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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

 

1. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

 

Μετά την επιλογή ενός από τα ΣΕΔ συσκευασιών (ΕΕΑΑ ΑΕ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, ΚΕΠΕΔ ΑΕ, 

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ) ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει με ποιο τρόπο διαθέτει ο παραγωγός τα 

προϊόντα του στην αγορά δηλώνοντας αν ανήκει σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες 

(δυνατότητα πολλαπλής επιλογής): 

 

α) κατασκευαστής συσκευασμένων προϊόντων 

β) εισαγωγέας συσκευασμένων προϊόντων 

γ) χρήστης συσκευασιών για πλήρωση στα σημεία πώλησης* 

δ) κατασκευαστής συσκευασιών για πλήρωση στα σημεία πώλησης 

ε) εισαγωγέας συσκευασιών για πλήρωση στα σημεία πώλησης 

 

 

 

* «Οι χρήστες  συσκευασιών για πλήρωση στα σημεία πώλησης» παύουν να θεωρούνται 

υπόχρεοι παραγωγοί από τις 23-07-2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4819/2021. 

Αντ’αυτών, υπόχρεοι παραγωγοί θεωρούνται πλέον οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς των 

συσκευασιών που χρησιμοποιούνται για πλήρωση στα σημεία πώλησης. Η περίπτωση (γ) θα 

καταργηθεί στις εκθέσεις των επόμενων ετών. 

 

Σύμφωνα με το ν. 4819/2021, άρθρο 84, παρ. 1, περ. (αβ): «Υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασίας θεωρούνται α) τα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και κατ’ επάγγελμα….. αβ) κατασκευάζουν ή 

εισάγουν συσκευασίες, οι οποίες προορίζονται να γεμίζονται σε σημείο πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των 

σακουλών μεταφοράς…» 
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2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  

 

2.1. Στην ετήσια έκθεση έτους 2020 και έπειτα, πρέπει να δηλώνονται διακριτά οι συσκευασίες μιας 

χρήσης και οι επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες.  

 

 

2.2. Στην ετήσια έκθεση έτους 2021 και έπειτα, πρέπει να δηλώνονται διακριτά οι συσκευασίες προς 

πώληση (πρωτογενείς συσκευασίες) και οι λοιπές ομαδοποιημένες συσκευασίες και συσκευασίες 

μεταφοράς (δευτερογενείς και τριτογενείς συσκευασίες). 

 

 

2.3. Στις στήλες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ καταχωρίζονται ανά διαφορετικό υλικό οι ποσότητες των 

συσκευασιών μιας χρήσης που έχουν διατεθεί (πωληθεί από τον υπόχρεο) στην ελληνική αγορά το 

έτος αναφοράς, διακριτά σε πρωτογενείς και  λοιπές (δευτερογενείς & τριτογενείς) συσκευασίες.  

 

Υπενθυμίζεται ότι στον. 4819/2021, άρθρο 77, σημείο 1:  «"Συσκευασία" είναι κάθε προϊόν, κατασκευασμένο 

από οποιουδήποτε είδους υλικό, προοριζόμενο να χρησιμοποιείται για να περιέχει αγαθά, για την προστασία, 

τη διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίαση αγαθών, από πρώτες ύλες μέχρι επεξεργασμένα αγαθά, από τον 

παραγωγό μέχρι τον χρήστη ή τον καταναλωτή. Ως συσκευασίες θεωρούνται όλα τα είδη «μιας χρήσης» που 

χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό. Ως «συσκευασία» νοείται μόνο: 

α) Η συσκευασία προς πώληση ή πρωτογενής συσκευασία σχεδιασμένη να αποτελεί, στο σημείο αγοράς, 

χωριστή μονάδα προς πώληση στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή. 

β) Η ομαδοποιημένη συσκευασία ή δευτερογενής συσκευασία, σχεδιασμένη να αποτελεί στο σημείο αγοράς, 

σύνολο ορισμένου αριθμού μονάδων προς πώληση είτε αυτές πωλούνται ως έχουν στον τελικό χρήστη ή 
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καταναλωτή είτε χρησιμεύουν για την πλήρωση των εκθετηρίων στο σημείο πώλησης. Η συσκευασία μπορεί να 

αφαιρείται από το προϊόν χωρίς να επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά του. 

