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Πλαστική Σακούλα Μεταφοράς
Στο πλαίσιο της ΚΥΑ 18036/952/2017, του Ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε από τον
Ν. 4496/2017 και ισχύει, του άρθρου 97 του Ν. 4685/2020 και του Ν. 4376/2020
Το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιήσαμε
3,4 εκατομ. τόνους πλαστικών σακουλών
μεταφοράς. Η ποσότητα αυτή είναι τεράστια, ειδικά
αν ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότερες από αυτές
χρησιμοποιούνται μόνο μια φορά.
Ενώ το πλαστικό είναι ένα εύχρηστο, προσαρμόσιμο
και χρήσιμο υλικό, απαιτεί λελογισμένη χρήση,
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Όταν το
πλαστικό απλά απορρίπτεται, υπάρχει σοβαρός
αντίκτυπος στο περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία
για τη μείωση της χρήσης των πλαστικών σακουλών
μεταφοράς (2015/720) αποτελεί τροποποίηση της
Οδηγίας για τα απόβλητα συσκευασίας (94/62/ΕΚ)
και εκδόθηκε για την αντιμετώπιση της μη βιώσιμης
κατανάλωσης και χρήσης των λεπτών πλαστικών
σακουλών μεταφοράς (δηλ. πλαστικών σακουλών
μεταφοράς με πάχος τοιχώματος κάτω από 50
μικρά), τα οποία είναι ένα από τα δέκα κορυφαία
είδη πλαστικών αποβλήτων στην Ευρώπη.
Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς
χρησιμοποιούνται συχνά μόνο μία φορά, αλλά
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χρειάζονται αιώνες για να αποσυντεθούν πλήρως
στο φυσικό περιβάλλον. Πριν συμβεί αυτό, συχνά
καταπίνονται από χερσαία ή θαλάσσια ζώα ή
διαχωρίζονται σε μικροπλαστικά. Σε κάθε
περίπτωση, καταλήγουν στην ανθρώπινη και ζωική
τροφική αλυσίδα.
Η Οδηγία απαιτεί από τα κράτη-μέλη να λάβουν
μέτρα, όπως εθνικούς στόχους μείωσης ή / και
οικονομικά μέσα (π.χ. τέλη, φόροι) και περιορισμούς
διάθεσης (απαγορεύσεις). Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για
για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς έχει
ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ
180036/2017 (ΦΕΚ 2812Β/10.8.2017) και τις
διατάξεις του Ν. 4696/2017 (ΦΕΚ 170Α/8.11.2017).
Η πλαστική σακούλα μεταφοράς αποτελεί ένα από
τα 10 πιο συχνά απόβλητα που συναντώνται στις
παραλίες της ΕΕ, και η λήψη μέτρων για τη μείωσή
της περιλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα
Πλαστικά Προϊόντα Μίας Χρήσης (904/2019). Η
Οδηγία έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία
με τον Ν.4376/2020 (ΦΕΚ 200Α/20.10.2020).
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Περιβαλλοντικό Τέλος
Η Ελλάδα συμμορφούμενη με την Οδηγία 2015/720 της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε συγκεκριμένα
μέτρα για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς:
1. Απαγόρευση της δωρεάν διάθεσης της λεπτής πλαστικής σακούλας από 1.1.2018
2. Απαγόρευση κυκλοφορίας των οξοδιασπώμενων πλαστικών σακουλών, καθώς θεωρούνται
υπεύθυνες για τη διασπορά μικροπλαστικών και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος (μετά τις
10.6.2018)
3. Επιβολή περιβαλλοντικού τέλους ως εξής:
Από 1 Ιανουαρίου 2018, το περιβαλλοντικό τέλος ορίζεται στα 3 λεπτά ανά τεμάχιο λεπτής
πλαστικής σακούλας μεταφοράς + 24% ΦΠΑ, ήτοι 0.04€.
Από 1 Ιανουαρίου 2019, το περιβαλλοντικό τέλος ορίζεται στα 7 λεπτά ανά τεμάχιο λεπτής
πλαστικής σακούλας μεταφοράς + 24% ΦΠΑ, δηλ. 0.09€.
Από 1 Ιανουαρίου 2021, το περιβαλλοντικό τέλος ορίζεται στα 7 λεπτά ανά τεμάχιο πλαστικής
σακούλας + 24% ΦΠΑ, δηλ. 0.09€.
➢ Από την επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους εξαιρούνται βιοαποδομήσιμες (ή
βιοαποικοδομήσιμες) και λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς και οι σακούλες
που διατίθενται από τα αδειοδοτημένα περίπτερα και τις υπαίθριες και λαϊκές αγορές.
➢ Το περιβαλλοντικό τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, αποδίδεται στο κράτος και
«επιστρέφεται» στον πολίτη μέσω συγκεκριμένων ενεργειών του ΕΟΑΝ.

