για αρνητικές 
επιπτώσεις της απόρριψής του στο περιβάλλον.

• Από 03/01/2022 τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, 
και τα εναλλακτικά τους δύνανται να φέρουν εμφανή, 
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση που ενημερώνει 
τους καταναλωτές σχετικά με τη δυνατότητα κατ’ 
ελάχιστον επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης ή 
λιπασματοποίησης (κομποστοποίησης). 

1) Σερβιέτες υγιεινής, ταμπόν
2) Υγρά μαντηλάκια
3) Προϊόντα καπνού με φίλτρο & φιλτράκια
4) Κυπελλάκια για ποτά

1) Περιέκτες τροφίμων, με ή χωρίς κάλυμμα.
2) Πακέτα και περιτυλίγματα τροφίμων από 
εύκαμπτο υλικό
3) Περιέκτες ποτών έως 3L (φιάλες & σύνθετες 
συσκευασίες) συμπεριλαμβ. των καπακιών τους
4) Κυπελλάκια για ποτά και καπάκια.
5) Μπαλόνια.

1) Μπατονέτες
2) Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, 
κουτάλια, ξυλάκια φαγητού).
3) Πιάτα.
4) Καλαμάκια 
5) Αναδευτήρες ποτών.??? ΕΝ
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Άρθρο 8. Επέκταση διευρυμένης ευθύνης παραγωγού 
για τις συσκευασίες
• Έως 05/01/2023 οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων 

μίας χρήσης (ανεξάρτητα από το αν αποτελούν 
συσκευασίες) υποχρεούνται συμμετέχουν σε -Συλλογικό ή 
Ατομικό- Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) για τα 
απόβλητα συσκευασίας του συνόλου των προϊόντων τους.

• Υποχρεώσεις ΣΣΕΔ / ΑΣΕΔ:
• Σχεδιασμός, υλοποίηση, ανάληψη κόστους μέτρων 

ευαισθητοποίησης
• Κόστος συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας προϊόντων που 

απορρίπτονται στα δημόσια συστήματα συλλογής 
• Κόστος δράσεων καθαρισμού
• Συλλογή δεδομένων και υποβολή ετήσιων εκθέσεων στον ΕΟΑΝ
• Εφαρμογή επαρκούς μηχανισμού αυτοελέγχου
• Διάθεση στο κοινό πληροφοριών αναφορικά με τα ΣΣΕΔ

1) Περιέκτες τροφίμων, με ή 
χωρίς κάλυμμα.
2) Πακέτα και περιτυλίγματα 
από εύκαμπτο υλικό που 
περιέχουν τρόφιμα για άμεση 
κατανάλωση
3) Περιέκτες ποτών έως 3L, δλδ
πλαστικές φιάλες και σύνθετες 
συσκευασίες ποτών, συμπερ.
των καπακιών (όχι γυάλινοι ή 
μεταλλικοί περιέκτες ποτών με 
πλαστικά καπάκια).
4) Κυπελλάκια για ποτά συμπερ. 
των καπακιών τους.
5) Λεπτές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς



Άρθρα 9-10. Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού για 
άλλα πλαστικά μιας χρήσης
• Έως 05/01/2023 οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων 

μίας χρήσης υποχρεούνται σχεδιάσουν Συλλογικό 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) - ή να 
αναθέσουν την οργανωτική ευθύνη σε φορείς ΣΣΕΔ 
διαφορετικών προϊόντων. 

• Υποχρεώσεις ΣΣΕΔ:
• Σχεδιασμός, υλοποίηση, ανάληψη κόστους μέτρων 

ευαισθητοποίησης
• Κόστος δράσεων καθαρισμού
• Συλλογή δεδομένων και υποβολή εκθέσεων στον ΕΟΑΝ
• Εφαρμογή επαρκούς μηχανισμού αυτοελέγχου
• Διάθεση στο κοινό πληροφοριών αναφορικά με τα ΣΣΕΔ

1) Υγρά μαντηλάκια.
2) Μπαλόνια
3) Προϊόντα καπνού με φίλτρο 
και φίλτρα



Άρθρο 11. Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού για 
αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη 
• Συμπληρωματικά με την ΚΑΠ 8111.1/41/2009 περί αποβλήτων 

αλιευτικών σκαφών
• Από το 2025 ελάχιστο ετήσιο ποσοστό συλλογής αποβλήτων προς 

ανακύκλωση: 40% κατά βάρος. 
• Έως 31/12/2023 οι παραγωγοί των αλιευτικών εργαλείων υποχρεούνται 

σχεδιάσουν Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) 
πανελλαδικής εμβέλειας για το σύνολο των προϊόντων που διαθέτουν 
στην αγορά.

• Υποχρεώσεις ΣΣΕΔ:
• Σχεδιασμός, υλοποίηση, ανάληψη κόστους μέτρων ευαισθητοποίησης 
• Ανάληψη κόστους χωριστής συλλογής αποβλήτων με πλαστική ύλη,  

παράδοσης στις λιμενικές εγκαταστάσεις ή σε άλλα συστήματα συλλογής, 
μεταφοράς & επεξεργασίας. Στο κόστος αυτό δύναται να περιλαμβάνεται η 
παροχή οικονομικών κινήτρων για επιστροφή. 

