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Αξιότιμε κ Πρωθυπουργέ, 
 
Απευθυνόμαστε σε εσάς λόγω της κρίσιμης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος μας, αλλά και η πλειονότητα 

των παραγωγικών κλάδων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, τόσο σε επίπεδο ζήτησης, όσο και σε επίπεδο κάλυψης 
εργατικού κόστους εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που έχουν επιβληθεί στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η βιομηχανία, αν και δεν έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που 
οραματιζόμαστε,  ήταν και είναι πάντα αρωγός στην προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία 
μέτρα για τη στήριξη της εθνικής Οικονομίας. 

 
Ο κλάδος μας συνολικά αριθμεί 1041 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 67.000 εργαζόμενους. Ειδικότερα, ο κλάδος 
παραγωγής εύκαμπτης συσκευασίας είναι ιδιαίτερα δυναμικός με έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα και αριθμεί 220 επιχειρήσεις, 

οι οποίες απασχολούν άμεσα και έμμεσα 12.000 εργαζόμενους. 
 
Όπως είναι γνωστό, με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/720, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλησε να αντιμετωπίσει το θέμα των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς που προκαλούνταν από τη μη σωστή 
διαχείριση και απόρριψή τους στο περιβάλλον. Αντιλαμβανόμενη τα πλεονεκτήματα των πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
μεγαλύτερου πάχους, έκανε σαφή διαχωρισμό στην διαχείριση των σακουλών πάχους κάτω και άνω των πενήντα μικρών. 

Για τις μεν πρώτες έθεσε αυστηρά όρια και στόχους κατά κεφαλήν χρήσης, τις δε δεύτερες τις προώθησε χωρίς να επιβάλει 
τον παραμικρό περιορισμό στη χρήση τους. Στο σκεπτικό  της απόφασης αυτής προσμέτρησαν πολυάριθμες μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Life Cycle Assessment (LCA) analysis) που εκπονήθηκαν από ιδιαίτερα αξιόπιστα ιδρύματα 

χωρών, με ιδιαίτερα αυξημένες περιβαλλοντικές ευαισθησίες (Ministry of environment and food of Denmark – Life cycle 
assessment of grocery carrier bags, February 2018,  Recyc - Quebec - Environmental and economic highlights of the 
results of the life cycle assessment of shopping bags, December 2017) που αποδείκνυαν με επιστημονικά τεκμηριωμένο 

τρόπο την κατά κράτος υπεροχή των πλαστικών σακουλών μεταφοράς όσων αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έναντι 
οποιασδήποτε εναλλακτικής πρότασης.  

 
Ως Σύνδεσμος, έχουμε κατ’ επανάληψη τονίσει ότι το πλαστικό σαν υλικό όχι μόνο δεν αποτελεί πρόβλημα για το 
περιβάλλον αλλά είναι το ισχυρότερο όπλο που διαθέτουμε σαν κοινωνία τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο 

και σε πολυάριθμους τομείς της δημόσιας ζωής και υγείας όπως περίτρανα αποδεικνύεται στην τρέχουσα υγειονομική 
κρίση. Το πρόβλημα είναι η διαχείριση των υλικών μετά το πέρας της ωφέλιμης ζωής τους.  
 

Η Ελληνική Κυβέρνηση με τον νόμο 4496/2017 και μετά από διεξοδικές διαβουλεύσεις με όλους τους παραγωγικούς φορείς, 
ενσωμάτωσε την ανωτέρω ευρωπαϊκή Οδηγία στην Ελληνική νομοθεσία εισάγοντας το θεσμό του περιβαλλοντικού τέλους 
για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς και θεσπίζοντας υποχρεωτική τη χρέωση των σακουλών μεγαλύτερου πάχους 

ώστε ο καταναλωτής να αποκτήσει αίσθηση της αξίας του προϊόντος ως επαναχρησιμοποιούμενο. Το μέτρο εκ του 
αποτελέσματος ήταν απόλυτα επιτυχημένο με τους στόχους της ευρωπαϊκής Οδηγίας για το έτος 2025 να έχουν ήδη 
επιτευχθεί.  
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Αίφνης το Υπουργείο Περιβάλλοντος με το νόμο 4685/2020 για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και 

ειδικότερα το άρθρο 97  επεκτείνει την εφαρμογή του περιβαλλοντικού τέλους σε όλες τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς 
ανεξαρτήτου πάχους και υλικού κατασκευής. Στην πράξη αυτό το μέτρο είναι αντίθετο στον πνεύμα της Κυκλικής  
Οικονομίας, καθώς στις σακούλες μεγαλύτερου πάχους χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο πλαστικό που προέρχεται από 

Ελληνικές και Ευρωπαϊκές μονάδες ανακύκλωσης. 
 
