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Είδη οικιακής χρήσεως που κατασκευάζονται 
από διάφορα είδη πλαστικών 



Πλαστικά δοχεία καθημερινών 
τροφών 

 



Εξέλιξη και παραγωγή πλαστικών 

 Τα πλαστικά είναι συνθετικά και ημισυνθετικά 
οργανικά στερεά υλικά. Είναι πολυμερή μεγάλου 
μοριακού βάρους  και περιέχουν πρόσθετα  για 
βελτίωση των ιδιοτήτων τους (μηχανική αντοχή, 
ευκαμψία, εμφάνιση, χρώμα). Προέρχονται  κυρίως 
από πετροχημικά (παράγωγα πετρελαίου).  

 Τελευταία παράγονται τα βιοδιασπώμενα   που 
προέρχονται από το καλαμπόκι (πολυλακταμικό) και 
τις ίνες βαμβακιού (σελλουλόζη). 

 Η ετήσια παγκόσμια παραγωγή βιοδιασπώμενων για 
το 2015 ήταν 0,327 εκατ  τον, ενώ  η κατανάλωση 
πετροχημικών για πλαστικά πάνω από 150 εκατ τόννοι 



Διαδικασία κατασκευής πλαστικών 



 
      

• Λόγω χαμηλού κόστους, εύκολης κατασκευής και μη 
διαπερατότητας στο νερό, αντικατέστησαν  άλλα υλικά(ξύλο, 
πέτρα, δέρμα, μέταλλο, γυαλί, κεραμικό). 

• Η επιτυχία και η επικράτηση του πλαστικού άρχισε στις αρχές 
του 20ου αιώνα 

• Το ενδιαφέρον για το περιβάλλον προέκυψε λόγω της βραδείας 
αποσύνθεσης  μετά την απόρριψη, λόγω  της σύνθεσης από 
μεγάλα μόρια και τα χημικά πρόσθετα που περιέχουν που είναι 
τοξικά  

• Τα πλαστικά καταλήγουν στο πιάτο μας αλλά και στους 
πνεύμονές μας, ενώ είναι άγνωστες οι επιπτώσεις στην υγεία 
μας από τα μικροπλαστικά που περιέχονται στον αέρα, στο 
νερό και στα τρόφιμα. 



ΧΩΜΑΤΕΡΗ Α ΛΙΟΣΙΩΝ 2011 

 





Κατοικία με  ρήθρα, προσόψεις, υδρορροές, διακοσμητική 
απομίμηση ξύλινου σκελετού, παράθυρα και θύρες από uPVC  



Κωδικοί πλαστικών αναλόγως υλικών 
σύνθεσης 

 



Πλαστικά τροφίμων 
κώδικας Συν/γραφία ονομασία χαρακτηριστικά 

1 PETE  ή PET Τερεφθαλικό 
πολυαιθυλένιο  
Γνωστό και ως 
πολυεστέρας 

Ύποπτο για καρκινογένεση 
Μεταναστεύουν ακεταλδεύδες και 
φθαλικοί παράγοντες στο νερό, 
ιδίως σε θερμοκρασία μεγαλύτερη 
20ο Κ και στην ηλιακή υπεριώδη 
ακτινοβολία. Όχι πολλαπλή 
επαναχρησιμοποίηση. Ούτε να 
αποθηκεύεται λάδι ή αλκοόλ .Να μη 
καθαρίζεται έντονα.   
 

2 HDPE 
PE-HD 

Υψηλής 
πυκνότητας  
πολυαιθυλένιο 

Δεν υπάρχει ισχυρή ένδειξη 
τοξικότητας . Σε υψηλές 
θερμοκρασίες μεταναστεύευν 
ουσίες όταν περιέχουν λιπαρά 
τρόφιμα και λάδια 

3 PVC Πολυβινυλοχλωρίδιο Ανάλογα με τον πλαστικοποιητή 
θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο, 
ιδίως για άρρενα έμβρυα και βρέφη 



κώδικας Συντομ/γραφία 0νομασία χαραλτηριστικά 

4 LDPE ή  PE-LD Χαμηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο 
Λίγες μελέτες. Δεν υπάρχουν ισχυρές 
ενδείξεις για βλάβη 

5 pp Πολυπροπυλένιο Οι σταθεροποιητές που χρησιμοποιεί 
είναι βιολογικά ενεργείς (επηρεάζουν 
το νευρικό σύστημα0). Ενδείξεις ότι 
μεταναστεύουν από το πλαστικό 

6 PS Πολυστυρένιο  Ένδειξη για πιθανή μεταλλαξιογόνο 
δράση.  Νευροτοξικές, 
χρωμοσωμιακές βλάβες , αλλά και   
βλάβες στα λεμφοκυύτταρα. 

