
Απόθαζη για ηη μείωζη ηηρ καηανάλωζηρ πλαζηικών 

ζακοςλών 

 

Απιθμ. 180036/952/2017 Καθοπιζμόρ μέηπων και κανόνων για ηη μείωζη ηηρ 

καηανάλωζηρ πλαζηικών ζακοςλών μεηαθοπάρ, ζε ζςμμόπθωζη με ηην οδηγία 

2015/720/ΔΔ «για ηην ηποποποίηζη ηηρ οδηγίαρ 1994/62/ΔΚ με ζκοπό ηη μείωζη 

ηηρ καηανάλωζηρ λεπηών πλαζηικών ζακοςλών μεηαθοπάρ» ηος Δςπωπαϊκού 

Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ ηηρ 29ηρ Αππιλίος 

2015. 

(Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη θαλφλσλ γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πιαζηηθψλ 

ζαθνπιψλ κεηαθνξάο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 2015/720/ΔΔ «γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 1994/62/ΔΚ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ιεπηψλ 

πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ κεηαθνξάο» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 29εο Απξηιίνπ 2015.) 

Καηεγνξία: Διιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα 

Απιθμ. 180036/952  

(ΦΔΚ Β 2812/10.8.2017)  

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ - 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΩΓΩΝ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2077/1992 «Κχξσζε πλζήθεο γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε» (Α'/136) θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 (παξάγξαθνο 1δ) 

ηνπ λ. 1338/1983 «Δθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ» (Α'/34) φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην άξζξν 6 ηνπ λ. 1440/1986 «πκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην θεθάιαην, ζηα 

απνζεκαηηθά θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ θ.ιπ. 

(Α'/70) θαη ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 1892/1990 (101/Α')». 

 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ 6 (παξ. 4) έσο 14, 19 θαη 20 ηνπ λ. 2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ Ίδξπζε Δζληθνχ 

Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ 

(Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α'/179), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο Δλφηεηαο Α' (άξζξα 1-9) θαη ηεο Δλφηεηαο Β' (άξζξα 10-45) θαη 

εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ 27 θαη 38 παξ. 5, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 60 παξ. 1 θαη 2 ηνπ 

λ. 4042/2012 «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 

2008/99/ΔΚ Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ Δλαξκφληζε κε ηελ 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/272
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/872
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/413


Οδεγία 2008/98/ΔΚ. Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» (Α'/24). 

 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3983/2011 «Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

δηαρείξηζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/56/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Ινπλίνπ 2008 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Α'/144). 

 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 148/2009 «Πεξηβαιινληηθή επζχλε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 

2004/35/ΔΚ....θ.ιπ.» (Α'/190). 

 

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο2015/720/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2015 (EEL 115/11/6-5-2015). 

 

7. Σελ ππ' αξηζ. 51373/4684/2001 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε κε ηελ νπνία 

θπξψζεθαλ ην Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ) θαη ην Δζληθφ 

Πξφγξακκα Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ θαη εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ' αξηζ. 

49/2015 πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (Α'/174), ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ 

λ. 4342/2015 (Α'/143). 

 

8. Σελ ππ' αξηζκ. 9268/469/2007 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Σξνπνπνίεζε ησλ 

πνζνηηθψλ ζηφρσλ γηα ηελ αλάθηεζε θαη αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ ησλ 

ζπζθεπαζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 (παξ. Α1, ηειεπηαίν εδάθην) ηνπ λ. 2939/2001 

(Α'/179), θαζψο θαη άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/12/ΔΚ «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 94/62/ΔΚ γηα 

ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο», ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο 

Φεβξνπαξίνπ 2004» (Β'/286). 

 

9. Σελ ππ' αξηζκ. 54461/1779/2013 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Αληηθαηάζηαζε ηνπ 

παξαξηήκαηνο Ι ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ππ' αξηζκ. 9268/469/2007 θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο (Β'/286), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2013/2/ΔΔ «γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηεο νδεγίαο 94/62/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα 

ζπζθεπαζίαο» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 7εο Φεβξνπαξίνπ 2013» (Β'/2500). 

 

10. Σηο δηαηάμεηο ηεο 50910/2727/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο "Μέηξα θαη 

φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο 

ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο" (Β'/1909). 

 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

Κπβεξλεηηθά φξγαλα, φπσο ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 

«Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» 

(Α'/98) ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε κε ην Κεθάιαην Γεχηεξν (παξαγ. Β) ηνπ λ. 

4320/2015 (Α'/29). 

 

12. Σν π.δ. 100/2014 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» (Α'/167). 

 

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 70/2015 «Αλαζχζηαζε ησλ Τπνπξγείσλ ... θαη ηνπ 
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Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζε 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. Μεηαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Βηνκεραλίαο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ» (Α'/114). 

 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 125/2016 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ 

θαη Τθππνπξγψλ» (Α'/210). 

 

15. Σελ ππ' αξηζκ. Τ 172/2016 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο 

ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (Β'3610). 

 

16. Σελ ππ' αξηζκ. Τ 197/2016 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο Αιέμαλδξν 

Υαξίηζε (Β'/3722)», φπσο ηζρχεη. 

 

17. Σελ ππ' αξηζκ. Τ 198/2016 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, σθξάηε 

Φάκειιν» (Β'/3722). 

 

18. Σελ ππ' αξηζ. ΤΠΟΙΚ 0010218 ΔΞ 2016 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηελ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 

Αηθαηεξίλε Παπαλάηζηνπ» (Β'/3696). 