• Συλλογή δεδομένων και υποβολή εκθέσεων στον ΕΟΑΝ
• Εφαρμογή επαρκούς μηχανισμού αυτοελέγχου
• Διάθεση στο κοινό πληροφοριών αναφορικά με τα ΣΣΕΔ

Εξοπλισμός ψαρέματος: 
Δίχτυα – σχοινιά –
μολυβόσχοινα -
πετονιές – σημαδούρες 
– καλάθια –τεχνητά 
δολώματα – φελλοί -
απόχες – πεταχτάρια –
παράμαλα – χάντρες -



Άρθρο 12. Γενικές Ρυθμίσεις - Διευρυμένη Ευθύνη 
παραγωγού
• Καταρτίζεται τριετές πρόγραμμα καθαρισμού 

πανελλαδικής εμβέλειας (εντός του 2022 για την τριετία 
2023-2025) 

• Καθορίζεται το κόστος καθαρισμού που θα πρέπει να 
διατεθεί στους ΟΤΑ. 

• Καθορίζεται διαδικασία ελέγχου και περαίωσης των 
καθαρισμών.

• ΕΟΑΝ: παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των 
προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού.



Άρθρο 13. Χωριστή Συλλογή

• Στόχος η συλλογή του 90 % των πλαστικών φιαλών για 
ανακύκλωση ως το 2029 (ενδιάμεσος στόχος -  77% ως το 2025).

• Έως 05/01/2023 οι παραγωγοί υποχρεούνται να σχεδιάσουν, 
οργανώσουν, λειτουργήσουν ένα ενιαίο ΣΣΕΔ πανελλαδικής 
εμβέλειας με αποκλειστικό σκοπό την εφαρμογή συστήματος 
επιστροφής εγγύησης (ο καταναλωτής καταβάλλει αντίτιμο 
κατά την αγορά, το οποίο του αποδίδεται με την επιστροφή του 
προϊόντος). 

• Σύστημα συμπληρωματικό με άλλα συστήματα εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών. 

• Οι παραγωγοί μέσω των εισφορών που καταβάλλουν στο ΣΣΕΔ 
καλύπτουν το κόστος της χωριστής συλλογής, μεταφοράς, 
αποθήκευσης & επεξεργασίας. 

• Σημεία επιστροφής: οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης.

Φιάλες ποτών χωρητικότητας έως
3L, συμπεριλαμβ. καπακιών & 
καλυμμάτων.  

OXI γυάλινοι ή μεταλλικοί περιέκτες
ποτών με καπάκια από πλαστικό,
ΟΧΙ φιάλες ποτών για ιατρικούς 
σκοπούς



Άρθρο 14. Μέτρα ευαισθητοποίησης 

• Οι φορείς ΣΕΔ υλοποιούν ετησίως προγράμματα ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης 
των καταναλωτών:

• Ενθαρρύνουν την υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά με στόχο τη μείωση των 
απορριμμάτων

• Ενημερώνουν για την διαθεσιμότητα επαναχρησιμοποιήσιμων, εναλλακτικών προϊόντων και 
για τις επιπτώσεις της ακατάλληλης απόρριψης των πλαστικών μίας χρήσης στο περιβάλλον και 
στο αποχετευτικό δίκτυο.

• Πληροφορούν για τη σήμανση & εξηγούν τυχόν ψευδείς ισχυρισμούς. 

• Τα προγράμματα ενημέρωσης εγκρίνονται από ΕΟΑΝ & περιλαμβάνουν:
• Ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκδηλώσεις, συνέδρια, εκθέσεις
• Προβολή στα ΜΜΕ καταχωρήσεις στον τύπο, παραγωγή βίντεο
• Οδηγοί με οδηγίες προς το κοινό
• Παραγωγή & δωρεάν διάθεση εναλλακτικών προϊόντων
• Καθαρισμούς, εκπαιδευτικές δράσεις με μαθητές 



Άρθρο 15. Εφαρμογή ́και συντονισμός των μέτρων 

• Αρμόδια αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
• Μέτρα συμβατά με προηγούμενα προγράμματα μέτρων:

• Άρθρο 12 ν. 3983/2011  - προστασία και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος
• Ν. 3199/2003 (Α΄ 280) -  την προστασία και διαχείριση των υδάτων 
• Άρθρα 22, 23 και 35 του ν. 4042/2012
• Οδηγία (ΕΕ) 2019/883
• ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί τροφίμων



Άρθρο 16. Συστήματα πληροφοριών και υποβολή́ 
εκθέσεων

• Ετήσια Έκθεση από ΥΠΕΝ (μετά από εισήγηση ΕΟΑΝ),  στην 
Ευρωπαϊκή ́Επιτροπή ́ από το 2022.
• Δεδομένα για πλαστικά που διατίθενται στην αγορά , πλαστικά που 

συλλέγονται χωριστά, αλιευτικά εργαλεία με πλαστικό που διατίθενται 
στην αγορά, περιεκτικότητα φιαλών σε ανακυκλωμένες ύλες. 