7 OTHER ή O Ακρυλικά  
 
Ακρυλονιτρίλιο  
Πολυεστέρες 

Οι πολυεστερικές ρητίνες (lexan), 
χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε 
επαφή με τρόφιμα (κουτάλια, 
πηρούνια, μαχαίρια, φιάλες για 
βρέφη, ταπερς). 
Το βασικό μονομόριο, η δισφαινόλη 
A(BPA) παρασκευάσθηκε τη 10ετία 
του 1930 ως φάρμακο (οιστρογόνο) 
  



Άσηπτη συσκευασία παστεριωμένου γάλακτος, 
χυμών  και σύσταση του χαρτονένιου κουτιού  

Το συνολικό κόστος συσκευασίας σε χαρτονένια 
κουτιά είναι περίπου το μισό εκείνου από 

συσκευασία σε γυάλινα ή μεταλλικά δοχεία.  



Χρήση πλαστικών μεμβρανών 

• Σύμπλοκα στυρολίου και ακρυλονιτριλίου  
χρησιμοποιούνται στη συσκευασία προϊόντων 
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 



  

 

 8 εκατομμύρρια τόνοι πλαστικών απορρίπτονται κάθε 
χρόνο στις θάλασσες και τους ωκεανούς. 
 

 Σ΄όλο τον κόσμο τα πλαστικά αποτελούν το 85% των 
θαλάσσιων απορριμμάτων  

 
  Τα  μικροσφαιρίδια διάσπασης των πλαστικών 

λαμβάνονται από τα ψάρια ως τροφή και 
βιοσυσσωρεύονται στο σώμα τους. 

  
Καταναλώνοντας ψάρια αποθηκεύομε στο λίπος του 
σώματος μας  τις τοξικές ουσιών  των πλαστικών που 
ρίχθηκαν στη θάλασσα η στα παράλια και κατέληξαν στο 
βυθό και μετά επέστρεψαν σιωπηλά στο σώμα μας  
 



Πυθμένας στον Ατλαντικό ωκεανό κοντά 
στην Αργεντινή με πλαστικά και ψάρια  

 



Μέτρα στην Ελλάδα για ελάττωση 
της κατανάλωσης πλαστικού 

• Το 2016 στην Ελλάδα καταναλώθηκαν κατά 
μ.ο. 400 πλαστικές σακούλες κατά άτομο. 
Σύνολο 4,3 τρισεκατομμύρια σακούλες. 

• Από αυτές οι 270 κατά άτομο είναι μιας 
χρήσης από Super Market. 

• Από Ιανουάριο του 2018 η Ελλάδα κατήργησε 
τη δωρεάν πλαστική σακούλα από Super 
Market. Λαμβάνεται κατόπιν αγοράς 4 λεπτών.     

 



Μέτρα στην Ελλάδα για ελάττωση 
της κατανάλωσης πλαστικού 

• Το  Μάιο του 2018 η Ευρωπαϊκή επιτροπή 
πρότεινε νέους κανόνες για τον περιορισμό 
της χρήσης πλαστικών προϊόντων.  

• Δεν επιτρέπεται  η χρήση πλαστικών 
προϊόντων  μιας χρήσης, όπως μαχαιροπίρουνα, 
καλαμάκια, πιάτα,  και ποτήρια 

• Τα πλαστικά δοχεία αναψυκτικών μιας 
χρήσης θα επιτρέπονται μόνο όταν το καπάκι 
και το πώμα δεν αποσπάται 

http://www.cnn.gr/news/perivallon/story/131907/desmi-metron-kata-ton-plastikon-proteinei-i-eyropaiki-epitropi
http://www.cnn.gr/news/perivallon/story/131907/desmi-metron-kata-ton-plastikon-proteinei-i-eyropaiki-epitropi
http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/17682/plastika
http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/17682/plastika


, 
• Τα νέα καλαμάκια, που είναι φτιαγμένα από 

πεπιεσμένο χαρτί και αντέχουν αρκετή ώρα μέσα 
στον καφέ, τον χυμό ή το ποτό, χωρίς να 
διαλύονται, έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή 
τους και στα καφέ της Αθήνας. 



