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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 10 Αυγούστου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
 Αρ. Φύλλου 2812

Αριθμ. 180036/952 
 

Καθορισμός μέτρων και κανόνων νια τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς, σε συμμόρφωση
με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α΄/136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2
(παράγραφος 1ζ) του Ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄/34) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1440/1986
«Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ. (Α΄/70) και του
άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (101/Α΄)».

2. Τις διατάξεις των 6 (παρ. 4) έως 14, 19 και 20 του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και `Αλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις»
(Α΄/179), όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Τις διατάξεις της Ενότητας Α΄ (άρθρα 1-9) και της Ενότητας Β΄ (άρθρα 10-45) και ειδικότερα των άρθρων 27 και 38 παρ. 5, καθώς και του
άρθρου 60 παρ. 1 και 2 του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής» (Α΄/24).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3983/2011 «Εθνική Στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την
Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις» (Α΄/144).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζηµιών στο περιβάλλον -
Εναρµόνιση µε την οδηγία 2004/35/ΕΚ....κ.λπ.» (Α΄/190).

6. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2015/720/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 (EEL 115/11/6-5-
2015).

7. Την υπ΄ αριθ. 51373/4684/2001 κοινή υπουργική απόφαση µε την οποία κυρώθηκαν το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και
το Εθνικό Πρόγραµµα Πρόληψης Δηµιουργίας Αποβλήτων και εγκρίθηκαν µε την υπ΄ αριθ. 49/2015 πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου
(Α΄/174), σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015 (Α΄/143).

8. Την υπ΄ αριθµ. 9268/469/2007 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των
αποβλήτων των συσκευασιών σύµφωνα µε το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του Ν. 2939/2001 (Α΄/179), καθώς και άλλων
διατάξεων του νόµου αυτού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις
συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας», του Συµβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004» (Β΄/286).

9. Την υπ΄ αριθµ. 54461/1779/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση του παραρτήµατος Ι του άρθρου 4 της υπ΄ αριθµ.
9268/469/2007 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄/286), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2013/2/ΕΕ «για την τροποποίηση του
παραρτήµατος Ι της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα
συσκευασίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2013» (Β΄/2500).

10. Τις διατάξεις της 50910/2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και
Περιφερειακός Σχεδιασµός Διαχείρισης" (Β΄/1909).

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ µε το άρθρο
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄/98) στη συνέχεια
τροποποιήθηκε µε το Κεφάλαιο Δεύτερο (παραγ. Β) του Ν. 4320/2015 (Α΄/29).

12. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (Α΄/167).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων ... και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Τουρισµού» (Α΄/114).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄/210).

15. Την υπ΄ αριθµ. Υ 172/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄3610).

16. Την υπ΄ αριθµ. Υ 197/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας και
Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση (Β΄/3722)», όπως ισχύει.

17. Την υπ΄ αριθµ. Υ 198/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Σωκράτη Φάµελλο» (Β΄/3722).

18. Την υπ΄ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Οικονοµικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β΄/3696).

19. Την υπ΄ αριθµ. 90/30-5-2017 Εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

`Αρθρο 1
 Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής

Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται η εφαρµογή και εξειδίκευση του άρθρου 6 (παρ. 4) του Ν. 2939/2001 , όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε
τα άρθρα 27 και 38 παρ. 5 του Ν. 4042/2012 (Α΄/24) και σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας
1994/62/ΕΚ µε σκοπό τη µείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών µεταφοράς» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015, που έχει δηµοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 115/11/2015), ώστε, µε τον καθορισµό κανόνων και κατάλληλων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης
οικονοµικών µέσων, για τη διάθεση στον καταναλωτή των πλαστικών σακουλών µεταφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 2, να
επιτυγχάνεται η µείωση της κατανάλωσης τους και κατ΄ επέκταση της υψηλής συσσώρευσης των αποβλήτων τους, που προκαλούν σηµαντική
ρύπανση στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στα υδάτινα οικοσυστήµατα και έτσι να εκπληρώνονται µε τρόπο αποδοτικό οι στόχοι του άρθρου 1
του Ν. 2939/2001 , όπως ισχύει και ευρύτερα οι βασικές αρχές, οι στόχοι και οι κατευθύνσεις των άρθρων 26 , 27 , 28 και 29 του Ν.
4042/2012 .

