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ΣΧΕΔΙΟ

Αθήνα,01-02-2021
Αρ.Πρωτ.:12152 - 01-02-2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο

: Νίκης 5-7 Σύνταγμα
: 10180
: 210 3332875

ΠΡΟΣ:

Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Επείγουσα ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4736/2020
(Α’ 200) – Απαγόρευση προμήθειας πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης».
Σε συνέχεια του εγγράφου ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/125527/4661/29-12-2020 της Γενικής Γραμματείας
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο
διανεμήθηκε στις υπηρεσίες της Γενικής Κυβέρνησης, εφιστάται η προσοχή στα εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του νόμου 4736/2020, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο
ελληνικό δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων
πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, από την 1η Φεβρουαρίου 2021 οι φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης απαγορεύεται να προμηθεύονται πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, όπως αυτά
απαριθμούνται στο Μέρος Β’ του Παραρτήματος Ι του νόμου, καθώς και προϊόντα που
κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη.
Ειδικότερα όσον αφορά τα έγγραφα συμβάσεων που καταρτίζονται δυνάμει προκήρυξης με
δημοσίευση μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021 για τη μίσθωση ή εκμετάλλευση ή παροχή
υπηρεσιών κυλικείου, αυτά περιλαμβάνουν υποχρεωτικά όρο περί απαγόρευσης της
προμήθειας, της χρήσης και της διάθεσης των εν λόγω προϊόντων από τους αναδόχους των
συμβάσεων.
Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών, στο παρόν επισυνάπτεται ο πίνακας του Β’ Μέρους του
Παραρτήματος Ι του νόμου 4736/2020.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν τα εποπτευόμενα, κατά περίπτωση, νομικά πρόσωπα που
ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Οργάνωσης, Διοικητικής & Τεχνικής
Υποστήριξης

κ.α.α.
ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
-Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
-Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων
-Δ/νση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων της ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας
-Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών
Προσώπων
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
-Γραφεία Υφυπουργών
-Γενικές/Ειδικές Γραμματείες Υπουργείου
-Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέα
-Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προϊσταμένης
-Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προϊσταμένου
-Υπηρεσία Συντονισμού

ΜΕΡΟΣ B΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του ν. 4736/2020
Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 5 σχετικά με
περιορισμούς διάθεσης στην αγορά
1) Μπατονέτες, εκτός εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ.
130644/30.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 20ής Ιουνίου 1990, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με
τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα - L 189) (Β΄ 2197) ή της υπό στοιχεία
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων - L 169)
(Β΄ 2198).
2) Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια φαγητού).
3) Πιάτα.
4) Καλαμάκια, εκτός εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ.
130644/30.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ) (Β΄ 2197) ή της
υπό στοιχεία ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)
(Β΄ 2198).
5) Αναδευτήρες ποτών.
6) Πλαστικά στηρίγματα μπαλονιών, εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες
επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές που δεν διανέμονται στους καταναλωτές,
συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών για τέτοια στηρίγματα.
7) Περιέκτες τροφίμων κατασκευασμένοι από διογκωμένο πολυστυρένιο, 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, ιδίως μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα, συμπεριλαμβανομένων
των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα
προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγματα
που περιέχουν τρόφιμα.
8) Περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματά τους.
9) Κυπελλάκια για ποτά από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματά
τους.