Στόχοι της Ευρωπαικής Ένωσης για τα 
πλαστικά 

• Τα κράτη μέλη να περιορίσουν τη χρήση πλαστικών 
δοχείων τροφίμων και ποτηριών και να καθορισθεί 
εθνικός στόχος μείωσης και προσφοράς εναλλακτικών 
προϊόντων,  ή  τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης 
θα επιβαρύνονται με αυξημένο  χρηματικό τέλος. 

• Τα κράτη μέλη από το 2025 θα υποχρεούνται να 
συλλέγουν το 90% των πλαστικών δοχείων για 
ποτά, μέσω συστήματος εγγύησης επιστροφής. 

• Σε ορισμένα προϊόντα (σερβιέτες, υγρά μαντηλάκια) 
θα απαιτείται σαφής επισήμανση για το τρόπο 
διάθεσης των αποβλήτων και την παρουσία 
πλαστικών υλικών σε αυτά.     



  
• Τη Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου 

    η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει 
Πανευρωπαική Εκστρατεία  Ευαισθητοποίησης 

για το περιβάλλον  



Πολυβινυλιδενοχλωρίδιο (PVdC) 

 



Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 

• Από το PVC με μικρή περιεκτικότητα σε 
πλαστικοποιητή (φθαλικός εστέρας) 
κατασκεύάζονται φιάλες για νερό, χυμούς 
φρούτων, λάδια. 

• Λεπτές μεμβράνες από πλαστικοποιημένο  
PVC, χρησιμοποιούνται για συσκευασία 
νωπού κρέατος, και φρέσκα φρούτα και 
λαχανικά 

 



Φθαλικοί εστέρες 
   Χρησιμοποιούνται ως πλαστικοποιητές, δηλαδή 

προστίθενται στα πλαστικά για να αυξήσουν την 
ελαστικότητα, τη διαφάνεια, την αντοχή και τη 
διάρκεια ζωής. Είναι 8 χημικές ουσίες και χάριν 
αυτών έγιναν τα πλαστικά παντού χρήσιμα και 
φτηνά   

Λόγω της πανταχού παρουσίας των πλαστικοποιητών 

     οι περισσότεροι  άνθρωποι έχουν εκτεθεί στις 
φθαλικές. 



Φθαλικοί εστέρες 
•  Στα Κέντρα για  Έλεγχο Νοσημάτων και 

Πρόληψης στην Αμερική, μετρήθηκαν οι 
μεταβολίτες πολλών φθαλικών  στα ούρα  
μεγάλου δείγματος πληθυσμού και οι 
περισσότεροι ήταν θετικοί, ενώ πολλοί είχαν 
αυξημένες τιμές.  

• Το 2009 στις ΗΠΑ, το κέντρο ελέγχου υγείας και 
διατροφής του πληθυσμού (NHANES), ήλεγξε το 
αμνιακό υγρό και τα ούρα 2541 εγκύων γυναικών  
και οι μεταβολίτεςτων φθαλικών βρέθηκαν στο 
80% αυτών. 

• Οι γυναίκες έχουν υψηλότερες τιμές από τους 
άνδρες γιατί χρησιμοποιούν περισσότερα 
προιόντα προσωπικής φροντίδας και αυτά έχουν 
φθαλικά. 



Χρήση φθαλικών 
Στο σπίτι μαζί με PVC , στις κουρτίνες του ντούζ , 

ταπετσαρίες από βινύλιο, συγκολλήσεις, πλακάκια 
πατώματος, δοχεία τροφίμων και περιτυλίγματος, 
υλικά καθαρισμού, παιδικά παιχνίδια. 

Προιόντα προσωπικής φροντίδας, φάρμακα (το 
κέλυφος του χαπιού στην ομεπραζόλη, 
θεοφυλλίνης, σουλφασαλαζίνη, didanosil είναι  
αναστολέας αντίστροφης μεταγραφάσης), σκιές 
ματιών , ενυδατικές κρέμες, βερνίκια νυχιών, υγρά 
σαπούνια, μαλακτικά, σπρέι μαλλιών, αρώματα, 
εντομααποθητικά, βαφές υφασμάτων, μελάνια 
εκτύπωσης 



Πάτωμα  από PVC που εκπέμπει στο χώρο 
φθαλικά, αλλά και σε περίπτωση 

πυρκαγιάς το PVC εκπέμπει οξείδια 
χλωρίου νωρίτερα από το CO που είναι τοξικά  



Χρήση φθαλικών 
Στα ιατρικά αναλώσιμα, όπως ενδοφλέβιοι 

καθετήρες, ρινογαστρικοί καθετήρες, 
ουροκαθετήρες, καθετήρες αφαίρεσης 
εκκρίσεων αναπνευστικού, αναπνευστήρες,  
υλικά μεταγγίσεως αίματος,  ασκοί χορήγησης 
ενδοφλέβιων υγρών, γάντια χειρουργείου. 