Ανάγκη για επέκταση του περιβαλλοντικού τέλους σε όλες τις πλαστικές
σακούλες
Ο ΕΟΑΝ καταγράφει τη διακίνηση στην ελληνική αγορά πλαστικών σακουλών μεταφοράς από το 2018, έτος
πρώτης εφαρμογής του περιβαλλοντικού τέλους, βάσει των στοιχείων που εισάγονται από τους
παραγωγούς στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ). Τα στοιχεία για την κατανάλωση της λεπτής
πλαστικής σακούλας μεταφοράς για το έτος 2018, έχουν υποβληθεί στην EUROSTAT μέσω του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επιπλέον ο ΕΟΑΝ εκπόνησε την «Έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα
των μέτρων μείωσης της κατανάλωσης της πλαστικής σακούλας από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2019». Σύμφωνα με την έκθεση η ετήσια ανά κάτοικο κατανάλωση της λεπτής πλαστικής
σακούλας μεταφοράς για το έτος 2018 είναι 111 τεμάχια και για το έτος 2019 είναι 110 τεμάχια.
Δεδομένου ότι η κατανάλωση στην Ελλάδα το 2010 ήταν 260-270 τεμάχια έχει επιτευχθεί σημαντική
μείωση, αλλά όχι ο Ευρωπαϊκός στόχος, που είναι 90 τεμάχια έως 31.12.2019. Την απόκλιση αυτή επιδιώκει
να διορθώσει το άρθρο 97 του Ν. 4685/2020 με την επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους σε όλες τις
πλαστικές σακούλες μεταφοράς.