γ) Η συσκευασία μεταφοράς ή τριτογενής συσκευασία, σχεδιασμένη να διευκολύνει τη διακίνηση και μεταφορά 

αριθμού μονάδων προς πώληση ή ομαδοποιημένων συσκευασιών, προκειμένου να αποφεύγονται η δια χειρός 

διακίνηση και οι ζημίες κατά τη μεταφορά. Στις συσκευασίες μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται τα 

εμπορευματοκιβώτια των οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών» 

 

2.4. Οι ποσότητες των συσκευασιών καταχωρίζονται τόσο σε αριθμό τεμαχίων όσο και σε βάρος  (σε 

κιλά). 

 

 

2.5. Ειδικά στις πλαστικές συσκευασίες καταχωρίζονται οι συσκευασίες ανά τύπο πολυμερούς, ενώ 

αναφέρονται διακριτά οι Πλαστικές φιάλες ΡΕΤ, δηλαδή: 

 Πλαστικές φιάλες ΡΕΤ 

 ΠΛΑΣΤΙΚΟ από πολυτερεφθαλικό αιθυλένιο (ΡΕΤ) 

 ΠΛΑΣΤΙΚΟ από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) 

 ΠΛΑΣΤΙΚΟ από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 

 ΠΛΑΣΤΙΚΟ από πολυστυρένιο (PS) 

 ΠΛΑΣΤΙΚΟ από διογκωμένο πολυστυρένιο 

 ΠΛΑΣΤΙΚΟ από άλλο πολυμερές (PO) 

 Πολυστρωματικά πλαστικά με περισσότερα του ενός πολυμερή ή πλαστικά με ετικέτες από 

PVC 

 

2.6. Σημειώνεται ότι οι βιοαποικοδομήσιμες ή λιπασματοποιήσιμες πλαστικές συσκευασίες, 

θεωρούνται πλαστικές συσκευασίες και ως εκ τούτου δηλώνονται στην αντίστοιχη κατηγορία 

πολυμερούς (π.χ. το PLA θα αναφερθεί στην κατηγορία «άλλο πλαστικό (ΡΟ)»). 

 

2.7. Στο πεδίο "Άλλες Συσκευασίες" περιλαμβάνονται οι συσκευασίες που αποτελούνται από ένα μόνο 

υλικό (π.χ. ύφασμα, κεραμικό, κλπ) διαφορετικό από τα υλικά που καταγράφονται συγκεκριμένα.  

 

 

2.8. Στο πεδίο "Σύνθετες Συσκευασίες" περιλαμβάνονται οι συσκευασίες που αποτελούνται από 

περισσότερα από ένα υλικά, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία «σύνθετες συσκευασίες με βάση 

το χαρτί/το πλαστικό/το γυαλί» ανάλογα με το κύριο υλικό.  

Συμπληρώνονται τα τεμάχια και τα κιλά ανά τύπο σύνθετης συσκευασίας (στη συνέχεια θα πρέπει 

να συμπληρωθούν τα ποσοστά που το κάθε ένα από τα υλικά αυτά συμμετέχει κατά βάρος στη 

μονάδα συσκευασίας). 
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Υπενθυμίζεται ότι στο ν. 4819/2021, άρθρο 77, παρ. 2, σημείο 5: «"Σύνθετη συσκευασία" θεωρείται η 

συσκευασία που αποτελείται από δύο (2) ή περισσότερα στρώματα διαφορετικών υλικών τα οποία δεν είναι 

δυνατόν να διαχωριστούν με το χέρι και συνιστούν μία ενιαία ολοκληρωμένη μονάδα αποτελούμενη από 

εσωτερικό υποδοχέα και εξωτερικό περίβλημα, η οποία γεμίζεται, αποθηκεύεται, μεταφέρεται και εκκενώνεται 

ενιαία.» 

 

 

2.9. Μετά τη συμπλήρωση του αριθμού τεμαχίων και του συνολικού βάρους (σε κιλά) κάθε τύπου 

σύνθετης συσκευασίας, εμφανίζεται ο πίνακας όπου θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ποσοστά που 

το κάθε υλικό συμμετέχει στη μονάδα της σύνθετης συσκευασίας (οι αντίστοιχες ποσότητες ανά 

υλικό υπολογίζονται αυτόματα). 