Με την παρούσα επιστολή, σας παρακαλούμε για την παρέμβασή σας ώστε η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 

διάταξης να μετατεθεί για το έτος 2022 (01/01/2022) και να προηγηθεί η απαραίτητη ουσιαστική διαβούλευση με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως σε άλλους κλάδους που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19. Σε 
διαφορετική περίπτωση προτείνουμε να τροποποιηθεί η υφιστάμενη διάταξη στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στο 

επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορά «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/852 σχετικά 
με την Επαναχρησιμοποίηση». 
 

Σε κάθε άλλη περίπτωση η  περαιτέρω αύξηση της ανεργίας θα είναι αναπόφευκτη, δεδομένου ότι ο ελληνικός βιομηχανικός 
κλάδος θα δεχθεί βαρύτατο πλήγμα, κάτι που ειδικά στην παρούσα οικονομική συγκυρία είναι απολύτως καταστροφικό, 

ενώ παράλληλα θα αποτελέσουμε πρωτοτυπία στην Ευρώπη με μέτρα αντίθετα από την ενίσχυση της ανακύκλωσης.  «Το 
Ευρωπαϊκό θεσμικό μας όργανο το έχει ήδη αντιληφθεί και μας έχει επισημάνει ότι απαιτείται άμεσα η ενημέρωση των 
αρμόδιων φορέων». 

 
Με αυτό τον τρόπο η Κυβέρνηση θα πετύχει ένα διττό στόχο: θα προστατεύσει το περιβάλλον ενισχύοντας τη χρήση 
ανακυκλωμένων υλικών (ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση) και θα προστατεύσει ταυτόχρονα πολλές χιλιάδες θέσεων 

εργασίας όπως και τη βιωσιμότητα ενός κλάδου που μέχρι πρότινος είχε και εξαγωγική δραστηριότητα. 
 
Ακολουθούν τα επιχειρήματά μας: Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η εξίσωση όλων των κατηγοριών είναι όχι μόνο ενάντια στο 

πνεύμα και το γράμμα της ευρωπαϊκής Οδηγίας αλλά αναιρεί οποιοδήποτε κίνητρο έχει θεσμοθετηθεί που οδήγησε στην 
επίτευξη των ανωτέρω στόχων.  Επεκτείνοντας την εφαρμογή του τέλους και σε προϊόντα που ΔΕΝ αποτελούν αντικείμενο 
της Οδηγίας εξανεμίζεται η περιβαλλοντική επιχειρηματολογία της κυβέρνησης και επικρατεί πλέον η αίσθηση ότι πρόκειται 

για ένα καθαρά φοροεισπρακτικό μέτρο αμβλύνοντας παράλληλα την περιβαλλοντική ευαισθησία των πολιτών, οι οποίοι 
απλά βλέπουν για μια ακόμα φορά να επιβαρύνονται υπέρμετρα. Και κυρίως αντί να πριμοδοτεί την ανακύκλωση, την 
υπονομεύει! 

 
Ουσιαστικά η πολιτεία δίνει κίνητρο να επιστρέψει ο κόσμος στη χρήση της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς με 
αποτέλεσμα να ανατραπούν όλοι οι επιτευχθέντες στόχοι. Την ίδια στιγμή, η βιομηχανία πλαστικού στη χώρα μας ήταν 

από την πρώτη στιγμή αρωγός στην προσπάθεια εναρμόνισης στην Οδηγία 2015/720 παρά το γεγονός ότι δέχθηκε 
τεράστιο πλήγμα από τη μείωση της κατανάλωσης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας 4496/2017 και μάλιστα εν μέσω 

της οικονομικής κρίσης, έχοντας πίστη στα λόγια της Πολιτείας, επένδυσε τεράστια ποσά (τις περισσότερες φορές με 
δυσβάσταχτο τραπεζικό δανεισμό) για να προσαρμοστεί και να  μετατρέψει την παραγωγή της ώστε να ικανοποιεί τα νέα 
δεδομένα ζήτησης που διαμορφώθηκαν στην αγορά. Τώρα δύο μόλις χρόνια αργότερα και εν μέσω της παγκόσμιας 

υγειονομικής κρίσης που οδηγεί ολόκληρο τον πλανήτη σε νέα πρωτοφανή υφεσιακά οικονομικά δεδομένα,  καλείται όχι 
μόνο να πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων όλη την προσπάθεια των δύο τελευταίων ετών, αλλά να ανταπεξέλθει σε 
συνθήκες ουσιαστικής κατάργησης του προϊόντος της, και μάλιστα χωρίς ουσιαστικά και επιστημονικά τεκμηριωμένα 

επιχειρήματα. Και παράλληλα αντί να συμβαδίζει με το πνεύμα των Ευρωπαϊκών οδηγιών για ανακύκλωση της εύκαμπτης 
συσκευασίας, της αντίκειται!  
 