2. Η απόφαση αυτή εφαρµόζεται στις πλαστικές σακούλες µεταφοράς µε πάχος τοιχώµατος µέχρι 70 µικρά (µη).

3. Για τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες µεταφοράς, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 (περιπ. δ) του άρθρου 2, καθώς και για τις πλαστικές
σακούλες µεταφοράς µε πάχος τοιχώµατος µεγαλύτερο ή ίσο των 70 µικρών (µη), εφαρµόζονται µόνο οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 (περ.
α΄, γ΄, δ και ε), 4, 6 και 10.

`Αρθρο 2
 (άρθρο 1 παρ. 1 Οδηγίας 2015/720/ΕΕ)

 Ορισμοί

1. Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

α) «πλαστικό υλικό»: πολυµερές, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων
(REACH)», όπως ισχύει, στο οποίο ενδεχοµένως έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες και το οποίο µπορεί να αποτελέσει κύριο δοµικό
στοιχείο των σακουλών µεταφοράς,

β) «πλαστικές σακούλες µεταφοράς»: σακούλες µεταφοράς µε ή χωρίς λαβή, από πλαστικό υλικό, οι οποίες διατίθενται στους καταναλωτές
στο ταµείο του σηµείου πώλησης εµπορευµάτων ή προϊόντων. Οι πλαστικές σακούλες µεταφοράς υπάγονται ευρύτερα στην έννοια της
συσκευασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 (περ. γ) του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001, όπως εκάστοτε ισχύει,

γ) «λεπτές πλαστικές σακούλες µεταφοράς»: πλαστικές σακούλες µεταφοράς µε πάχος τοιχώµατος µικρότερο των 50 µικρών (µη),

δ) «πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες µεταφοράς»: πλαστικές σακούλες µεταφοράς µε πάχος τοιχώµατος µικρότερο από 15 µικρά (µη) που
απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίµων, όταν η χρήση τους συµβάλλει στην αποφυγή
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σπατάλης τροφίµων,

ε) «οξο-διασπώµενες πλαστικές σακούλες µεταφοράς»: πλαστικές σακούλες µεταφοράς από πλαστικά υλικά στα οποία περιλαµβάνονται
πρόσθετα που καταλύουν τη διάσπαση των πλαστικών υλικών σε µικρο-τµήµατα,

στ) «επαναχρησιµοποιήσιµες σακούλες ή τσάντες µεταφοράς»: οι πλαστικές σακούλες µεταφοράς εµπορευµάτων ή προϊόντων µε πάχος
τοιχώµατος µεγαλύτερο ή ίσο των 50 µικρών (µη), που είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο UNE 53942 ή άλλο ισοδύναµο
πρότυπο, καθώς επίσης οι πλαστικές σακούλες/ τσάντες µεταφοράς εµπορευµάτων ή προϊόντων µε µεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές που
καλύπτει το ανωτέρω πρότυπο και οι τσάντες από κάθε άλλο είδος υλικού, που έχουν σχεδιασθεί µε σκοπό την επαναχρησιµοποίηση τους
(σακούλες ή τσάντες πολλαπλών χρήσεων), όπως αυτή ορίζεται στην παρακάτω περίπτωση (ζ). Οι επαναχρησιµοποιήσιµες σακούλες ή τσάντες
µεταφοράς, υπάγονται ευρύτερα στην έννοια της συσκευασίας σύµφωνα µε την παράγραφο 1 (περιπ. γ) του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 ,
όπως ισχύει.

ζ) «επαναχρησιµοποίηση»: κάθε διεργασία µέσω της οποίας οι συσκευασίες που έχουν µελετηθεί και σχεδιασθεί για να εκπληρώνουν κατά τη
διάρκεια του κύκλου ζωής τους έναν ελάχιστο αριθµό διαδροµών ή επιστροφών (συσκευασίες πολλαπλών χρήσεων), επαναπληρούνται ή
χρησιµοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιασθεί, µε ή χωρίς την υποστήριξη βοηθητικών προϊόντων που υπάρχουν στην
αγορά και που επιτρέπουν την επαναπλήρωση των συσκευασιών. Οι επαναχρησιµοποιήσιµες αυτές συσκευασίες γίνονται απόβλητα
συσκευασίας όταν πάψουν να υπόκεινται σε επαναχρησιµοποίηση,