Παγκοσμίως παράγονται 8,4 εκατ τόνοι  
πλαστικοποιητές και η Ευρώπη παράγει το 1,5 
εκατ τόνους. 

Το 70% των πλαστικοποιητών είναι φθαλικές και 
το υπόλοιπο 30% εναλλακτικά χημικά 
(παράγωγα του κιτρικού οξέος) 



Δρακολίμνη Ιωαννίνων 

 



Παρουσία πλαστικών  εκεί που δεν 
έπρεπε 

• Λόγω πτητικότητας  βρίσκονται σε υψηλή 
συγκέντρωση στον αέρα ιδίως των πόλεων. 

•   Υψηλή θερμοκρασία , αυξάνει τη 
συγκέντρωση φθαλικών στον αέρα του 
σπιτιού, ιδίως όταν το πάτωμα είναι πλαστικό. 

• Οι καθετήρες περιέχουν 20-40% του βάρους 
φθαλικό και εξέρχονται από το πλαστικό όταν 
αυτό θερμανθεί με το ζεστό σάλιο, ή το αίμα.    

 



Φθαλικές ουσίες = Ορμονικοί και 
μεταβολικοί διαταράκτες 

 Αντιανδρογόνα δράση. Μη κάθοδος των όρχεων, 
μειωμένη ποιότητα σπέρματος, στους ενήλικες, μη 
πλήρη ωρίμανση των γεννητικών οργάνων και 
μειωμένη γονιμότητα, μικρότερη διάρκεια κύησης και 
υποθυρεοειδισμό.  

 Ενδοκαναβιοειδή δράση. Μπλοκάρουν τους υποδοχείς 
των πολλαπλασιαστών των περοξυσωμάτων (PPARs), 
δηλαδή εμποδίζουν την καύση του λίπους. 

 Η αύξηση των παχύσαρκων και των υπέρβαρων 
ανθρώπων σήμερα οφείλεται και στη μακροχρόνια 
βιοσυσώρευση φθαλικών στο ανθρώπινο σώμα. 



• Το 2008, Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων, 
για να βελτιώσει τη ασφάλεια των καταναλωτών, 
απαγόρευσε τη χρήση 6 φθαλικών ουσιών στα παιχνίδια 
για παιδιά. 

• Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ, 
έκτοτε ρυθμίζει την περιεκτικότητα σε φθαλικά σε 
προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τον άνθρωπο όπως, 
πλαστικά σκεύη, μεμβράνες περιτυλίγματος, καλλυντικά, 
φαρμακευτικά και ιατρικά προϊόντα 

• Γίνεται έλεγχος φθαλικών στο πόσιμο νερό. Η μεγίστη 
επιτρεπτή συγκέντρωση είναι 6μg/L 

• Οι φθαλικές θεωρούνται βλαβερά απόβλητα και 
αποβάλλονται ως εμπορικά χημικά προϊόντα    



Βελτιώθηκε η υγεία του ανθρώπου 
σήμερα, μετά από τόσες μακροχρόνιες 

κατακτήσεις στην επιστήμη;  
• Οι συγγενείς ανωμαλίες αποτελούν την 1η 

αιτία θανάτου σήμερα στα παιδιά έως 5 ετών 

• Το  2-4 % των γεννήσεων, έχουν συγγενείς 
ανωμαλίες  με συχνότερα το καρδιαγγειακό 
σύστημα και τις ανωμαλίες του ΚΝΣ. 

• Οι συγγενείς ανωμαλίες είναι γενετικής ή  
περιβαλλοντικής αιτιολογίας, αλλά κατά 50% 
είναι άγνωστης αιτιολογίας. 



Οι συγγενείς ανωμαλίες έχουν αποτέλεσμα την σωματική, 
νοητική  και κοινωνική μειονεξία και είναι θανατηφόρες 

Οφείλουμε να αφήσουμε στην επόμενη γενεά ένα 
περιβάλλον τουλάχιστον βιώσιμο 

 



Κυρίες και κύριοι ευχαριστώ για τη 
προσοχή σας 


