Ο ΝΈΟΣ ΝΌΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΆ ΜΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ
Ιούλιος

2021
Α) Καταργούνται και δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής πλαστικά μιας χρήσης:
Μπατονέτες, Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια,
κουτάλια, ξυλάκια φαγητού),
Πιάτα, Καλαμάκια, Αναδευτήρες ποτών, Πλαστικά στηρίγματα μπαλονιών, Περιέκτες
τροφίμων κατασκευασμένοι
από διογκωμένο πολυστυρένιο (φελιζόλ), Περιέκτες
ποτών από διογκωμένο
πολυστυρένιο (φελιζόλ) και
τα καπάκια και καλύμματά
τους, Κυπελλάκια για ποτά
από διογκωμένο πολυστυρένιο (φελιζόλ) και τα καπάκια
και καλύμματά του.

Β) Οι δήμοι θα πρέπει
να έχουν κατασκευάσει
και να λειτουργούν
δημόσιες βρύσες σε
παιδικά χαρές και
δημοτικά γυμναστήρια,
καθώς και να
επεκτείνουν το δίκτυο
κοινόχρηστων βρυσών
σε πολυσύχναστα μέρη.

Ιανουάριος

2022

Α) Επιβάλλεται
εισφορά 5 λεπτά για
ποτήρια καφέ και
δοχεία takeaway.
Β) Κάθε πολίτης θα
μπορεί να αγοράσεις
φαγητό ή ποτό, από
καφέ, παντοπωλεία,
σούπερ μάρκετ
κλπ, με το δικό του
σκεύος, χωρίς κανείς
να τον εμποδίσει.
Μάλιστα, προβλέπεται
έκπτωση για όσους
προμηθεύονται
τρόφιμα με δικά τους
σκεύη.
Γ) Αλλάζει η σήμανση
των πλαστικών, ώστε
να είναι σαφές αν το
προϊόν ανακυκλώνεται
ή όχι.

Ιανουάριος

2023

Α) Οι εταιρίες που
παράγουν και διακινούν
υγρά μαντηλάκια,
μπαλόνια και είδη
καπνού υποχρεώνονται
να αναλάβουν το
κόστος καθαρισμού,
διαλογής, μεταφοράς
και επεξεργασίας
αυτών των πλαστικών
απορριμμάτων
Β) Ξεκινά η λειτουργία
συστήματος επιστροφής
εγγύησης για πλαστικές
φιάλες (και πιθανά για
φιάλες αλουμινίου
και γυαλιού). Δηλαδή,
όταν επιστρέφουμε το
πλαστικό μπουκάλι στα
κατάλληλα σημεία θα
παίρνουμε πίσω ένα
μέρος του αντίτιμου
που δώσαμε για να
αγοράσουμε το προϊόν.
Στόχος είναι με αυτό το
σύστημα να συλλέγεται
το 77% των πλαστικών
φιαλών που διατίθενται
στην αγορά έως το 2025
και το 90% έως το 2029.

Ιανουάριος

2024

Οι εταιρίες που
παράγουν και
διακινούν αλιευτικά
εργαλεία καθίστανται
υπεύθυνες για την
ασφαλή συλλογή
και ανακύκλωσή
τους, ώστε να μην
απορρίπτονται
ανεξέλεγκτα στο
θαλάσσιο περιβάλλον.
Στόχος είναι
να συλλέγεται
τουλάχιστον το 40%
των αποβλήτων
αλιευτικών εργαλείων
με σκοπό την
ανακύκλωση έως το
2025.

Ιούλιος

2024
Οι πλαστικές
φιάλες θα πρέπει
να έχουν καπάκια
που παραμένουν
προσαρτημένα
στο προϊόν, δεν
θα απορρίπτονται
δηλαδή ξεχωριστά.

Ιανουάριος

2025

Οι πλαστικές φιάλες
PET θα πρέπει να
διατίθενται στην
αγορά με 25%
ανακυκλωμένο υλικό,
δηλαδή το 25% του
μπουκαλιού θα
πρέπει να είναι από
ανακυκλώμενο PET.