 

19. Σελ ππ' αξηζκ. 90/30-5-2017 Δηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο (Δ.Ο.ΑΝ.). 

 

20. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 

βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ,  

 

αποφασίζουμε: 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΓΔΝΙΚΔΣ ΓΙΑΤΑΞΔΙΣ 

Άπθπο 1 

Σκοπόρ-Πεδίο εθαπμογήρ 
 

Με ηελ απφθαζε απηή απνζθνπείηαη ε εθαξκνγή θαη εμεηδίθεπζε ηνπ άξζξνπ 6 (παξ. 

4) ηνπ λ. 2939/2001, φπσο ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 27 θαη 38 παξ. 5 ηνπ λ. 

4042/2012 (Α'/24) θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 2015/720/ΔΔ «γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 1994/62/ΔΚ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ιεπηψλ 

πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ κεηαθνξάο» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 29εο Απξηιίνπ 2015, πνπ έρεη δεκνζηεπζεί 

ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

(EEL 115/11/2015), ψζηε, κε ηνλ θαζνξηζκφ θαλφλσλ θαη θαηάιιεισλ κέηξσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο νηθνλνκηθψλ κέζσλ, γηα ηε δηάζεζε ζηνλ 

θαηαλαισηή ησλ πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ κεηαθνξάο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 

2, λα επηηπγράλεηαη ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπο θαη θαη' επέθηαζε ηεο πςειήο 

ζπζζψξεπζεο ησλ απνβιήησλ ηνπο, πνπ πξνθαινχλ ζεκαληηθή ξχπαλζε ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα θαη έηζη λα εθπιεξψλνληαη κε 

ηξφπν απνδνηηθφ νη ζηφρνη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2939/2001, φπσο ηζρχεη θαη επξχηεξα 
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νη βαζηθέο αξρέο, νη ζηφρνη θαη νη θαηεπζχλζεηο ησλ άξζξσλ 26,27,28 θαη 29 ηνπ λ. 

4042/2012. 

 

2. Η απφθαζε απηή εθαξκφδεηαη ζηηο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο κε πάρνο 

ηνηρψκαηνο κέρξη 70 κηθξά (κε). 

 

3. Γηα ηηο πνιχ ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο, φπσο νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 (πεξηπ. δ) ηνπ άξζξνπ 2, θαζψο θαη γηα ηηο πιαζηηθέο ζαθνχιεο 

κεηαθνξάο κε πάρνο ηνηρψκαηνο κεγαιχηεξν ή ίζν ησλ 70 κηθξψλ (κε), 

εθαξκφδνληαη κφλν νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 (πεξ. α; γ', δ θαη ε), 4, 6 θαη 10. 

 

Άπθπο 2 

(άπθπο 1 παπ. 1 Οδηγίαρ 2015/720/ΔΔ) Οπιζμοί 
 

1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο λννχληαη σο: 

 

α) «πιαζηηθφ πιηθφ»: πνιπκεξέο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξαθνο 5 ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ «γηα ηελ θαηαρψξηζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ (REACH)», φπσο ηζρχεη, ζην νπνίν 

ελδερνκέλσο έρνπλ πξνζηεζεί πξφζζεηα ή άιιεο νπζίεο θαη ην νπνίν κπνξεί λα 

απνηειέζεη θχξην δνκηθφ ζηνηρείν ησλ ζαθνπιψλ κεηαθνξάο, 

 

β) «πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο»: ζαθνχιεο κεηαθνξάο κε ή ρσξίο ιαβή, απφ 

πιαζηηθφ πιηθφ, νη νπνίεο δηαηίζεληαη ζηνπο θαηαλαισηέο ζην ηακείν ηνπ ζεκείνπ 

πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ. Οη πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο ππάγνληαη 

επξχηεξα ζηελ έλλνηα ηεο ζπζθεπαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 (πεξ. γ) 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2939/2001, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

 

γ) «ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο»: πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο κε 

πάρνο ηνηρψκαηνο κηθξφηεξν ησλ 50 κηθξψλ (κε), 

 

δ) «πνιχ ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο»: πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο κε 

πάρνο ηνηρψκαηνο κηθξφηεξν απφ 15 κηθξά (κε) πνπ απαηηνχληαη γηα ιφγνπο πγηεηλήο 

ή παξέρνληαη σο πξσηνγελήο ζπζθεπαζία ρχδελ ηξνθίκσλ, φηαλ ε ρξήζε ηνπο 

ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή ζπαηάιεο ηξνθίκσλ, 

 

ε) «νμνδηαζπψκελεο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο»: πιαζηηθέο ζαθνχιεο 

κεηαθνξάο απφ πιαζηηθά πιηθά ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη πξφζζεηα πνπ θαηαιχνπλ 

ηε δηάζπαζε ησλ πιαζηηθψλ πιηθψλ ζε κηθξνηκήκαηα, 

 

ζη) «επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο ζαθνχιεο ή ηζάληεο κεηαθνξάο»: νη πιαζηηθέο 

ζαθνχιεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ κε πάρνο ηνηρψκαηνο κεγαιχηεξν ή 

ίζν ησλ 50 κηθξψλ (κε), πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν UNE 

53942 ή άιιν ηζνδχλακν πξφηππν, θαζψο επίζεο νη πιαζηηθέο ζαθνχιεο/ ηζάληεο 

κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ κε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο απφ απηέο πνπ 

θαιχπηεη ην αλσηέξσ πξφηππν θαη νη ηζάληεο απφ θάζε άιιν είδνο πιηθνχ, πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζζεί κε ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο (ζαθνχιεο ή ηζάληεο πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ), φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξαθάησ πεξίπησζε  
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(δ). Οη επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο ζαθνχιεο ή ηζάληεο κεηαθνξάο, ππάγνληαη επξχηεξα 

ζηελ έλλνηα ηεο ζπζθεπαζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 (πεξηπ. γ) ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ λ. 2939/2001, φπσο ηζρχεη. 