τεμάχια/κάτοικο ΕΕ 2018
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Ορισμοί
[Ν. 2939/2001 – άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4496/2017 και ισχύει]
Πλαστικές σακούλες μεταφοράς, οι σακούλες μεταφοράς, από πλαστικό υλικό, οι οποίες διατίθενται στους
καταναλωτές στο σημείο πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων.
Λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος
τοιχώματος μικρότερο των 50 μικρομέτρων (μm).
Πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, πλαστικές σακούλες
μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 15 μικρόμετρα
(μm) που χρησιμοποιούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως
πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων, όταν η χρήση τους συμβάλλει στην αποφυγή
σπατάλης τροφίμων.
Επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες ή τσάντες μεταφοράς, τσάντες από κάθε άλλο είδος υλικού, που έχουν
σχεδιασθεί με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους (σακούλες ή τσάντες πολλαπλών
χρήσεων καθώς και πλαστικές σακούλες μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων με
πάχος τοιχώματος μεγαλύτερο ή ίσο των 50 μm, που είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με
το πρότυπο UNE 53942 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο, και πλαστικές σακούλες / τσάντες
μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων με μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές που
καλύπτει το ανωτέρω πρότυπο.
Οξοδιασπώμενες πλαστικές σακούλες μεταφοράς, οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς από πλαστικά υλικά, στα
οποία περιλαμβάνονται πρόσθετα που καταλύουν τη διάσπαση των πλαστικών υλικών σε μικρο-τμήματα.
Βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) / λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς, οι
πλαστικές σακούλες μεταφοράς οι οποίες υπόκεινται σε ανακύκλωση μέσω βιοαποδόμησης ή
λιπασματοποίησης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13432 «Απαιτήσεις για συσκευασία
ανακτήσιμη μέσω λιπασματοποίησης και βιοαποικοδόμησης — Σχήμα δοκιμής και κριτήρια αξιολόγησης για την
τελική αποδοχή της συσκευασίας» ή με άλλο Ευρωπαϊκό Πρότυπο.
Έμπορος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση
λιανικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του
ηλεκτρονικού εμπορίου που, στο πλαίσιο της
άσκησης της εμπορικής του δραστηριότητας, παρέχει
στους καταναλωτές, κατά την πώληση εμπορευμάτων
ή προϊόντων, πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Στην
έννοια του εμπόρου περιλαμβάνονται και οι
επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται σε
ακάλυπτους (ή ανοιχτούς) δημόσιους, δημοτικούς,
ιδιωτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους και γενικά
χώρους που δεν αποτελούν επαγγελματική στέγη
αλλά επιτρέπεται σε αυτούς η άσκηση εμπορικής
δραστηριότητας (υπαίθριο εμπόριο).
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Παραγωγός πλαστικής σακούλας μεταφοράς, το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισάγει ή
κατασκευάζει πλαστικές σακούλες μεταφοράς οι
οποίες, μέσω των διακινητών/διανομέων ή των
εμπόρων, προορίζονται να καταλήξουν στον
καταναλωτή για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή
προϊόντων. Διακινητής / διανομέας πλαστικών
σακουλών μεταφοράς, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο
στην αλυσίδα εφοδιασμού, το οποίο διαθέτει στο
λιανικό εμπόριο πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Ο
διακινητής / διανομέας πλαστικών σακουλών
μεταφοράς μπορεί να είναι και παραγωγός κατά την
έννοια της παραπάνω παραγράφου.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Περιβαλλοντικό τέλος
Από 1 Ιανουαρίου 2021 όλες οι πλαστικές σακούλες
μεταφοράς διατίθενται στους καταναλωτές στα
σημεία πώλησης με καταβολή από αυτούς
περιβαλλοντικού τέλους (0.07€+ΦΠΑ=0.09€) με
τις παρακάτω εξαιρέσεις:
Εξαιρέσεις από το περιβαλλοντικό τέλος
α) οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς οι
οποίες χαρακτηρίζονται ως βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) / λιπασματοποίησιμες σύμφωνα
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13432
(ΣΗΜ. οι σακούλες αυτές μπορούν να χρεώνονται)
β) οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς που
διατίθενται μέσω του υπαίθριου εμπορίου και
των περιπτέρων.
γ) Οι πλαστικές συσκευασίες οι οποίες προορίζονται
να πληρούνται από το προσωπικό των επιχειρήσεων
λιανικής
πώλησης
τροφίμων
και
ποτών,
χρησιμοποιούμενες για λόγους υγιεινής και
ασφάλειας, ως πρωτογενείς συσκευασίες χύδην
τροφίμων. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων
συσκευασιών είναι οι πλαστικές συσκευασίες που
χρησιμοποιούνται στα τμήματα κοπής τυριών,
αλλαντικών, κρέατος, ιχθύων και θαλασσινών,
καθώς και οι πλαστικές συσκευασίες που
τοποθετούνται
τα
αλίπαστα.
(ΥΠΕΝ
Ε126087.4682/30.12.2020)

• Οι
πλαστικές
σακούλες
μεταφοράς
εμπορευμάτων ή προϊόντων με πάχος τοιχώματος
από 50 μέχρι 70 μικρά (μm), συμπεριλαμβανομένων
των επαναχρησιμοποιήσιμων σακουλών ή τσαντών
μεταφοράς με το ίδιο πάχος τοιχώματος υπόκεινται
σε τιμολόγηση (δηλ. χρεώνονται).
• Οι καταναλωτές οφείλουν να ελέγχουν αν οι
πλαστικές σακούλες μεταφοράς που τους
διατίθενται στα σημεία λιανικής πώλησης, λαϊκές
αγορές και περίπτερα φέρουν σήμανση*.

• Σε όλα τα σημεία λιανικής πώλησης που
διατίθενται πλαστικές σακούλες μεταφοράς που
υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος, είναι
υποχρεωτική η ανάρτηση πινακίδας στην οποία να
αναφέρεται ότι:

«Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς (πλην των
βιοαποδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων)
υπόκεινται
σε
περιβαλλοντικό
τέλος
(0.07€+ΦΠΑ) με σκοπό τη μείωση χρήσης τους»
• Οι καταναλωτές οφείλουν να ελέγχουν τη χρέωση
του περιβαλλοντικού τέλους στα παραστατικά
αγοράς.