η) «βιοαποδοµήσιµες (ή βιοαποικοδοµήσιµες) / λιπασµατοποιήσιµες πλαστικές σακούλες µεταφοράς»: οι πλαστικές σακούλες µεταφοράς οι
οποίες, στο πλαίσιο τήρησης των απαιτήσεων της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ.3 και γ.4) του άρθρου 6 του Ν. 2939/2001 , υπόκεινται σε
αξιοποίηση (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»,

θ) «σηµεία πώλησης εµπορευµάτων ή προϊόντων»: οριοθετηµένος και διαµορφωµένος χώρος όπου ασκείται λιανικό εµπόριο εµπορευµάτων
ή προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων των τροφίµων και ποτών,

ι) «έµπορος»: οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) ή επιχείρηση λιανικού εµπορίου, συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού εµπορίου,
που, στο πλαίσιο της άσκησης της εµπορικής του δραστηριότητας, διαθέτει προς τους καταναλωτές κατά την πώληση εµπορευµάτων ή
προϊόντων, πλαστικές σακούλες µεταφοράς. Στην έννοια του εµπόρου συµπεριλαµβάνονται και οι επαγγελµατίες πωλητές που
δραστηριοποιούνται σε ακάλυπτους δηµόσιους, δηµοτικούς, ιδιωτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους που δεν αποτελούν επαγγελµατική στέγη
αλλά επιτρέπεται στους χώρους αυτούς η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας (υπαίθριο εµπόριο).

ια) «παραγωγός πλαστικής σακούλας µεταφοράς»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εισάγει ή κατασκευάζει πλαστικές σακούλες
µεταφοράς οι οποίες, µέσω των διακινητών /διανοµέων ή/και µέσω των εµπόρων, προορίζονται να καταλήξουν στον καταναλωτή για τη
µεταφορά εµπορευµάτων ή προϊόντων.

ιβ) «διακινητής /διανοµέας πλαστικών σακουλών µεταφοράς»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασµού, το οποίο διαθέτει
στο λιανικό εµπόριο πλαστικές σακούλες µεταφοράς.

Ο διακινητής /διανοµέας µπορεί να είναι και παραγωγός κατά την έννοια της ανωτέρω περίπτωσης (ια) της παρούσας παραγράφου.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 2 του Ν.2939/2001 (Α΄/179).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

`Αρθρο 3
 (άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 2015/720/ΕΕ) 

 Γενικές απαιτήσεις για τη διαχείριση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς

1. Για την επίτευξη της µείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών σακουλών µεταφοράς εµπορευµάτων ή προϊόντων σύµφωνα µε το άρθρο 1,
από την 1η Ιανουαρίου 2018 παύει η δωρεάν διάθεση στους καταναλωτές των πλαστικών σακουλών µεταφοράς που υπάγονται στο πεδίο
εφαρµογής της παρούσας απόφασης και επιβάλλονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα µέτρα:

α) Για τις λεπτές πλαστικές σακούλες µεταφοράς εµπορευµάτων ή προϊόντων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1(γ) του άρθρου 2, δηλαδή µε
πάχος τοιχώµατος µικρότερο των 50 µικρών (µη), επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους, ανά τεµάχιο λεπτής
πλαστικής σακούλας µεταφοράς, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 3Α.

β) Οι πλαστικές σακούλες µεταφοράς εµπορευµάτων ή προϊόντων µε πάχος τοιχώµατος από 50 µέχρι 70 µικρά (µη), συµπεριλαµβανοµένων
των επαναχρησιµοποιήσιµων σακουλών ή τσαντών µεταφοράς µε το ίδιο πάχος τοιχώµατος, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1(στ) του
άρθρου 2, υπόκεινται σε τιµολόγηση, σύµφωνα µε το άρθρο 3Β.

1.1. Απαγορεύεται κάθε προωθητική ενέργεια εκ µέρους των εµπόρων που αναιρεί, αµέσως ή εµµέσως, τα προβλεπόµενα στην ανωτέρω
παράγραφο µέτρα, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3Β.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται στα περίπτερα και στους εµπόρους που ασκούν υπαίθριο εµπόριο.
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3. Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι βιοαποδοµήσιµες (ή βιοαποικοδοµήσιµες)/ λιπασµατοποιήσιµες πλαστικές σακούλες
µεταφοράς όπως ορίζονται στην παράγραφο 1(η)του άρθρου 2.

4. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και στον καταναλωτή των οξοδιασπώµενων πλαστικών σακουλών µεταφοράς. Η απαγόρευση αυτή
αρχίζει να εφαρµόζεται µετά την εξάντληση των αποθεµάτων τους και πάντως όχι πέραν των δέκα (10) µηνών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας απόφασης.

`Αρθρο 3
 Προσδιορισμός- είσπραξη και απόδοση του περιβαλλοντικού τέλους

1) Προσδιορισµός της ανταποδοτικότητας και του ύφους του περιβαλλοντικού τέλους.

1.1. Το περιβαλλοντικό τέλος που επιβάλλεται στις λεπτές πλαστικές σακούλες µεταφοράς σύµφωνα µε την παράγραφο 1(α) του άρθρου 3,
έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Τα έσοδα από τα περιβαλλοντικά τέλη αποτελούν δηµόσιο έσοδο το οποίο εισπράττεται από την Ανεξάρτητη
Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και στη συνέχεια αποδίδεται υπέρ του ΕΟΑΝ για τη χρηµατοδότηση δράσεων προώθησης, δωρεάν διάθεσης
στον καταναλωτή και εν γένει πριµοδότησης των επαναχρησιµοποιήσιµων σακουλών/τσαντών µεταφοράς και των βιοαποδοµήσιµων και
λιπασµατοποιήσιµων πλαστικών σακουλών µεταφοράς. Ο Ε.Ο.ΑΝ. προβαίνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τους OTA A΄ βαθµού, στην
υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων καθώς και σε δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την αποτελεσµατική συµµετοχή
του κοινού στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 1.

1.2. Το ύψος του περιβαλλοντικού τέλους καθορίζεται µε κριτήριο τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα, ανάλογα µε τον περιβαλλοντικό
αντίκτυπο της ανάκτησης ή διάθεσης των λεπτών πλαστικών σακουλών µεταφοράς, τις δυνατότητες ανακύκλωσης και βιοαποδόµησης/
λιπασµατοποίησής τους, την ανθεκτικότητα τους ή τη συγκεκριµένη χρήση για την οποία προορίζονται και ειδικότερα:

α) Από την 1η Ιανουαρίου 2018 το περιβαλλοντικό τέλος για τις λεπτές πλαστικές σακούλες µεταφοράς προσδιορίζεται στην τιµή των 3 λεπτών
και,

β) Από την 1η Ιανουαρίου 2019 το περιβαλλοντικό τέλος για τις λεπτές πλαστικές σακούλες µεταφοράς προσδιορίζεται στην τιµή των 7
λεπτών.

γ) Τα ποσά του περιβαλλοντικού τέλους που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (β), αναγράφονται µε τρόπο διακριτό και
ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ.

1.3. Με όµοια απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από αιτιολογηµένη
εισήγηση του ΕΟΑΝ, είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζεται το ύψος των περιβαλλοντικών τελών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 1.2,
ανάλογα µε την επιτευχθείσα µείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών µεταφοράς και σε συνδυασµό µε τις ιδιότητες της πλαστικής
σακούλας µεταφοράς, όπως πάχος, υλικό κατασκευής ή χρήση, σύµφωνα µε τα κριτήρια που περιγράφονται στην ίδια υποπαράγραφο.

Η παράγραφος αυτή εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη επιβολής τυχόν πρόσθετων µέτρων στο πλαίσιο εφαρµογής της παραγράφου 2.1. του
άρθρου 7.

2) Καταβολή - είσπραξη και απόδοση περιβαλλοντικού τέλους.

2.1 Ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής, είσπραξης και απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4389/2016
(Α΄/94). Ειδικότερα:

α) Κάθε έµπορος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 (ι) του άρθρου 2, ο οποίος διαθέτει στον καταναλωτή λεπτές πλαστικές σακούλες
µεταφοράς, υποχρεούται ανά τρίµηνο, την τελευταία ηµέρα του επόµενου µήνα και για πρώτη φορά στις 30 Απριλίου 2018, να υποβάλλει
στην ΑΑΔΕ δήλωση απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους.

Το περιβαλλοντικό τέλος αναγράφεται στα παραστατικά πώλησης εµπορευµάτων ή προϊόντων, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο 1.2 (περ. γ)
και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που υποχρεούται να τηρεί ο έµπορος.