 

δ) «επαλαρξεζηκνπνίεζε»: θάζε δηεξγαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη ζπζθεπαζίεο πνπ 

έρνπλ κειεηεζεί θαη ζρεδηαζζεί γηα λα εθπιεξψλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ 

δσήο ηνπο έλαλ ειάρηζην αξηζκφ δηαδξνκψλ ή επηζηξνθψλ (ζπζθεπαζίεο πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ), επαλαπιεξνχληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ίδην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

έρνπλ ζρεδηαζζεί, κε ή ρσξίο ηελ ππνζηήξημε βνεζεηηθψλ πξντφλησλ πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ αγνξά θαη πνπ επηηξέπνπλ ηελ επαλαπιήξσζε ησλ ζπζθεπαζηψλ. Οη 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο απηέο ζπζθεπαζίεο γίλνληαη απφβιεηα ζπζθεπαζίαο φηαλ 

πάςνπλ λα ππφθεηληαη ζε επαλαρξεζηκνπνίεζε, 

 

ε) «βηναπνδνκήζηκεο (ή βηναπνηθνδνκήζηκεο) / ιηπαζκαηνπνηήζηκεο πιαζηηθέο 

ζαθνχιεο κεηαθνξάο»: νη πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο νη νπνίεο, ζην πιαίζην 

ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 (πεξηπηψζεηο γ.3 θαη γ.4) ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ λ. 2939/2001, ππφθεηληαη ζε αμηνπνίεζε (αλαθχθισζε) κέζσ βηναπνδφκεζεο ή 

ιηπαζκαηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 13432 

«Απαηηήζεηο γηα ζπζθεπαζία αλαθηήζηκε κέζσ ιηπαζκαηνπνίεζεο θαη 

βηναπνηθνδφκεζεο ρήκα δνθηκήο θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γηα ηελ ηειηθή απνδνρή 

ηεο ζπζθεπαζίαο», 

 

ζ) «ζεκεία πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ»: νξηνζεηεκέλνο θαη 

δηακνξθσκέλνο ρψξνο φπνπ αζθείηαη ιηαληθφ εκπφξην εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, 

 

η) «έκπνξνο»: νπνηνδήπνηε πξφζσπν (θπζηθφ ή λνκηθφ) ή επηρείξεζε ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, πνπ, ζην πιαίζην ηεο 

άζθεζεο ηεο εκπνξηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, δηαζέηεη πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαηά 

ηελ πψιεζε εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ, πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο. ηελ 

έλλνηα ηνπ εκπφξνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη επαγγεικαηίεο πσιεηέο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αθάιππηνπο δεκφζηνπο, δεκνηηθνχο, ηδησηηθνχο ή 

εθθιεζηαζηηθνχο ρψξνπο πνπ δελ απνηεινχλ επαγγεικαηηθή ζηέγε αιιά επηηξέπεηαη 

ζηνπο ρψξνπο απηνχο ε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ππαίζξην εκπφξην). 

 

ηα) «παξαγσγφο πιαζηηθήο ζαθνχιαο κεηαθνξάο»: θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

πνπ εηζάγεη ή θαηαζθεπάδεη πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο νη νπνίεο, κέζσ ησλ 

δηαθηλεηψλ /δηαλνκέσλ ή/θαη κέζσ ησλ εκπφξσλ, πξννξίδνληαη λα θαηαιήμνπλ ζηνλ 

θαηαλαισηή γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ. 

 

ηβ) «δηαθηλεηήο /δηαλνκέαο πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ κεηαθνξάο»: θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ, ην νπνίν δηαζέηεη ζην ιηαληθφ εκπφξην 

πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο. 

 

Ο δηαθηλεηήο /δηαλνκέαο κπνξεί λα είλαη θαη παξαγσγφο θαηά ηελ έλλνηα ηεο 

αλσηέξσ πεξίπησζεο (ηα) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

 

2. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2939/2001 (Α'/179). 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΑΚΟΤΛΩΝ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
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Άπθπο 3 

(άπθπο 1 παπ. 2 Οδηγίαρ 2015/720/ΔΔ) Γενικέρ απαιηήζειρ για ηη διασείπιζη ηων 

πλαζηικών ζακοςλών μεηαθοπάρ 

 

1. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ησλ πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ 

κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 1, απφ ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2018 παχεη ε δσξεάλ δηάζεζε ζηνπο θαηαλαισηέο ησλ πιαζηηθψλ 

ζαθνπιψλ κεηαθνξάο πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο απφθαζεο 

θαη επηβάιινληαη, θαηά πεξίπησζε, ηα αθφινπζα κέηξα: 

 

α) Γηα ηηο ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ, φπσο 

νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1(γ) ηνπ άξζξνπ 2, δειαδή κε πάρνο ηνηρψκαηνο 

κηθξφηεξν ησλ 50 κηθξψλ (κεη), επηβάιιεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο ε θαηαβνιή 

πεξηβαιινληηθνχ ηέινπο, αλά ηεκάρην ιεπηήο πιαζηηθήο ζαθνχιαο κεηαθνξάο, 

ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 3Α. 

