
Οδηγία για τη μείωση των 
Πλαστικών μιας χρήσης
Αντικείμενο της Οδηγίας είναι η μείωση των επιπτώσεων 
ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. 

Ανάλογα με την κατηγορία τους, ορισμένα πλαστικά:

1. Απαγορεύεται η διάθεση τους από 3/7/2021

2. Μειώνεται η χρήση τους από 3/7/2021

3. Πρέπει να φέρουν σήμανση από 3/7/2021

4. Χωριστή Συλλογή (έως 2025)

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

6. Απαιτήσεις για πρότυπα (έως 3/7/2024)
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Photo: https://zerowasteeurope.eu/library/unfolding-the-single-use-
plastics-directive/



Πεδίο Εφαρμογής και ορισμοί Οδηγίας 
2019/904/ΕΕ

Η Οδηγία 2019/904/EE
εφαρμόζεται σε όλα τα 
πλαστικά προϊόντα μίας 
χρήσης που 
αναφέρονται στο
Παράρτημα της και σε
όλα τα προϊόντα που
κατασκευάζονται από
οξοδιασπώμενη
πλαστική ύλη και
αλιευτικά εργαλεία που
περιέχουν πλαστικές
ύλες.



Οδηγία για τη μείωση των 
Πλαστικών μιας χρήσης
• «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.

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

• Προϊόντα από επεξεργασμένα φυσικά πολυμερή, όπως το PLA 
(Polylactic acid) πάλι θεωρούνται πλαστικά και συμπεριλαμβάνονται στην 
οδηγία. 3© Harry Wedzinga / Getty Images



4

2025 – 77%
2029-90%

2025 – PET 25% 
ανακυκλωμένο 

υλικό

2030 - PET 30% 
ανακυκλωμένο 

υλικό

Σήμανση 
διαθέσιμη

Επιτρέπεται 
αυτοκόλλητο 

ως τις 4/7/2022

Εθνικός στόχος 
μέσω σχεδίου 

δράσης μείωσης 
το 2026 σε 

σχέση με το 
2022



Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στην Οδηγία SUP, και τη θέση της ΕΕ, διάθεση στην αγορά
σημαίνει την πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά ενός κράτους 
μέλους.
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Απαγορεύεται η διάθεση τους στην αγορά από 3/7/2021



ταμπόν και εφαρμογείς

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.

4. Κυπελλάκια ποτών

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

1. Σερβιέτες υγιεινής,

ταμπόν

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

Σήμανση από 3/7/2021
Προειδοποιητική ετικέτα σε επίπεδο ΕΕ για πλαστικά 
μίας χρήσης από τον Ιούλιο του 2021



• Οι σημάνσεις πρέπει να ενσωματωθούν στη συσκευασία των προϊόντων που περιέχουν πλαστικό με σαφώς 
αναγνωρίσιμο τρόπο, από τις 3 Ιουλίου 2021. 

• Από τον Ιούλιο, οι κατασκευαστές προϊόντων που περιέχουν πλαστικό δεν θα επιτρέπεται πλέον να 
διανέμουν προϊόντα χωρίς σήμανση. 

• Η σήμανση αποτελείται από ένα εικονόγραμμα και κείμενο που προσδιορίζει την αντίστοιχη κατηγορία 
προϊόντων. 

• Τα πρώτα προϊόντα που πρέπει να επισημανθούν είναι προϊόντα υγιεινής, όπως σερβιέτες, ταμπόν, 
συσκευές εφαρμογής ταμπόν και υγρά μαντηλάκια, καθώς και προϊόντα καπνού με φίλτρα που περιέχουν 
πλαστικό ή φίλτρα που περιέχουν πλαστικό για χρήση σε προϊόντα καπνού και ποτήρια ποτών μιας χρήσης.

• Υπάρχει μια μεταβατική περίοδος έως τις 3 Ιουλίου 2022 κατά την οποία οι κατασκευαστές μπορούν 
προσωρινά να επισημάνουν τα προϊόντα τους με μη αφαιρούμενα αυτοκόλλητα. Με αυτόν τον τρόπο, τα 
προϊόντα που έχουν ήδη κατασκευαστεί αλλά δεν έχουν ακόμη διανεμηθεί από τον κατασκευαστή μπορούν 
να επισημανθούν χωρίς πολλή προσπάθεια.

• Δεδομένου ότι τα προϊόντα πρέπει να επισημαίνονται σε ολόκληρη την ΕΕ και στο μέλλον θα απαγορεύεται η 
εισαγωγή προϊόντων χωρίς ετικέτα από χώρες εκτός ΕΕ, θα διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα χωρίς σήμανση 
σταδιακά εξαφανίζονται από την αγορά.

Σήμανση από 3/7/2021
Προειδοποιητική ετικέτα σε επίπεδο ΕΕ για πλαστικά 
μίας χρήσης από τον Ιούλιο του 2021

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 που απαριθμούνται στο μέρος Δ του παραρτήματος της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση των 
επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 



Σήμανση από 3/7/2021
Προειδοποιητική ετικέτα σε επίπεδο ΕΕ για πλαστικά 
μίας χρήσης από τον Ιούλιο του 2021

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 που απαριθμούνται στο μέρος Δ του παραρτήματος της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση των 
επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

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

Για ταμπόν και 
εφαρμογείς ταμπόν

για υγρά μαντηλάκια
για σερβιέτες υγιεινής

Τα κυπελλάκια για ποτά που 
κατασκευάζονται εν μέρει 
από πλαστικό φέρουν την 
ακόλουθη τυπωμένη 
σήμανση

Τα κυπελλάκια για ποτά που 
κατασκευάζονται εξολοκλήρου από 
πλαστικό φέρουν είτε την ακόλουθη 
έντυπη σήμανση είτε την ακόλουθη 
εγχάρακτη/ανάγλυφη σήμανση 

Από τις 03/07/21, η σήμανση της 
συσκευασίας των κυπέλλων για ποτά που 
κατασκευάζονται εξολοκλήρου από 
πλαστικό και που διατίθενται στην αγορά 
πριν από τις 4 Ιουλίου 2022 μπορεί να 
τοποθετείται με αυτοκόλλητα. 



Ευχαριστούμε πολύ

Ανθή Χαραλάμπους
Διευθύντρια Τμήματος Ενέργειας 
& Περιβάλλοντος ΟΕΒ
acharalambous@oeb.org.cy

Άντρη Κωνσταντίνου
Λειτουργός Τμήματος Ενέργειας 
& Περιβάλλοντος ΟΕΒ
aconstantinou@oeb.org.cy