β) Ο έλεγχος της ορθής απόδοσης των περιβαλλοντικών τελών από τους εµπόρους διενεργείται από την ΑΑΔΕ στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν.
4389/2016.

γ) Τα ποσά από τα ανταποδοτικά τέλη αποδίδονται µέσω του µηχανισµού είσπραξης της ΑΑΔΕ στον κρατικό προϋπολογισµό, σε διακεκριµένο
κωδικό εσόδου και στη συνέχεια αποδίδονται υπέρ του ΕΟΑΝ. Τα ποσά που εισπράττει ετησίως ο ΕΟΑΝ από το περιβαλλοντικό τέλος,
εγγράφονται ως έσοδο, σε χωριστό κωδικό του προϋπολογισµού του ΕΟΑΝ.

Η αρµόδια υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. σε συνεργασία µε τον Ε.Ο.ΑΝ. προβαίνει στη δηµιουργία ανάλογης
ηλεκτρονικής εφαρµογής για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους, στο περιβάλλον TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε. στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr.

2.2. Σε περίπτωση µη καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους η παράβαση βεβαιώνεται, στη Δ.Ο.Υ. Φορολογίας του υπόχρεου, από την
αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εποπτεύει τον ΕΟΑΝ, µετά από
εισήγηση του ΕΟΑΝ και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Α
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3) Διαχείριση των εσόδων από τα περιβαλλοντικά τέλη

α) Ο Ε.Ο.ΑΝ. στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων της παρούσας απόφασης:

αα) υποστηρίζει και συνδράµει τους Δήµους στη διαµόρφωση προγραµµάτων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού,
συµπεριλαµβανοµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων στα σχολεία, µε τη χρηµατοδότηση µέτρων και δράσεων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1.1 και στοχεύουν στη µείωση της κατανάλωσης των πλαστικών σακουλών µεταφοράς µιας χρήσης,

ββ) ιεραρχεί τα χρηµατοδοτούµενα έργα και προγράµµατα ανάλογα µε τη σπουδαιότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα τους και,

γγ) καθορίζει, συντονίζει και εποπτεύει τις δράσεις και τα προγράµµατα που χρηµατοδοτεί.

β) Ο ΕΟΑΝ υποχρεούται εντός του πρώτου τριµήνου κάθε επόµενου έτους, να συντάσσει ετήσια απολογιστική έκθεση στην οποία θα
περιγράφεται ο τρόπος της διαχείρισης και αξιοποίησης των ανωτέρω εσόδων κατά το προηγούµενο έτος. Η ανωτέρω ετήσια απολογιστική
έκθεση κοινοποιείται στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ.

`Αρθρο 3Β
 Τιμολόγηση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς

1. Οι πλαστικές σακούλες µεταφοράς σύµφωνα µε την παράγραφο 1(β) του άρθρου 3, χρεώνονται στον καταναλωτή στα σηµεία πώλησης
εµπορευµάτων ή προϊόντων.

2. Το ποσό της χρέωσης αναγράφεται µε τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ.

3. Η απαγόρευση προωθητικών ενεργειών που προβλέπεται στην υποπαράγραφο 1.1 του άρθρου 3, δεν αποκλείει τη δωρεάν διάθεση
επαναχρησιµοποιήσιµων σακουλών µεταφοράς στο πλαίσιο δράσεων συλλογής προς ανακύκλωση των λεπτών σακουλών µεταφοράς.

`Αρθρο 4
 Υποχρεώσεις εμπόρων

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι έµποροι όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 (ι) του άρθρου 2, υποχρεούνται να τηρούν τις ακόλουθες
απαιτήσεις:

1) Οι έµποροι των υπεραγορών τροφίµων ή «Σούπερ Μάρκετ», όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 44 της Υγειονοµικής Διάταξης Α1β
8577/1983, υποχρεούνται:

α) να παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εφοδιάζονται στο ταµείο των σηµείων πώλησης εµπορευµάτων ή προϊόντων,
επαναχρησιµοποιήσιµες σακούλες / τσάντες µεταφοράς και να τις τοποθετούν σε εµφανές στους καταναλωτές και προσιτό σηµείο.