 

β) Oη πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ κε πάρνο 

ηνηρψκαηνο απφ 50 κέρξη 70 κηθξά (κε), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ ζαθνπιψλ ή ηζαληψλ κεηαθνξάο κε ην ίδην πάρνο 

ηνηρψκαηνο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1(ζη) ηνπ άξζξνπ  2, ππφθεηληαη 

ζε ηηκνιφγεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3Β. 

 

1.1. Απαγνξεχεηαη θάζε πξνσζεηηθή ελέξγεηα εθ κέξνπο ησλ εκπφξσλ πνπ αλαηξεί, 

ακέζσο ή εκκέζσο, ηα πξνβιεπφκελα ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν κέηξα, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3Β. 

 

2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ εθαξκφδνληαη ζηα πεξίπηεξα θαη ζηνπο 

εκπφξνπο πνπ αζθνχλ ππαίζξην εκπφξην. 

 

3. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 εμαηξνχληαη νη βηναπνδνκήζηκεο (ή 

βηναπνηθνδνκήζηκεο)/ ιηπαζκαηνπνηήζηκεο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο φπσο 

νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1(ε)ηνπ άξζξνπ 2. 

 

4. Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ζηνλ θαηαλαισηή ησλ νμνδηαζπψκελσλ 

πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ κεηαθνξάο. Η απαγφξεπζε απηή αξρίδεη λα εθαξκφδεηαη κεηά 

ηελ εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο θαη πάλησο φρη πέξαλ ησλ δέθα (10) κελψλ απφ 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 

Άπθπο 3Α 

Πποζδιοπιζμόρ είζππαξη και απόδοζη ηος πεπιβαλλονηικού ηέλοςρ 
 

1) Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο θαη ηνπ χθνπο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

ηέινπο. 

 

1.1. Σν πεξηβαιινληηθφ ηέινο πνπ επηβάιιεηαη ζηηο ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο 

κεηαθνξάο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1(α) ηνπ άξζξνπ 3, έρεη αληαπνδνηηθφ 

ραξαθηήξα. Σα έζνδα απφ ηα πεξηβαιινληηθά ηέιε απνηεινχλ δεκφζην έζνδν ην 

νπνίν εηζπξάηηεηαη απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΑΑΓΔ) θαη ζηε 

ζπλέρεηα απνδίδεηαη ππέξ ηνπ ΔΟΑΝ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ πξνψζεζεο, 



δσξεάλ δηάζεζεο ζηνλ θαηαλαισηή θαη ελ γέλεη πξηκνδφηεζεο ησλ 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ ζαθνπιψλ/ηζαληψλ κεηαθνξάο θαη ησλ βηναπνδνκήζηκσλ 

θαη ιηπαζκαηνπνηήζηκσλ πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ κεηαθνξάο. Ο Δ.Ο.ΑΝ. πξνβαίλεη 

απηνηειψο ή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο OTA A' βαζκνχ, ζηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ 

δξάζεσλ θαζψο θαη ζε δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ άξζξνπ 1. 

 

1.2. Σν χςνο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηέινπο θαζνξίδεηαη κε θξηηήξην ηνλ αληαπνδνηηθφ 

ηνπ ραξαθηήξα, αλάινγα κε ηνλ πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν ηεο αλάθηεζεο ή δηάζεζεο 

ησλ ιεπηψλ πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ κεηαθνξάο, ηηο δπλαηφηεηεο αλαθχθισζεο θαη 

βηναπνδφκεζεο/ ιηπαζκαηνπνίεζήο ηνπο, ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπο ή ηε ζπγθεθξηκέλε 

ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη εηδηθφηεξα: 

 

α) Απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2018 ην πεξηβαιινληηθφ ηέινο γηα ηηο ιεπηέο πιαζηηθέο 

ζαθνχιεο κεηαθνξάο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ ηηκή ησλ 3 ιεπηψλ θαη, 

 

β) Απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2019 ην πεξηβαιινληηθφ ηέινο γηα ηηο ιεπηέο πιαζηηθέο 

ζαθνχιεο κεηαθνξάο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ ηηκή ησλ 7 ιεπηψλ. 

 

γ) Σα πνζά ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηέινπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο 

(α) θαη (β), αλαγξάθνληαη κε ηξφπν δηαθξηηφ θαη επαλάγλσζην ζηα παξαζηαηηθά 

πψιεζεο πξν ηνπ ΦΠΑ. 

 

1.3. Με φκνηα απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Οηθνλνκηθψλ θαη 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ ΔΟΑΝ, είλαη 

δπλαηφλ λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην χςνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηειψλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ ππνπαξάγξαθν 1.2, αλάινγα κε ηελ επηηεπρζείζα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ κεηαθνξάο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηδηφηεηεο ηεο πιαζηηθήο 

ζαθνχιαο κεηαθνξάο, φπσο πάρνο, πιηθφ θαηαζθεπήο ή ρξήζε, ζχκθσλα κε ηα 

θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ίδηα ππνπαξάγξαθν. 