 

       

Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/665 που τροποποιεί την Απόφαση 2005/270/ΕΚ, «οι σύνθετες 

συσκευασίες και άλλες συσκευασίες που αποτελούνται από περισσότερα από ένα υλικά υπολογίζονται και 

δηλώνονται ανά υλικό που περιέχεται στη συσκευασία». Μόνο στην περίπτωση που ένα δεδομένο υλικό 

συνιστά ασήμαντο μέρος της μονάδας συσκευασίας και σε καμία περίπτωση ποσοστό μεγαλύτερο του 5 % της 

συνολικής μάζας της μονάδας συσκευασίας, τότε μπορεί το υλικό αυτό να αναφερθεί στη στήλη του κυριότερου 

υλικού κατά βάρος. 

 

 

2.10. Στις στήλες ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ καταχωρίζονται οι ποσότητες των 

επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που έχουν διατεθεί (πωληθεί από τον υπόχρεο) στην 

ελληνική αγορά το έτος αναφοράς.  
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Η επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών από τον τελικό χρήστη για τον ίδιο ή για άλλο σκοπό, δεν 

θεωρείται επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία με βάση τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία. Για 

παράδειγμα: 

 Η επαναχρησιμοποίηση γυάλινων βάζων που περιείχαν μουστάρδα (όταν αυτά αδειάσουν) ως 

ποτήρια, δεν θεωρείται επαναχρησιμοποίηση για τον ίδιο σκοπό. 

 Η επαναχρησιμοποίηση βάζων που αρχικά περιείχαν μαρμελάδα εμπορικής παραγωγής 

(συσκευασμένο βιομηχανικό προϊόν), όταν αυτά αδειάσουν και η πλήρωσή τους με σπιτική 

μαρμελάδα ή άλλες ουσίες, δεν αποτελεί επαναχρησιμοποίηση για τον ίδιο σκοπό. 

 

Υπενθυμίζεται ότι (ν. 4819/2021, άρθρο 77, παρ. 2, σημείο 3): «"Επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία" 

θεωρείται η συσκευασία που έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί και τοποθετηθεί στην αγορά, προκειμένου να 

εκπληρώσει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της πολλαπλές διαδρομές ή επαναλαμβανόμενες χρήσεις, με την 

επαναπλήρωση ή την επαναχρησιμοποίησή της για τον σκοπό για τον οποίο μελετήθηκε.» 

 

 

2.11. Επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες που τοποθετήθηκαν στην αγορά για πρώτη φορά εντός του 

έτους αναφοράς: αντιστοιχεί στα τεμάχια που κατασκευάστηκαν/εισήχθησαν/τοποθετήθηκαν 

στην αγορά για πρώτη φορά (δηλαδή αυτά που αποτελούν καινούρια επαναχρησιμοποιήσιμη 

συσκευασία) 

2.12. Σύνολο επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διατέθηκαν στην αγορά εντός του έτους 

αναφοράς: ο αριθμός τους ισούται με τον αριθμό των προϊόντων που διατέθηκαν στην αγορά 

εντός επαναχρησιμοποιήσιμης συσκευασίας 

2.13. Μέσος όρος κύκλων χρήσης ανά έτος για μια μονάδα συσκευασίας: εκτιμάται ή υπολογίζεται 

πόσες φορές εντός του έτους μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μια μονάδα συσκευασίας 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/665: «"Κύκλος χρήσης" θεωρείται μία 

διαδρομή επαναχρησιμοποιήσιμης συσκευασίας, από τη στιγμή που διατίθεται στην αγορά μαζί με τα αγαθά τα 

οποία προορίζεται να περιέχει, να προστατεύει, να χειρίζεται, να παραδίδει ή να παρουσιάζει μέχρι τη στιγμή 

που επιστρέφεται για επαναχρησιμοποίηση σε ένα σύστημα επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών με σκοπό την 

εκ νέου διάθεσή της στην αγορά μαζί με τα αγαθά.» 

