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Λευκωσία, 12 Μαρτίου 2021 
 
 
 

Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Σήμανση σε πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης – Διορθωτικό του 

Κανονισμού 2020/2151/ΕΕ 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων μας σχετικά με την Σήμανση των πλαστικών μιας 
χρήσης, επισυνάπτεται Διορθωτικό του Κανονισμού για τη σήμανση των πλαστικών 
προϊόντων μιας χρήσης. 
 
Μπορείτε να βρείτε τα εικονίδια/σημάνσεις ακολουθώντας τον σύνδεσμο 
https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics/sups-marking-
specifications_en  
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την αρμόδια Λειτουργό του 
Τμήματος Περιβάλλοντος, κυρία Ναταλία Γεωργίου Τσιάκαλου στο τηλέφωνο 22408923 ή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση ngeorgiou@environment.moa.gov.cy.  
 
Με εκτίμηση,  
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 

 



ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ 

Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/2151 της Επιτροπής, 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 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 428 της 18ης Δεκεμβρίου 2020) 

Στη σελίδα 65, στο παράρτημα IV σημείο 1 δεύτερο εδάφιο: 

αντί: «Κατά παρέκκλιση από την πρώτη περίοδο του παρόντος σημείου, η σήμανση της συσκευασίας των 
κυπέλλων για ποτά που κατασκευάζονται εν μέρει από πλαστικό και που διατίθενται στην αγορά πριν 
από τις 4 Ιουλίου 2022 μπορεί να τοποθετείται με αυτοκόλλητα.» 

διάβαζε: «Κατά παρέκκλιση από την πρώτη περίοδο του παρόντος σημείου, η σήμανση των κυπέλλων για ποτά που 
κατασκευάζονται εν μέρει από πλαστικό και που διατίθενται στην αγορά πριν από τις 4 Ιουλίου 2022 
μπορεί να τοποθετείται με αυτοκόλλητα.».   

Στη σελίδα 65, στο παράρτημα IV σημείο 2 δεύτερο εδάφιο: 

αντί: «Κατά παρέκκλιση από την πρώτη περίοδο του παρόντος σημείου, 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. 

Εγχάρακτη/ανάγλυφη 

» 

διάβαζε: «Κατά παρέκκλιση από την πρώτη περίοδο του παρόντος σημείου, η σήμανση 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. 

Εγχάρακτη/ανάγλυφη 

»     

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/40                                                                                                                                             5.3.2021   
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