 

Η παξάγξαθνο απηή εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε επηβνιήο ηπρφλ πξφζζεησλ 

κέηξσλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 2.1. ηνπ άξζξνπ 7. 

 

2) Καηαβνιή είζπξαμε θαη απφδνζε πεξηβαιινληηθνχ ηέινπο. 

 

2.1 Ο ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο, είζπξαμεο θαη απφδνζεο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ ηέινπο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4389/2016 (Α'/94). 

Δηδηθφηεξα: 

 

α) Κάζε έκπνξνο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 (η) ηνπ άξζξνπ 2, ν νπνίνο 

δηαζέηεη ζηνλ θαηαλαισηή ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο, ππνρξενχηαη αλά 

ηξίκελν, ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα θαη γηα πξψηε θνξά ζηηο 30 

Απξηιίνπ 2018, λα ππνβάιιεη ζηελ ΑΑΓΔ δήισζε απφδνζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

ηέινπο. 

Σν πεξηβαιινληηθφ ηέινο αλαγξάθεηαη ζηα παξαζηαηηθά πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή 

πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν 1.2 (πεξ. γ) θαη απνηππψλεηαη ζηα 

ινγηζηηθά αξρεία πνπ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ν έκπνξνο. 

 

β) Ο έιεγρνο ηεο νξζήο απφδνζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηειψλ απφ ηνπο εκπφξνπο 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/752


δηελεξγείηαη απφ ηελ ΑΑΓΔ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4389/2016. 

 

γ) Σα πνζά απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε απνδίδνληαη κέζσ ηνπ κεραληζκνχ είζπξαμεο 

ηεο ΑΑΓΔ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ζε δηαθεθξηκέλν θσδηθφ εζφδνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα απνδίδνληαη ππέξ ηνπ ΔΟΑΝ. Σα πνζά πνπ εηζπξάηηεη εηεζίσο ν ΔΟΑΝ 

απφ ην πεξηβαιινληηθφ ηέινο, εγγξάθνληαη σο έζνδν, ζε ρσξηζηφ θσδηθφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΟΑΝ. 

 

Η αξκφδηα ππεξεζία Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ Δ.Ο.ΑΝ. πξνβαίλεη ζηε δεκηνπξγία αλάινγεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο δήισζεο απφδνζεο πεξηβαιινληηθνχ ηέινπο, ζην πεξηβάιινλ TAXISnet 

ηεο Α.Α.Γ.Δ. ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.aade.gr. 

 

2.2. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηέινπο ε παξάβαζε 

βεβαηψλεηαη, ζηε Γ.Ο.Τ. Φνξνινγίαο ηνπ ππφρξενπ, απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

πνπ επνπηεχεη ηνλ ΔΟΑΝ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΔΟΑΝ θαη εηζπξάηηνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ). 

 

3) Γηαρείξηζε ησλ εζφδσλ απφ ηα πεξηβαιινληηθά ηέιε α) Ο Δ.Ο.ΑΝ. ζην πιαίζην 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο: 

αα) ππνζηεξίδεη θαη ζπλδξάκεη ηνπο Γήκνπο ζηε δηακφξθσζε πξνγξακκάησλ 

ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα ζρνιεία, κε ηε ρξεκαηνδφηεζε κέηξσλ θαη 

δξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.1 θαη ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ησλ πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ κεηαθνξάο κηαο ρξήζεο, 

ββ) ηεξαξρεί ηα ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα θαη πξνγξάκκαηα αλάινγα κε ηε 

ζπνπδαηφηεηα θαη ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ηνπο θαη, 

γγ) θαζνξίδεη, ζπληνλίδεη θαη επνπηεχεη ηηο δξάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεκαηνδνηεί. 

β) Ο ΔΟΑΝ ππνρξενχηαη εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ θάζε επφκελνπ έηνπο, λα 

ζπληάζζεη εηήζηα απνινγηζηηθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο ηεο 

δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ εζφδσλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. Η 

αλσηέξσ εηήζηα απνινγηζηηθή έθζεζε θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΟΑΝ. 

 

Άπθπο 3Β 

Τιμολόγηζη ηων πλαζηικών ζακοςλών μεηαθοπάρ 
 

1. Οη πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1(β) ηνπ άξζξνπ 3, 

ρξεψλνληαη ζηνλ θαηαλαισηή ζηα ζεκεία πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ. 

 

2. Σν πνζφ ηεο ρξέσζεο αλαγξάθεηαη κε ηξφπν δηαθξηηφ θαη επαλάγλσζην ζηα 

παξαζηαηηθά πψιεζεο πξν ηνπ ΦΠΑ. 

 

3. Η απαγφξεπζε πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 1.1 

ηνπ άξζξνπ 3, δελ απνθιείεη ηε δσξεάλ δηάζεζε επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ ζαθνπιψλ 

κεηαθνξάο ζην πιαίζην δξάζεσλ ζπιινγήο πξνο αλαθχθισζε ησλ ιεπηψλ ζαθνπιψλ 

κεηαθνξάο. 
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Άπθπο 4 

Υποσπεώζειρ εμπόπων 
 

Απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2018, νη έκπνξνη φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 (η) ηνπ 

άξζξνπ 2, ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

 

1) Οη έκπνξνη ησλ ππεξαγνξψλ ηξνθίκσλ ή «νχπεξ Μάξθεη», φπσο απηέο νξίδνληαη 

ζην άξζξν 44 ηεο Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο Α1β 8577/1983, ππνρξενχληαη: 

 

α) λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα εθνδηάδνληαη ζην ηακείν ησλ 

ζεκείσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ, επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο ζαθνχιεο / 

ηζάληεο κεηαθνξάο θαη λα ηηο ηνπνζεηνχλ ζε εκθαλέο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη 

πξνζηηφ ζεκείν. 