β) να συνδράµουν και να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ), στην υλοποίηση προγραµµάτων
ανακύκλωσης, όπως µε την τοποθέτηση στο κατάστηµα ορατού και εύκολα προσβάσιµου από τον καταναλωτή σηµείου συγκέντρωσης και
προσωρινής αποθήκευσης χρησιµοποιηµένων λεπτών σακουλών µεταφοράς, το οποίο θα φέρει κατάλληλη ένδειξη.

2) Οι έµποροι εκτός των περιπτέρων και του υπαίθριου εµπορίου υποχρεούνται:

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 (µε αναγραφή του ποσού του τέλους), µε σκοπό τη µείωση χρήσης τους».

β) να τηρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, στην παράγραφο 2.1 του άρθρου 3Α και στο άρθρο 3Β,

γ) να µεριµνούν για την αναγραφή του ποσού του περιβαλλοντικού τέλους, µε τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο, στα παραστατικά πώλησης
προ του ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.2(γ) του άρθρου 3Α, στην παράγραφο 1(β) του άρθρου 3 και στην παράγραφο 2 του
άρθρου 3Β.

3) Όλοι οι έµποροι και εµπορικές επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτέρων και του υπαίθριου εµπορίου, υποχρεούνται να
παρέχουν στον καταναλωτή µόνο λεπτές πλαστικές σακούλες µεταφοράς που φέρουν τη σήµανση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 (β και
γ) του άρθρου 5.

`Αρθρο 5
 Υποχρεώσεις παραγωγών πλαστικών σακουλών μεταφοράς

1. Κάθε παραγωγός πλαστικών σακουλών µεταφοράς υποχρεούται:

α) να προβαίνει στην οργάνωση ατοµικού συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) ή να συµµετέχει σε εγκεκριµένο συλλογικό ΣΕΔ,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις των άρθρων 7 , 8 και 9 του Ν. 2939/2001 , όπως ισχύει,

β) να διαθέτει στην αγορά τις πλαστικές σακούλες µεταφοράς µε σειριακό κωδικό,
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γ) να διαθέτει στην αγορά τις πλαστικές σακούλες µεταφοράς µε σήµανση η οποία φέρει τον τόπο και την ηµεροµηνία παραγωγής και τον
Αριθµό Εθνικού Μητρώου Παραγωγού (ΕΜΠΑ), µε ευκρινή τρόπο και σε εµφανή θέση στο σώµα της πλαστικής σακούλας, µε την επιφύλαξη
των προβλεπόµενων στο άρθρο 9,

δ) να εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 181504/2016 υπουργική απόφαση (Β΄/2454),

ε) να παρέχει στον ΕΟΑΝ διακριτά στοιχεία για τον αριθµό και τις ποσότητες των τριών κατηγοριών σακουλών µεταφοράς που διακινούνται
στην αγορά [πολύ λεπτές και λεπτές πλαστικές σακούλες µεταφοράς, όπως ορίζονται αντίστοιχα στην παράγραφο 1(γ) και 1(δ) του άρθρου 2,
καθώς και πλαστικές σακούλες µεταφοράς µε πάχος τοιχώµατος από 50 µέχρι 70 µικρά (µη)].

2. Η υποχρέωση των παραγωγών να διαθέτουν στην αγορά πλαστικές σακούλες µεταφοράς µε σήµανση, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της
παραγράφου 1(β και γ), αρχίζει να εφαρµόζεται µετά την εξάντληση των αποθεµάτων και πάντως όχι πέραν των δέκα (10) µηνών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

`Αρθρο 6
 Υποχρεώσεις διακινητών /διανομέων πλαστικών σακουλών μεταφοράς

Κάθε διακινητής /διανοµέας πλαστικών σακουλών µεταφοράς υποχρεούται:

να διακινεί στην αγορά πλαστικές σακούλες µεταφοράς που φέρουν τη σήµανση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 (β και γ) του άρθρου 5.