Θεωρούμε ότι εσείς περισσότερο από τον καθένα αντιλαμβάνεστε ότι ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον αποτελεί 
αναγκαία συνθήκη όχι μόνο για την ανάπτυξη, αλλά τουλάχιστον για τη βιωσιμότητα των υφιστάμενων επιχειρήσεων. 
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος έχει κατ’ επανάληψη τονίσει ότι οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς άνω των 

50 μικρών που εναρμονίζονται με το ισπανικό πρότυπο UNE 53942 και χρησιμοποιούνται ευρέως από το 2018, είναι  
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σύμφωνα με τον νόμο 4496/8-11-2017, επαναχρησιμοποιήσιμες τσάντες πολλαπλών χρήσεων. Κατά συνέπεια έτσι πρέπει 
να χαρακτηρίζονται και ως τέτοιες πρέπει να αντιμετωπίζονται (και όχι ως «πλαστικές σακούλες μιας χρήσης»). Επίσης 

πέραν του ότι είναι 100% ανακυκλώσιμες, είναι και εκ των δεκτικότερων προϊόντων στη χρήση υψηλού ποσοστού 
ανακυκλωμένων πλαστικών πρώτων υλών κατά τη παραγωγή τους, συμβάλλοντας έτσι αφενός στην αύξηση του χαμηλού 
ποσοστού ανακύκλωσης στην χώρα μας και αφετέρου στην εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην πράξη.  

 
Τέλος λόγω του μεγέθους αλλά, κυρίως, της αντοχής τους μετά των κύκλο των πολλών χρήσεων στο τέλος της ζωής τους, 
είναι ιδανικές να χρησιμοποιηθούν και ως σάκοι απορριμμάτων, διασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη μείωση του συνόλου 

των πλαστικών γενικότερα. 
 
Σε ένα κόσμο που υιοθετεί ολοένα και περισσότερο τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, είναι πρωτοφανές να λαμβάνονται 

μέτρα που οδηγούν στα μείωση της χρήσης των ανακυκλωμένων πλαστικών. 
 
Συνοψίζοντας, οι βασικές αρχές που εισάγει η Οδηγία, οι οποίες είναι απόλυτα συμβατές με τη χρήση χοντρότερων 

πλαστικών σακουλών, είναι η ακόλουθες: 
 

(α) πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων μέσω της μείωσης της χρήσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς και της 
επαναχρησιμοποίησής τους, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, 
(β) πρόκριση της ανακύκλωσης, τόσο κατά την παραγωγή των πλαστικών σακουλών μεταφοράς (με τη χρήση 

ανακυκλωμένων υλικών), όσο και μετά τη χρήση τους.  
(γ) σωστή περιβαλλοντική διαχείριση όλων των απορριπτόμενων προϊόντων μετά το πέρας της ωφέλιμης ζωής τους με την 
ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. 

 
Η επιβολή τέλους ανάλογα με το πάχος της πλαστικής σακούλας μεταφοράς ενισχύει την Κυκλική Οικονομία και την 
ανακύκλωση. Επομένως, προκειμένου όχι μόνο να συμμορφωθούμε με την κοινοτική Οδηγία, αλλά πρωτίστως να έχουμε 

ουσιαστική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, οφείλουμε να διαφοροποιήσουμε το ύψος του τέλους ανάλογα 
με το πάχος των προϊόντων, προκρίνοντας την επαναχρησιμοποίηση, καθώς και να εισάγουμε κίνητρα για την ενίσχυση 
της ανακύκλωσης σε όλα τα στάδια. Ο Σ.Β.Π.Ε. πριν την ψήφιση του 4685/2020 προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω έχει 

προτείνει την εξαίρεση από την επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους των χοντρότερων πλαστικών σακουλών μεταφοράς, 
με την αυστηρή προϋπόθεση ότι οι τελευταίες περιέχουν ένα ποσοστό τουλάχιστον 40% ανακυκλωμένου υλικού. Η 
πιστοποίηση χρήσης ανακυκλωμένων υλικών κατά την παραγωγή πλαστικών σακουλών μεταφοράς μπορεί να γίνει 

σύμφωνα με τον κανονισμό υπ’ αριθμόν 282/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15343. 
 
 

Με τιμή, 
 

Βασίλειος Γούναρης         Δρ. Ηλίας Ν. Μάμαλης  
Πρόεδρος          Εκτελεστικός Διευθυντής  
 

                              
 