 

β) λα ζπλδξάκνπλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν ηα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο (ΔΓ), ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο, φπσο κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ζην θαηάζηεκα νξαηνχ θαη εχθνια πξνζβάζηκνπ απφ ηνλ θαηαλαισηή 

ζεκείνπ ζπγθέληξσζεο θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ρξεζηκνπνηεκέλσλ ιεπηψλ 

ζαθνπιψλ κεηαθνξάο, ην νπνίν ζα θέξεη θαηάιιειε έλδεημε. 

 

2) Οη έκπνξνη εθηφο ησλ πεξηπηέξσλ θαη ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ ππνρξενχληαη: 

 

α) λα αλαγξάθνπλ ζηα ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ, ζε 

εκθαλέο ζεκείν πξνο ηνλ θαηαλαισηή, φηη: «Οη ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο 

κεηαθνξάο ππφθεηληαη ζε πεξηβαιινληηθφ ηέινο (κε αλαγξαθή ηνπ πνζνχ ηνπ 

ηέινπο), κε ζθνπφ ηε κείσζε ρξήζεο ηνπο». 

 

β) λα ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3, ζηελ 

παξάγξαθν 2.1 ηνπ άξζξνπ 3Α θαη ζην άξζξν 3Β, 

 

γ) λα κεξηκλνχλ γηα ηελ αλαγξαθή ηνπ πνζνχ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηέινπο, κε ηξφπν 

δηαθξηηφ θαη επαλάγλσζην, ζηα παξαζηαηηθά πψιεζεο πξν ηνπ ΦΠΑ, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.2(γ) ηνπ άξζξνπ 3Α, ζηελ παξάγξαθν 1(β) ηνπ 

άξζξνπ 3 θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 3Β. 

 

3) Όινη νη έκπνξνη θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πεξηπηέξσλ θαη ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ζηνλ 

θαηαλαισηή κφλν ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο πνπ θέξνπλ ηε ζήκαλζε 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 (β θαη γ) ηνπ άξζξνπ 5. 

 

Άπθπο 5 

Υποσπεώζειρ παπαγωγών πλαζηικών ζακοςλών μεηαθοπάρ 

 

1. Κάζε παξαγσγφο πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ κεηαθνξάο ππνρξενχηαη: 

α) λα πξνβαίλεη ζηελ νξγάλσζε αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

(ΔΓ) ή λα ζπκκεηέρεη ζε εγθεθξηκέλν ζπιινγηθφ ΔΓ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο 

ησλ άξζξσλ 7 έσο 9 ηνπ λ. 2939/2001, φπσο ηζρχεη, 

β) λα δηαζέηεη ζηελ αγνξά ηηο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο κε ζεηξηαθφ θσδηθφ, 

γ) λα δηαζέηεη ζηελ αγνξά ηηο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο κε ζήκαλζε ε νπνία 
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θέξεη ηνλ ηφπν θαη ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ηνλ Αξηζκφ Δζληθνχ Μεηξψνπ 

Παξαγσγνχ (ΔΜΠΑ), κε επθξηλή ηξφπν θαη ζε εκθαλή ζέζε ζην ζψκα ηεο πιαζηηθήο 

ζαθνχιαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 9, 

δ) λα εγγξάθεηαη ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ. 

181504/2016 ππνπξγηθή απφθαζε (Β'/2454), 

ε) λα παξέρεη ζηνλ ΔΟΑΝ δηαθξηηά ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ 

ηξηψλ θαηεγνξηψλ ζαθνπιψλ κεηαθνξάο πνπ δηαθηλνχληαη ζηελ αγνξά [πνιχ ιεπηέο 

θαη ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο, φπσο νξίδνληαη αληίζηνηρα ζηελ 

παξάγξαθν 1(γ) θαη 1(δ) ηνπ άξζξνπ 2, θαζψο θαη πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο κε 

πάρνο ηνηρψκαηνο απφ 50 κέρξη 70 κηθξά ^m)]. 

 

2. Η ππνρξέσζε ησλ παξαγσγψλ λα δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά πιαζηηθέο ζαθνχιεο 

κεηαθνξάο κε ζήκαλζε, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξαγξάθνπ 1(β θαη γ), 

αξρίδεη λα εθαξκφδεηαη κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ θαη πάλησο φρη πέξαλ 

ησλ δέθα (10) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 

Άπθπο 6 

Υποσπεώζειρ διακινηηών /διανομέων πλαζηικών ζακοςλών μεηαθοπάρ  

Κάζε δηαθηλεηήο /δηαλνκέαο πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ κεηαθνξάο ππνρξενχηαη: 

λα δηαθηλεί ζηελ αγνξά πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο πνπ θέξνπλ ηε ζήκαλζε πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 (β θαη γ) ηνπ άξζξνπ 5. 