`Αρθρο 7
 Παρακολούθηση - αξιολόγηση εφαρμογής των μέτρων

1. Ο Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) ως υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση των µέτρων που περιγράφονται στην παρούσα
απόφαση, προβαίνει στις ακόλουθες δράσεις:

α) στην συνολική καταγραφή των ποσοτήτων πλαστικών σακουλών µεταφοράς που διακινούνται στην αγορά και µε αναφορά σε τρεις
διακριτές κατηγορίες:

i. Πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες µεταφοράς,

ii. Λεπτές πλαστικές σακούλες µεταφοράς,

iii. Πλαστικές σακούλες µεταφοράς µε πάχος τοιχώµατος από 50 έως 70 µικρά (µη),

β) στην προετοιµασία των απαραίτητων στοιχείων που θα συµπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε
το άρθρο 8,

γ) στην οργάνωση προγράµµατος ενηµέρωσης και λοιπών δράσεων για την ενθάρρυνση της µείωσης, επαναχρησιµοποίησης και
ανακύκλωσης πλαστικών σακουλών,

δ) στον συντονισµό των δράσεων που διοργανώνονται µε χρηµατοδότηση µέσω του περιβαλλοντικού τέλους, στο πλαίσιο εφαρµογής της
παραγράφου 1.2 του άρθρου 3Α,

ε) στην διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων στο πλαίσιο της αρµοδιότητας του για την ορθή εφαρµογή της παρούσας απόφασης και την
επιβολή των κυρώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 10.

2. Ο ΕΟΑΝ αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα των µέτρων µείωσης της κατανάλωσης της πλαστικής σακούλας µεταφοράς µέχρι την 31η
Δεκεµβρίου 2019, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης καθώς και τις επιπτώσεις στη βιοµηχανία παραγωγής πλαστικής σακούλας, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του
ίδιου Υπουργείου και υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετική έκθεση, το αργότερα έως την
30.5.2020.

2.1. Σε περίπτωση που από την παραπάνω αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι τα ληφθέντα µέτρα δεν είναι αποτελεσµατικά σε σχέση µε το
επιδιωκόµενο ετήσιο επίπεδο κατανάλωσης των 90 λεπτών σακουλών µεταφοράς κατά κεφαλήν, ο ΕΟΑΝ εισηγείται στον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη λήψη άλλων µέτρων προκειµένου να επιτευχθεί η επιδιωκόµενη µείωση της κατανάλωσης των πλαστικών
σακουλών µεταφοράς.

Τέτοια µέτρα µπορεί να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων την επιβολή περιορισµών εµπορίας, συµπεριλαµβανοµένης της απαγόρευσης της
πώλησης του συνόλου ή ορισµένων κατηγοριών λεπτής πλαστικής σακούλας µεταφοράς σε όλες ή ορισµένες κατηγορίες εµπορικών
δραστηριοτήτων ή για ορισµένες χρήσεις, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, εφόσον οι περιορισµοί αυτοί είναι
αναλογικοί και δεν εισάγουν διακρίσεις στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.2. Τα ανωτέρω µέτρα µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της ανάκτησης ή διάθεσης των πλαστικών σακουλών
µεταφοράς, τις δυνατότητες ανακύκλωσης και βιοαποδόµησης / λιπασµατοποίησής τους, την ανθεκτικότητά τους ή τη συγκεκριµένη χρήση για
την οποία προορίζονται οι σακούλες αυτές καθώς και τις ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις της υποκατάστασής τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

`Αρθρο 8
 Εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1. Από την 27η Μαΐου 2018 ο ΕΟΑΝ, µέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µαζί µε τις εκθέσεις που υποβάλλει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν. 2939/2001, όπως εκάστοτε ισχύει,
υποβάλλει και στοιχεία σχετικά µε την ετήσια κατανάλωση πλαστικών σακουλών µεταφοράς.

2. Ο καθορισµός της µεθόδου υπολογισµού της ετήσιας κατά κεφαλήν κατανάλωσης πλαστικών σακουλών µεταφοράς και η προσαρµογή των
µορφότυπων υποβολής στοιχείων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 2939/2001 , όπως εκάστοτε ισχύει, γίνεται σύµφωνα
µε την εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπεται στη νέα παράγραφο 1α (τελευταίο εδάφιο) του άρθρου 4 της Οδηγίας
94/62/ΕΚ, που εισάγεται µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2015/720/ΕΕ.

`Αρθρο 9
 Σήμανση Σακουλών

Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας αι Ανάπτυξης, µέσα σε 18 µήνες από την έκδοση της
εκτελεστικής πράξης του άρθρου 8α της Οδηγίας 94/62/ΕΚ που εισάγεται µε την παράγραφο 3 της Οδηγίας 2015/720/ΕΕ, µεριµνά ώστε η
σήµανση των βιοαποικοδοµήσιµων και λιπασµατοποιήσιµων πλαστικών σακουλών µεταφοράς, να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές που
καθορίζονται στην εν λόγω εκτελεστική πράξη, η οποία αναφέρεται:

α) στον καθορισµό των προδιαγραφών των σηµάνσεων ή σηµάτων για να είναι δυνατή η αναγνώριση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης, των
βιοαποικοδοµήσιµων και λιπασµατοποιήσιµων πλαστικών σακουλών µεταφοράς και

β) στην ορθή ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε τις ιδιότητες λιπασµατοποίησης των σακουλών αυτών.