* Υποχρεωτική σήμανση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς
Όλες
οι
πλαστικές
σακούλες
μεταφοράς,
ανεξαρτήτως 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/εεεε)

• Σειριακός αριθμός (σημ. δεν προσδιορίζεται στη
νομοθεσία η περιεχόμενη στο σειριακό αριθμό
πληροφορία).
Οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται σε εμφανή θέση
στο σώμα της πλαστικής σακούλας και με ευκρινή
τρόπο (δηλαδή με χαρακτήρες μεγέθους τουλάχιστον
1,2 χιλιοστών).

• Αριθμός Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ),
(αναγράφεται ο μοναδικός αριθμός εγγραφής του
«παραγωγού πλαστικής σακούλας μεταφοράς»
στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγού (Ε.Μ.ΠΑ.) που
τηρεί ο Ε.Ο.ΑΝ.)
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥΣ - ΔΙΑΚΙΝΗΤΕΣ -ΣΗΜΕΙΑ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
Περιβαλλοντικό τέλος
Οι έμποροι που διαθέτουν πλαστικές σακούλες
μεταφοράς οφείλουν:
α) να αναγράφουν στα σημεία λιανικής πώλησης
εμπορευμάτων ή προϊόντων, σε εμφανές σημείο
προς τον καταναλωτή, ότι:
«Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς
υπόκεινται
σε
περιβαλλοντικό
τέλος
(0,07€+ΦΠΑ=0.09€) με σκοπό τη μείωση χρήσης
τους».
β) να μεριμνούν για την αναγραφή του ποσού του
περιβαλλοντικού τέλους, με τρόπο διακριτό και
ευανάγνωστο, στα παραστατικά πώλησης προ του
ΦΠΑ.
γ) όλοι οι έμποροι και εμπορικές επιχειρήσεις,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτέρων και του
υπαίθριου εμπορίου, υποχρεούνται να παρέχουν
στον καταναλωτή μόνο πλαστικές σακούλες
μεταφοράς που φέρουν σήμανση.

χρησιμοποιούνται στα τμήματα κοπής τυριών,
αλλαντικών, κρέατος, ιχθύων και θαλασσινών,
καθώς και οι πλαστικές συσκευασίες που
τοποθετούνται
τα
αλίπαστα.
(ΥΠΕΝ
Ε126087.4682/30.12.2020)
•
Οι
πλαστικές
σακούλες
μεταφοράς
εμπορευμάτων ή προϊόντων με πάχος τοιχώματος
από 50 μέχρι 70 μικρά (μm), συμπεριλαμβανομένων
των επαναχρησιμοποιήσιμων σακουλών ή τσαντών
μεταφοράς με το ίδιο πάχος τοιχώματος υπόκεινται
σε τιμολόγηση (δηλ. χρεώνονται).
 Πώς αποδίδω το περιβαλλοντικό τέλος;
Το περιβαλλοντικό τέλος αποδίδεται ανά τρίμηνο
μέσω των φορολογικών στοιχείων, όπως ο ΦΠΑ,
στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ.

 Τι ισχύει για το περιβαλλοντικό τέλος;
Από 1 Ιανουαρίου 2021 όλες οι πλαστικές σακούλες
μεταφοράς διατίθενται στους καταναλωτές στα
σημεία πώλησης με καταβολή από αυτούς
περιβαλλοντικού τέλους (0.07€+ΦΠΑ=0.09€) με
τις παρακάτω εξαιρέσεις:
Εξαιρέσεις από το περιβαλλοντικό τέλος
α) οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς οι
οποίες χαρακτηρίζονται ως βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) / λιπασματοποίησιμες σύμφωνα
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13432
(Σημ. οι σακούλες αυτές μπορούν να χρεώνονται)
β) οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς που
διατίθενται μέσω του υπαίθριου εμπορίου και των
περιπτέρων.
γ) Οι πλαστικές συσκευασίες οι οποίες προορίζονται
να πληρούνται από το προσωπικό των επιχειρήσεων
λιανικής
πώλησης
τροφίμων
και
ποτών,
χρησιμοποιούμενες για λόγους υγιεινής και
ασφάλειας, ως πρωτογενείς συσκευασίες χύδην
τροφίμων. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων
συσκευασιών είναι οι πλαστικές συσκευασίες που
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 Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την
υποχρέωση
επιβολής
περιβαλλοντικού
τέλους;
Οι επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από το
περιβαλλοντικό τέλος είναι τα αδειοδοτημένα
περίπτερα και οι υπαίθριες, λαϊκές αγορές.
 Ποιες πλαστικές σακούλες
υποχρεωτικά σε τιμολόγηση;