 

Άπθπο 7 

Παπακολούθηζη αξιολόγηζη εθαπμογήρ ηων μέηπων 

 

1. Ο Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο (ΔΟΑΝ) σο ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ κέηξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε, πξνβαίλεη ζηηο 

αθφινπζεο δξάζεηο: 

α) ζηελ ζπλνιηθή θαηαγξαθή ησλ πνζνηήησλ πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ κεηαθνξάο πνπ 

δηαθηλνχληαη ζηελ αγνξά θαη κε αλαθνξά ζε ηξεηο δηαθξηηέο θαηεγνξίεο: 

i. Πνιχ ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο, 

ii. Λεπηέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο, 

iii. Πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο κε πάρνο ηνηρψκαηνο απφ 50 έσο 70 κηθξά ( κε), 

β) ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ 

εηήζηα έθζεζε πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8, 

γ) ζηελ νξγάλσζε πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο θαη ινηπψλ δξάζεσλ γηα ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο κείσζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθχθισζεο πιαζηηθψλ 

ζαθνπιψλ, 

δ) ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη κε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ ηέινπο, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 1.2 ηνπ άξζξνπ 

3Α, ε) ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ 

γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 10. 

 

2. Ο ΔΟΑΝ αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ κείσζεο ηεο 

θαηαλάισζεο ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο κεηαθνξάο κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2019, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ζηε βηνκεραλία 

παξαγσγήο πιαζηηθήο ζαθνχιαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία 



Βηνκεραλίαο ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ θαη ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζρεηηθή έθζεζε, ην αξγφηεξα έσο ηελ 

30.5.2020. 

 

2.1. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ παξαπάλσ αμηνιφγεζε δηαπηζηψλεηαη φηη ηα ιεθζέληα 

κέηξα δελ είλαη απνηειεζκαηηθά ζε ζρέζε κε ην επηδησθφκελν εηήζην επίπεδν 

θαηαλάισζεο ησλ 90 ιεπηψλ ζαθνπιψλ κεηαθνξάο θαηά θεθαιήλ, ν ΔΟΑΝ 

εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ηε ιήςε άιισλ κέηξσλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επηδησθφκελε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ πιαζηηθψλ 

ζαθνπιψλ κεηαθνξάο. 

Σέηνηα κέηξα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ 

εκπνξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο ηεο πψιεζεο ηνπ ζπλφινπ ή 

νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ ιεπηήο πιαζηηθήο ζαθνχιαο κεηαθνξάο ζε φιεο ή νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή γηα νξηζκέλεο ρξήζεηο, θαηά παξέθθιηζε 

απφ ην άξζξν 18 ηεο Οδεγίαο 94/62/ΔΚ, εθφζνλ νη πεξηνξηζκνί απηνί είλαη 

αλαινγηθνί θαη δελ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

 

2.2. Σα αλσηέξσ κέηξα κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ πεξηβαιινληηθφ 

αληίθηππν ηεο αλάθηεζεο ή δηάζεζεο ησλ πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ κεηαθνξάο, ηηο 

δπλαηφηεηεο αλαθχθισζεο θαη βηναπνδφκεζεο / ιηπαζκαηνπνίεζήο ηνπο, ηελ 

αλζεθηηθφηεηά ηνπο ή ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη νη 

ζαθνχιεο απηέο θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο ππνθαηάζηαζήο 

ηνπο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΤΔΛΙΚΔΣ ΓΙΑΤΑΞΔΙΣ 

 

Άπθπο 8 

Δκθέζειρ ζηην Δςπωπαϊκή Δπιηποπή 
 

1. Απφ ηελ 27ε Μαΐνπ 2018 ν ΔΟΑΝ, κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο, καδί κε ηηο εθζέζεηο πνπ ππνβάιιεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηηο 

ζπζθεπαζίεο θαη ηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ λ. 

2939/2001, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνβάιιεη θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα 

θαηαλάισζε πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ κεηαθνξάο. 

 

2. Ο θαζνξηζκφο ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ηεο εηήζηαο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο 

πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ κεηαθνξάο θαη ε πξνζαξκνγή ησλ κνξθφηππσλ ππνβνιήο 

ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2939/2001, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ εθηειεζηηθή πξάμε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε λέα παξάγξαθν 1α (ηειεπηαίν εδάθην) ηνπ άξζξνπ 4 

ηεο Οδεγίαο 94/62/ ΔΚ, πνπ εηζάγεηαη κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Οδεγίαο 

2015/720/ΔΔ. 

 

Άπθπο 9 

Σήμανζη Σακοςλών  

 

Η Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο αη Αλάπηπμεο, κέζα ζε 18 κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηεο εθηειεζηηθήο 
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πξάμεο ηνπ άξζξνπ 8α ηεο Οδεγίαο 94/62/ΔΚ πνπ εηζάγεηαη κε ηελ παξάγξαθν 3 ηεο 

Οδεγίαο 2015/720/ΔΔ, κεξηκλά ψζηε ε ζήκαλζε ησλ βηναπνηθνδνκήζηκσλ θαη 

ιηπαζκαηνπνηήζηκσλ πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ κεηαθνξάο, λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ελ ιφγσ εθηειεζηηθή πξάμε, ε νπνία 

αλαθέξεηαη: 

α) ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ζεκάλζεσλ ή ζεκάησλ γηα λα είλαη 

δπλαηή ε αλαγλψξηζε, ζε επίπεδν Δπξσπατθή Έλσζεο, ησλ βηναπνηθνδνκήζηκσλ θαη 

ιηπαζκαηνπνηήζηκσλ πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ κεηαθνξάο θαη 

β) ζηελ νξζή ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο 

ιηπαζκαηνπνίεζεο ησλ ζαθνπιψλ απηψλ. 