 

2.14. Εμπορικές Ονομασίες Προϊόντων που τοποθετήθηκαν στην αγορά:  Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης 

μπορεί να δηλώσει τις εμπορικές ονομασίες των προϊόντων που τοποθέτησε στην αγορά για το 

συγκεκριμένο έτος. Πληκτρολογώντας τους πρώτους χαρακτήρες, η εφαρμογή θα προτείνει στο 

χρήστη τυχόν καταχωρημένες εμπορικές ονομασίες που ταιριάζουν με την πληκτρολόγηση. Εφόσον 

η εμπορική ονομασία δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα, τότε ο χρήστης μπορεί να την 

καταχωρήσει πατώντας το κουμπί «+» στα δεξιά του πλαισίου κειμένου. 
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3. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

3.1. Τρόπος διάθεσης στην αγορά: Μετά την επιλογή ενός από τα ΣΕΔ συσκευασιών (ΕΕΑΑ ΑΕ 

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ) ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει με 

ποιο τρόπο διαθέτει ο παραγωγός τα προϊόντα του στην αγορά δηλώνοντας αν ανήκει σε μία ή 

περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες (δυνατότητα πολλαπλής επιλογής): 

α) Εισαγωγέας  πλαστικών σακουλών μεταφοράς  

β) Κατασκευαστής πλαστικών σακουλών μεταφοράς  

 

 

3.2. Στη συγκεκριμένη καρτέλα καταχωρίζονται οι ποσότητες των σακουλών μεταφοράς που έχουν 

διατεθεί (πωληθεί) στην ελληνική αγορά το έτος αναφοράς ανά κατηγορία προϊόντος ανάλογα με 

το πάχος. 

3.3. Οι πλαστικές σακούλες που καταχωρούνται πρέπει να καταγράφονται σε αριθμό τεμαχίων και σε 

βάρος (κιλά). 

 

 

Σημείο 3.4. 



Οδηγίες Συμπλήρωσης Ετήσιας Έκθεσης Συσκευασιών ΕΜΠΑ, Δεκέμβριος 2021 

 

 

7 

 

3.4. Σύμφωνα με τις παρ 10, 11 και 15 του  άρθρου  77 του ν 4819/2021 και οι βιοαποδομήσιμες ή 

βιοαποικοδομήσιμες ή λιπασματοποιήσιμες (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13432) 

είναι πλαστικές σακούλες μεταφοράς και υπόκεινται σε χρηματικές εισφορές στους 

φορείς  συλλογικών συστημάτων  εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ΣΣΕΔ, καθώς ο νόμος δεν 

προβλέπει εξαίρεσή τους.  

 

 

Σημειώνεται ότι οι βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) / λιπασματοποιήσιμες έχουν εξαίρεση μόνο 

από την καταβολή από τους καταναλωτές  περιβαλλοντικού τέλους (παρ 2 άρθρου 79 του ν 4819/2021), 

κάτι που δεν αφορά τους υπόχρεους παραγωγούς  πλαστικών σακουλών μεταφοράς, αλλά τους 

καταναλωτές και τα καταστήματα που δίνουν τις σακούλες αυτές.  

 

 

Δεν πρέπει να συγχέεται η εισφορά που πληρώνουν οι παραγωγοί στα ΣΣΕΔ με το περιβαλλοντικό τέλος 

που πληρώνουν οι καταναλωτές και αποτελεί μέτρο πρόληψης για τον περιορισμό χρήσης της πλαστικής 

σακούλας. 

 

 

3.5. Εμπορικές Ονομασίες Προϊόντων που τοποθετήθηκαν στην αγορά:  ο χρήστης μπορεί να 

δηλώσει τις εμπορικές ονομασίες των προϊόντων που τοποθέτησε στην αγορά για το 

συγκεκριμένο έτος. Πληκτρολογώντας τους πρώτους χαρακτήρες, η εφαρμογή θα προτείνει στο 

χρήστη τυχόν καταχωρημένες εμπορικές ονομασίες που ταιριάζουν με την πληκτρολόγηση. 

Εφόσον η εμπορική ονομασία δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα, τότε ο χρήστης μπορεί να την 

καταχωρήσει πατώντας το κουμπί «+» στα δεξιά του πλαισίου κειμένου. [Το πεδίο αυτό είναι 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς] 

 

 

  