υπόκεινται

Όλες οι 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 υποχρεωτικά σε
τιμολόγηση.
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Η τιμή χρέωσης των πλαστικών σακουλών
μεταφοράς με πάχος τοιχώματος 50 έως 70 μm
καθορίζεται αποκλειστικά από τον έμπορο.
 Τι ισχύει με την τιμολόγηση πλαστικών
σακουλών μεγαλύτερου πάχους (άνω των 70
μm);
Σε ότι αφορά στην τιμολόγηση πλαστικών σακουλών
μεταφοράς με πάχος τοιχώματος από 70 μικρά (μm)
και άνω, αυτή δεν είναι υποχρεωτική.
Η χρέωσή τους επαφίεται στην πολιτική της
επιχείρησης, η οποία μπορεί να τις χρεώνει όπως και
τα λοιπά προϊόντα της.


Τι
ισχύει
με
την
τιμολόγηση
βιοαποδομήσιμων/
λιπασματοποιήσιμων/
κομποστοποιήσιμων πλαστικών σακουλών
μεταφοράς;
Παρόλο
που
οι
βιοαποδομήσιμες/
λιπασματοποιήσιμες / κομποστοποιήσιμες σακούλες
μεταφοράς δεν υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος,
οι σακούλες αυτές μπορούν να χρεώνονται.
Η χρέωσή τους επαφίεται στην πολιτική της
επιχείρησης, η οποία μπορεί να τις χρεώνει όπως και
τα λοιπά προϊόντα της.

Υποχρεωτική σήμανση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς
Όπως αναφέρεται στη σελίδα 4

Υποχρέωση δυνατότητας εφοδιασμού του καταναλωτή με
επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες / τσάντες
Όλες οι υπεραγορές (super market) έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στον καταναλωτή τη δυνατότητα
εφοδιασμού με επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες ή /και τσάντες μεταφοράς, οι οποίες θα διατίθενται σε
εμφανές και προσιτό σημείο, κοντά στα ταμεία του καταστήματος.

Χρήση πλαστικών σακουλών μεταφοράς σε προωθητικές ενέργειες
Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς που
χρησιμοποιούνται σε προωθητικές ενέργειες προς
τον καταναλωτή 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 70 μm που

χρησιμοποιούνται σε προωθητικές ενέργειες,
υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος,

•

•

Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς, με πάχος
τοιχώματος μεταξύ 50 και 70 μm που
χρησιμοποιούνται 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.

Ποιες πλαστικές σακούλες απαγορεύεται να κυκλοφορούν στην
αγορά;
•
•

Οι οξοδιασπώμενες πλαστικές σακούλες μεταφοράς (από 10.6.2018)
Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς χωρίς σήμανση.

Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ
Υποχρεωτική εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ)
που τηρεί ο ΕΟΑΝ
Η πλαστική σακούλα ή τσάντα μεταφοράς ανεξαρτήτως πάχους ή υλικού εμπίπτει στην έννοια της συσκευασίας
και τα απόβλητά της οφείλουν να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις από 1.1.2018:
Όλοι οι «παραγωγοί» (και εισαγωγείς) πλαστικών σακουλών μεταφοράς, υποχρεούνται να οργανώσουν ή να
συμμετέχουν σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Συσκευασιών, σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 4Β του Ν.2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4496/2017 και ισχύει.
Επίσης υποχρεούνται:
1. Να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) που τηρεί ο ΕΟΑΝ.
(ΣΗΜ. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στο Ε.Μ.ΠΑ., θα πρέπει προηγούμενα ο υπόχρεος να έχει
συνάψει σύμβαση με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών ή να έχει οργανώσει ο ίδιος
Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών)