 

Άπθπο 10 

Έλεγσοι Κςπώζειρ  

 

1. Γιενέπγεια ελέγσων: 
 

α) Ο ΔΟΑΝ δηελεξγεί ειέγρνπο, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ ππφρξεσλ εκπφξσλ, παξαγσγψλ θαη 

δηαθηλεηψλ /δηαλνκέσλ κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε. 

Γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ν Δ.Ο.ΑΝ. κπνξεί λα δεηά ηε ζπλδξνκή, ησλ 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη ησλ 

Γηεπζχλζεσλ Αλάπηπμεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ηεο ρψξαο θαζψο θαη θάζε 

άιιεο αξκφδηαο δεκφζηαο αξρήο. 

 

β) Η Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΑΑΓΔ) δηελεξγεί ειέγρνπο γηα ηελ νξζή 

απφδνζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηειψλ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4389/2016 θαη 

απνζηέιιεη ηελ ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ ζηνλ ΔΟΑΝ. 

 

γ) H Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή δηελεξγεί 

ειέγρνπο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα 

ηελ νξζή δηαθίλεζε πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ κεηαθνξάο ζηελ αγνξά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηήξεζεο ηεο απαίηεζεο γηα ηε ζήκαλζή ηνπο. 

 

2. Κςπώζειρ 
 

Με ηελ επηθχιαμε ηεο ππ' αξηζκ. Α2-718/2014 Κσδηθνπνίεζε Καλφλσλ Γηαθίλεζεο 

θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Καλφλεο ΓΙ.Δ.Π.Π.Τ.), ν 

παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο ηηκσξείηαη κε ηηο θπξψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 20 ηνπ λ. 2939/2001, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Δηδηθφηεξα σο 

πξνο ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ν παξαβάηεο ηηκσξείηαη σο εμήο: 

 

α) ν παξαγσγφο πνπ παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 5 (παξ.1, πεξ. β θαη ε) επηβάιιεηαη πξφζηηκν απφ 1000 κέρξη 10.000 

επξψ, 

 

β) ν έκπνξνο πνπ παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 θαη 1.1 ηνπ άξζξνπ 3, ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 3Α, ζην άξζξν 3Β 

θαη ζηηο παξαγξάθνπο 1,2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 4, επηβάιιεηαη πξφζηηκν απφ 200 κέρξη 

5.000 επξψ, 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/752
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18959
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/872


γ) ν δηαθηλεηήο / δηαλνκέαο πνπ παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

άξζξν 6, επηβάιιεηαη πξφζηηκν απφ 500 κέρξη 1000 επξψ. 

 

2.1 ε πεξίπησζε ππνηξνπήο γηα ηηο ίδηεο σο άλσ παξαβάζεηο εληφο ηξηεηίαο, ηα πνζά 

ησλ αλσηέξσ επηβαιιφκελσλ πξνζηίκσλ δηπιαζηάδνληαη θαη ζε πεξίπησζε 

επαλεηιεκκέλεο ππνηξνπήο εληφο ηνπ ίδηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηα πνζά ησλ 

πξνζηίκσλ ηξηπιαζηάδνληαη. 

 

2.2. Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηβνιή ηνπ χςνπο ησλ πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 2, είλαη ε ζνβαξφηεηα θαη ε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο, ην φθεινο 

ηνπ παξαβάηε θαη ε επαλαιακβαλφκελε κε ζπκκφξθσζε κε ηπρφλ ππνδείμεηο ηνπ 

ΔΟΑΝ, ην πιήζνο ησλ ηακεηαθψλ κεραλψλ, ην πιήζνο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο 

ειεγρφκελεο επηρείξεζεο θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. 

 

3. Πξηλ απφ ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, κπνξεί 

λα ρνξεγεζεί ζηνλ παξαβάηε εχινγε πξνζεζκία γηα ζπκκφξθσζε. Η ρνξήγεζε απφ 

ηε δηνίθεζε απηήο ηεο πξνζεζκίαο θαζψο θαη νη ελέξγεηεο ζπκκφξθσζεο εθ κέξνπο 

ηνπ παξαβάηε, ζπλεθηηκψληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θξηηήξηα ηεο αλσηέξσ 

παξαγξάθνπ 2.2. 

 

4. Σα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη θαη' εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2, βεβαηψλνληαη 

απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πνπ επνπηεχεη ηνλ ΔΟΑΝ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ 

ΔΟΑΝ θαη εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ) θαη απνδίδνληαη ζηνλ ΔΟΑΝ ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 

(παξαγ. 8, πεξ. δ), ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζνχλ γηα έξγα θαη 

δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζε ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 

5. Οη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, επηβάιινληαη αλεμάξηεηα απφ 

ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζε άιιεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 

Άπθπο 11 
 

Κάζε δηάηαμε πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή 

αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηήλ, θαηαξγείηαη. 

 

Άπθπο 12  

Έναπξη ιζσύορ  
 

Η ηζρχο ηεο απφθαζεο απηήο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο ηεο. 

 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Αζήλα, 10 Απγνχζηνπ 2017  

 

Οη Τπνπξγνί 

 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 



 

Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΥΑΡΙΣΗ 

 

Τθππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΙΟΤ 

 

Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

ΩΚΡΑΣΗ ΦΑΜΔΛΛΟ 

 

Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ  

 