`Αρθρο 10 
 Έλεγχοι - Κυρώσεις

1. Διενέργεια ελέγχων:

α) Ο ΕΟΑΝ διενεργεί ελέγχους, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για τη συµµόρφωση των υπόχρεων
εµπόρων, παραγωγών και διακινητών /διανοµέων µε τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Για την διενέργεια των
ελέγχων ο Ε.Ο.ΑΝ. µπορεί να ζητά τη συνδροµή, των ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και των Διευθύνσεων
Ανάπτυξης των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας καθώς και κάθε άλλης αρµόδιας δηµόσιας αρχής.

β) Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διενεργεί ελέγχους για την ορθή απόδοση των περιβαλλοντικών τελών, στο πλαίσιο
εφαρµογής του Ν. 4389/2016 και αποστέλλει την σχετική έκθεση ελέγχου στον ΕΟΑΝ.

γ) H Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή διενεργεί ελέγχους στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία για την ορθή διακίνηση πλαστικών σακουλών µεταφοράς στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένης της τήρησης της απαίτησης
για τη σήµανσή τους.

2. Κυρώσεις

Με την επιφύλαξη της υπ΄ αριθµ. Α2-718/2014 - Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών
(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), ο παραβάτης των διατάξεων της παρούσας απόφασης τιµωρείται µε τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του
Ν. 2939/2001 , όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ο παραβάτης τιµωρείται ως εξής:

α) ο παραγωγός που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ.1, περ. β και ε) επιβάλλεται
πρόστιµο από 1000 µέχρι 10.000 ευρώ,

β) ο έµπορος που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και 1.1 του άρθρου 3, στην παράγραφο 2 του
άρθρου 3Α, στο άρθρο 3Β και στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 4, επιβάλλεται πρόστιµο από 200 µέχρι 5.000 ευρώ,

γ) ο διακινητής / διανοµέας που παραβαίνει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 6, επιβάλλεται πρόστιµο από 500 µέχρι 1000
ευρώ.

2.1 Σε περίπτωση υποτροπής για τις ίδιες ως άνω παραβάσεις εντός τριετίας, τα ποσά των ανωτέρω επιβαλλόµενων προστίµων διπλασιάζονται
και σε περίπτωση επανειληµµένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος τα ποσά των προστίµων τριπλασιάζονται.

2.2. Βασικό κριτήριο για την επιβολή του ύψους των προστίµων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, είναι η σοβαρότητα και η συχνότητα
της παράβασης, το όφελος του παραβάτη και η επαναλαµβανόµενη µη συµµόρφωση µε τυχόν υποδείξεις του ΕΟΑΝ, το πλήθος των
ταµειακών µηχανών, το πλήθος των υποκαταστηµάτων της ελεγχόµενης επιχείρησης και το µέγεθος της επιχείρησης.

3. Πριν από την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, µπορεί να χορηγηθεί στον παραβάτη εύλογη προθεσµία για
συµµόρφωση. Η χορήγηση από τη διοίκηση αυτής της προθεσµίας καθώς και οι ενέργειες συµµόρφωσης εκ µέρους του παραβάτη,
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συνεκτιµώνται σε συνδυασµό µε τα κριτήρια της ανωτέρω παραγράφου 2.2.

4. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται κατ΄ εφαρµογή της παραγράφου 2, βεβαιώνονται από την αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εποπτεύει τον ΕΟΑΝ, µετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ και εισπράττονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και αποδίδονται στον ΕΟΑΝ σύµφωνα µε το άρθρο 24 (παραγ.
8, περ. ζ), σε ειδικό λογαριασµό προκειµένου να διατεθούν για έργα και δράσεις που αποσκοπούν σε θέµατα εφαρµογής της παρούσας
απόφασης.

5. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2, επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας.

`Αρθρο 11

Κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτήν, καταργείται.

`Αρθρο 12
 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επί
µέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2017

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


