ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1. Σε ποιες πλαστικές σακούλες μεταφοράς επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος;
Από 1 Ιανουαρίου 2018, όλες οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος μικρότερο των 50 μm
(λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς) διατίθενται στους καταναλωτές με καταβολή από
αυτούς περιβαλλοντικού τέλους.
Εξαιρέσεις:
Α) Οι πολύ λεπτές παλστικές σακούλες μεταφοράς, με πάχος μικρότερο των 15 μm, εφόσον
χρησιμοποιούνται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων ή για λόγους υγιεινής
Β) οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς οι οποίες χαρακτηρίζονται ως βιοαποδομήσιμες (ή
βιοαποικοδομήσιμες) / λιπασματοποίησιμες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13432.
Γ) οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς που διατίθενται μέσω του υπαίθριου εμπορίου και
των περιπτέρων.
Δεν επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος για πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος ίσο ή
μεγαλύτερο των 50 μm.
2. Πόσο είναι το περιβαλλοντικό τέλος για την λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς και πού
αναγράφεται;
Το περιβαλλοντικό τέλος πρέπει αναγράφεται στα παραστατικά πώλησης (τιμολόγιο πώλησης ή
απόδειξη λιανικής) με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο.


Από 1 Ιανουαρίου 2018, το περιβαλλοντικό τέλος ορίζεται στα 3 λεπτά ανά τεμάχιο λεπτής
πλαστικής σακούλας μεταφοράς προ ΦΠΑ.



Από 1 Ιανουαρίου 2019, το περιβαλλοντικό τέλος ορίζεται στα 7 λεπτά ανά τεμάχιο λεπτής
πλαστικής σακούλας μεταφοράς προ ΦΠΑ.

Επίσης, είναι υποχρεωτική η ανάρτηση πινακίδας σε όλα τα σημεία λιανικής πώλησης
εμπορευμάτων ή προϊόντων (πλην περιπτέρων και υπαίθριου εμπορίου) σε εμφανές σημείο προς
τον καταναλωτή, στην οποία να αναφέρεται ότι: «Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς
υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος (με αναγραφή του ποσού του τέλους), με σκοπό τη μείωση
χρήσης τους».
3. Ποιες πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται υποχρεωτικά σε τιμολόγηση;
Oι πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος από 50 μέχρι 70 μικρά (μm),
συμπεριλαμβανομένων των επαναχρησιμοποιήσιμων σακουλών ή τσαντών μεταφοράς με το ίδιο
πάχος τοιχώματος, υπόκεινται σε τιμολόγηση.
Στη ΚΥΑ 180036/2017 δεν καθορίζονται συγκεκριμένη τιμή ή κριτήρια προσδιορισμού της τιμής,
επομένως, η τιμή χρέωσης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς με πάχος τοιχώματος 50-70 μm
καθορίζεται αποκλειστικά από τον έμπορο που τις διαθέτει στον καταναλωτή.
Η τιμή χρέωσης πρέπει να αναγράφεται στα παραστατικά πώλησης (τιμολόγιο πώλησης ή
απόδειξη λιανικής) με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο προ του ΦΠΑ.
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Για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος από 70 μm και άνω, δεν υφίσταται η υποχρέωση
της τιμολόγησης. Η τιμολόγηση καθίσταται προαιρετική.
4. Επιτρέπεται η δωρεάν διανομή πλαστικών σακουλών μεταφοράς, εφόσον χρησιμοποιούνται
για προωθητικές ενέργειες;
Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς που χρησιμοποιούνται σε προωθητικές ενέργειες υπόκεινται
στους ίδιους όρους καταβολής περιβαλλοντικού τέλους ή χρέωσης, στους οποίους υπόκεινται και
οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς που διατίθενται στα σημεία λιανικής πώλησης. Πιο
συγκεκριμένα:


Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 50 μm που
χρησιμοποιούνται σε προωθητικές ενέργειες, υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος



Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς, με πάχος τοιχώματος μεταξύ 50 και 70 μm που
χρησιμοποιούντραι σε προωθητικές ενέργειες, υπόκεινται υποχρεωτικά σε τιμολόγηση.



Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μεγαλύτερο ή ίσο με 70 μm που
χρησιμοποιούνται σε προωθητικές ενέργειες δύνανται να διατίθενται δωρεάν.