Για τη διευκόλυνση των παραγωγών στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ έχει αναρτηθεί ο αναλυτικός οδηγός εγγραφής
στο Ε.Μ.ΠΑ., καθώς και σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο. https://www.eoan.gr/εμπα/

Με την ολοκλήρωση της εγγραφή του στο ΕΜΠΑ, ο υπόχρεος λαμβάνει μοναδικό Αριθμό Μητρώου Παραγωγού
(ΑΜΠ), τον οποίο έχει υποχρέωση να αναγράφει τόσο πάνω στο σώμα της σακούλας όσο και σε όλα τα
παραστατικά πώλησης. Η εγγραφή στο ΕΜΠΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της
δραστηριότητάς του και για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς.
2. Να διαθέτουν στην αγορά πλαστικές σακούλες μεταφοράς με σήμανση (όπως αναφέρεται στη σελ. 4)
3. Να παρέχουν κάθε χρόνο (εντός του 1ου τριμήνου του επόμενου χρόνου) στον ΕΟΑΝ διακριτά στοιχεία για
τον αριθμό και τις ποσότητες των κατηγοριών σακουλών μεταφοράς που εισήγαγαν στην αγορά, τον
προηγούμενο χρόνο.

Πώς οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς πρέπει να
δηλώνουν ανά έτος τις ποσότητες των πλαστικών σακουλών
Οι «παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς»
πρέπει να δηλώνουν τόσο στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) που τηρεί ο ΕΟΑΝ, όσο και στα
Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης

(ΣΣΕΔ) τις ποσότητες των πλαστικών σακουλών
μεταφοράς που διέθεσαν στην ελληνική αγορά
σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Κατηγορία Πλαστικής Σακούλας

Ποσότητα
σε τεμάχια

Ποσότητα
σε κιλά

Πολύ λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς με πάχος < 15 μm
Λεπτή πλαστική σακούλα με πάχος από 15 έως 50 μm
Πλαστική σακούλα μεταφοράς με πάχος από 50έως 70 μm
Πλαστική σακούλα μεταφοράς με πάχος > 70 μm
Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
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Ο ανταποδοτικός χαρακτήρας του περιβαλλοντικού τέλους
Το περιβαλλοντικό τέλος που επιβάλλεται σε όλες τις πλαστικές σακούλες, έχει ανταποδοτικό
χαρακτήρα. Τα έσοδα από τα περιβαλλοντικά τέλη αποτελούν δημόσιο έσοδο το οποίο εισπράττεται
από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και αποδίδεται υπέρ του ΕΟΑΝ. Τα έσοδα
χρηματοδοτούν δράσεις προώθησης, δωρεάν διάθεσης στον καταναλωτή και εν γένει προώθησης των
επαναχρησιμοποιήσιμων σακουλών / τσαντών μεταφοράς και των βιοαποδομήσιμων και
λιπασματοποιήσιμων πλαστικών σακουλών μεταφοράς. Ο ΕΟΑΝ προβαίνει αυτοτελώς ή σε
συνεργασία με τους OTA α’ βαθμού (Δήμους), στην υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων για τη μείωση
της περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκαλούν οι πλαστικές σακούλες, καθώς και σε δράσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού στην
επίτευξη της μείωσης της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών και κατ’ επέκταση της συσσώρευσης των
αποβλήτων τους.

Το παρόν φυλλάδιο εκδίδεται στα πλαίσια της υποχρέωσης για αύξηση της ευαισθητοποίησης των
πολιτών όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 του Ν. 4376/2020 και επιχειρεί να διευκολύνει τις
επιχειρήσεις και τους πολίτες στην κατανόηση της νομοθεσίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν
υποκαθιστά το νόμο. Συστήνουμε να ενημερωθείτε πληρέστερα από τους δημοσιευμένους Νόμους,
Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις από το Εθνικό Τυπογραφείο (www.et.gr) και
την ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ www.eoan.gr/Νομοθεσία
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8647420
Email:
info@eoan.gr
Ιστοσελίδα: www.eoan.gr
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