• Υποβολή ηλεκτρονικά, έως 18 Μ μετά τη λήξη του έτους υποβολής. 



• Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) 
• Για την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων.

• Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
• Για μη ορθή́ απόδοση της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος.

• Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.)
• Για τη συμμόρφωσης των καταναλωτικών προϊόντων με τις διατάξεις του 

παρόντος την τήρηση των απαιτήσεων για τη σήμανση.

• Ενιαίος Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ) 
• Για τα υλικά και αντικείμενα, που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με 

τρόφιμα.

Άρθρο 17. Έλεγχοι



Άρθρο 18. Κυρώσεις
• Άρθρο 4. Μείωση Κατανάλωσης.
Πρόστιμα σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, μαζικής εστίασης, τροφοδοσίας.
- Μη συμμόρφωση: 500 € ανά παράβαση .
- Μη επιβολή εισφοράς κατά τη διάθεση προιόντων: 500 € ανά παράβαση.
- Μη απόδοση εισφοράς 1000 € ανά παράβαση.

• Άρθρο 5. Περιορισμοί διάθεσης στην αγορά .
Πρόστιμα σε παραγωγούς
- για μη συμμόρφωση: 1% επί του συνολικού κύκλου εργασιών
Πρόστιμο σε κάθε άλλο παραβάτη: 
- 1000 € μέχρι 200 τεμάχια +5 € ανά τεμάχιο (για >200 τμχ).

• Μπατονέτες
• Μαχαιροπίρουνα
• Πιάτα
• Καλαμάκια
• Αναδευτήρες ποτών
• Στηρίγματα μπαλονιών
• Περιέκτες τροφίμων - 

ποτών – καπάκια από 
διογκωμένο πολυστυρένιο



Άρθρο 18. Κυρώσεις

• Άρθρο 6. Απαιτήσεις για τα προϊόντα. 
 Παρ. 1. Καλύμματα προσαρτημένα στους περιέκτες
Πρόστιμα σε παραγωγούς για μη συμμόρφωση: 1% επί του συνολικού κύκλου εργασιών
Άλλοι παραβάτες 500 € ανά 100 τεμάχια +5 €/τμχ (για >100 τμχ).
 Παρ. 2. Φιάλες PET  τουλάχιστον 25% ανακυκλωμένο πλαστικό.
Πρόστιμα σε παραγωγούς για μη συμμόρφωση 1 % επί του ειδικού κύκλου εργασιών - παραγωγής 
πλαστικής φιάλης.

• Άρθρο 7. Απαιτήσεις για τη σήμανση .
Πρόστιμα σε παραγωγούς για μη ύπαρξη σήμανσης: 1000 € μέχρι 200 τμχ (+5 € /τμχ για > 200 τμχ).
Πρόστιμα σε παραγωγούς για ελλιπή σήμανση: 1000 € μέχρι 200 τμχ (+5 € /τμχ για > 200 τμχ).
Πρόστιμα σε παραγωγούς για παραπλανητική σήμανση: 5000 € μέχρι 500 τεμάχια  (+10 € /τμχ για > 
500 τμχ).
Επιπλέον πρόστιμα σε παραγωγούς και φορείς ΣΕΔ για παρεμπόδιση ελέγχων, υποβολή ψευδών στοιχείων, 
υποτροπή σε παραβάσεις.



Άρθρο 19. Εξουσιοδοτικές διατάξεις
• Προδιαγραφές τι θεωρείται πλαστικό προϊόν μίας χρήσης (οδηγία ΕΕ) 
• Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας π.χ. φυσικών καταστροφών - παρατάσεις.
• Προδιάγραφες διεργασιών ανακύκλωσης και ιχνηλασιμότητας των ανακυκλωμένω

ν πλαστικών. Ζητήματα σήμανσης & ορισμός των εναλλακτικών προϊόντων
• Έως 03/01/2022 εξειδικεύονται:

• Προδιάγραφες των συστημάτων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των μιας χρήσης 
πλαστικών.

• Προδιαγραφές των συστημάτων χωριστής συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των 
αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη

• το σύστημα παροχής οικονομικών κινήτρων στους αλιείς για την επιστροφή των αποβλήτων 
αλιευτικών εργαλείων από πλαστική ύλη. 

• Έως την 03/07/2021, σχετικά με τα συστήματα χωριστής συλλογής εξειδικεύονται 
Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις όλων για τα συστήματα χωριστής συλλογής, εγγυοδοτικό αντίτιμο, σήμανση, 
κατηγορίες επιχειρήσεων που θα εξυπηρετούν επιστροφές, κ.α.

• Δημιουργία των κοινόχρηστων βρυσών. (Υπ. Εσωτερικών)