5. Ποιων πλαστικών σακουλών μεταφοράς απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά;
Μετά την εξάντληση των αποθεμάτων και πάντως όχι πέραν τις 10.6.2018, απαγορεύεται η
διάθεση στην αγορά και στον καταναλωτή:
 των οξοδιασπώμενων πλαστικών σακουλών μεταφοράς,
 των πλαστικών σακουλών μεταφοράς χωρίς σήμανση.
Για όσο διάστημα διατίθενται οι ανωτέρω τύποι πλαστικών σακουλών μεταφοράς, ισχύουν και για
αυτές οι χρεώσεις που ισχύουν για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς αναλόγως πάχους
τοιχώματος.
6. Τι ισχύει για τη σήμανση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς;
Όλες οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ανεξαρτήτου πάχους τοιχώματος, φέρουν σήμανση η
οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
 τόπος παραγωγής: αναγράφεται η χώρα παραγωγής
 ημερομηνία παραγωγής: αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής είτε ως ηη/μμ/εε είτε ως
μμ/εε.
 Αριθμός Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ): αναγράφεται ο μοναδικός αριθμός εγγραφής του
«παραγωγού πλαστικής σακούλας μεταφοράς» στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγού (ΕΜΠΑ) που
τηρεί ο ΕΟΑΝ
 Σειριακός αριθμός: δεν προσδιορίζεται στη νομοθεσία η περιεχόμενη στο σειριακό αριθμό
πληροφορία.
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Οι ανωτέρω πληροφορίες αναγράφονται σε εμφανή θέση στο σώμα της πλαστικής σακούλας (όχι σε
σημείο που η σήμανση κρύβεται από ραφές και πτυχώσεις της σακούλας) και με ευκρινή τρόπο
(ήτοι με χαρακτήρες μεγέθους τουλάχιστον 1,2 χιλιοστών).
7. Είναι υποχρεωτική η ανάρτηση πινακίδας για όλους τους εμπόρους που διαθέτουν πλαστικές
σακούλες μεταφοράς?
Είναι υποχρεωτική η ανάρτηση πινακίδας σε όλα τα σημεία λιανικής πώλησης εμπορευμάτων ή
προϊόντων, πλην περιπτέρων και υπαίθριου εμπορίου, σε εμφανές σημείο προς τον καταναλωτή,
στην οποία να αναφέρεται ότι: «Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε
περιβαλλοντικό τέλος (με αναγραφή του ποσού του τέλους), με σκοπό τη μείωση χρήσης τους»,
υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν λεπτές πλστικές σακούλες μεταφοράς.
8. Ποιοι οφείλουν να λάβουν Αριθμό Μητρώου Παραγωγού για τις πλαστικές σακούλες
μεταφοράς, μέχρι πότε και πώς;
Όλοι οι «παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς», ήτοι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
εισάγουν ή κατασκευάζουν πλαστικές σακούλες μεταφοράς με σκοπό αυτές να διατεθούν στην
ελληνική αγορά, οφείλουν να λάβουν μοναδικό Αριθμό Μητρώου Παραγωγού.
Προκειμένου να αποκτήσουν Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ), οι παραγωγοί πλαστικών
σακουλών μεταφοράς πρέπει να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρεί ο
ΕΟΑΝ. Για τη διευκόλυνση των παραγωγών στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ, έχει αναρτηθεί ο
αναλυτικός οδηγός εγγραφής στο ΕΜΠΑ.
Η υποχρέωση αυτή άρχεται από 1.1.2018.
9.

Ποιες είναι οι οικονομικές υποχρεώσεις του «παραγωγού πλαστικών σακουλών
μεταφοράς» έναντι του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχειρισης (ΣΕΔ) με το οποίο έχει
συμβληθεί;

Όλοι οι «παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς», ήτοι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
εισάγουν ή κατασκευάζουν πλαστικές σακούλες μεταφοράς με σκοπό αυτές να διατεθούν στην
ελληνική αγορά, υποχρεούνται να οργανώσουν ή να συμμετέχουν σε Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης (ΣΕΔ) Συσκευασιών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4Β του Ν.2939/2001 ως ισχύει.
Η υποχρέωση ισχύει για όλες τις κατηγορίες πλαστικών σακουλών μεταφοράς, ανεξαρτήτως
πάχους, οι οποίες διατίθενται στην ελληνική αγορά από 1.1.2018 και εντεύθεν.
Η χρηματική εισφορά υπολογίζεται μόνο με βάση το βάρος, ως πλαστική συσκευασία, ήτοι με 66
ευρώ ανά τόνο και μέχρι την έγκριση των νέων επιχειρησιακών σχεδίων των ΣΕΔ Συσκευασιών,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 107.5 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ, η οποία λήφθηκε κατά την 107 η
Συνεδρίασή του στις 28/12/2017.
Η απαλλαγή από την καταβολή χρηματικής εισφοράς για τις επαναχρησιμοποιήσιμες πλαστικές
σακούλες μεταφοράς, ισχύει μόνο εφόσον οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς με
πάχος τοιχώματος μεγαλύτερο ή ίσο των 50 μm μπορούν να αποδείξουν ότι ικανοποιούνται για
αυτές τα κριτήρια του προτύπου UNE 53942 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. Η συγκεκριμένη
διευκρίνιση θα ισχύσει έως την έγκριση της νέας πρότυπης σύμβασης συνεργασίας των ΣΣΕΔ
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Συσκευασιών με υπόχρεους παραγωγούς (στο πλαίσιο της έγκρισης των νέων επιχειρησιακών
σχεδίων), οπότε η επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών θα τεθεί σε νέα βάση.
10. Πώς πρέπει να δηλώνουν τις ποσότητες των πλαστικών σακουλών μεταφοράς οι
«παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς»
Οι «παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς» πρέπει να δηλώνουν στα ΣΣΕΔ τις ποσότητες
των πλαστικών σακουλών μεταφοράς που διέθεσαν στην ελληνική αγορά σύμφωνα με τον πίνακα
που ακολουθεί, κατ’ αντιστοιχία με τις πληροφορίες που ζητούνται στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρεί ο ΕΟΑΝ:
Κατηγορία Πλαστικής Σακούλας

Ποσότητα σε
τεμάχια

Ποσότητα σε
κιλά

Πολύ λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς με πάχος < 15μm
Λεπτή πλαστική σακούλα με πάχος από 15 έως 50μm
Πλαστική σακούλα μεταφοράς με πάχος από 50 έως 70μm
Πλαστική σακούλα μεταφοράς με πάχος > 70μm
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