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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                         Κ.Δ.Π. 31/2014 
Αρ. 4755, 31.1.2014    

Αριθμός 31 

 

ΟΗ  ΠΔΡΗ ΤΚΔΤΑΗΩΝ ΚΑΗ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΤΚΔΤΑΗΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2002 ΔΩ (ΑΡ. 3) ΣΟΤ 2012 

______________ 

Γηάηαγκα κε βάζε ην άξζξν 28 
 Γηα ζθνπνύο ελαξκόληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν – 
 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ.: L 37, 
8.2.2013, ζ. 10. 

«νδεγία 2013/2/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2013 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
παξαξηήκαηνο Η ηεο νδεγίαο 94/62/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα 
ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκαηα ζπζθεπαζίαο», 

  
 
32(Η) ηνπ 2002 
133(Η) ηνπ 2003 
159(Η) ηνπ 2005 
48(Η) ηνπ 2006 
58(Η) ηνπ 2012 
59(Η) ηνπ 2012 
125(Η) ηνπ 2012. 

Ο Τπνπξγόο Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ 
ρνξεγνύληαη από ην άξζξν 28 ησλ πεξί πζθεπαζηώλ θαη Απνβιήησλ πζθεπαζηώλ Νόκσλ ηνπ 
2002 έσο (Αξ. 3) ηνπ 2012, εθδίδεη ην αθόινπζν Γηάηαγκα: 

  
πλνπηηθόο ηίηινο. 1. Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Αληηθαηάζηαζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΑ ησλ 

πεξί πζθεπαζηώλ θαη Απνβιήησλ πζθεπαζηώλ Νόκσλ ηνπ 2002 έσο (Αξ. 3) ηνπ 2012, 
Γηάηαγκα ηνπ 2014. 

Δξκελεία. 2. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο – 

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί πζθεπαζηώλ θαη Απνβιήησλ πζθεπαζηώλ Νόκνπο ηνπ 2002 έσο 
(Αξ. 3) ηνπ 2012. 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗΗΑ 
ηνπ Νόκνπ.  

3. Σν Παξάξηεκα ΗΗΑ ηνπ Νόκνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην αθόινπζν Παξάξηεκα:  

 «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΗΑ 
(άξζξν 2Α) 

 
Δπεμεγεκαηηθά παξαδείγκαηα γηα ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 2Α 

 
Μέξνο Α – Δπεμεγεκαηηθά παξαδείγκαηα ηνπ θξηηεξίνπ ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 2Α: 

 
1. Αληηθείκελα πνπ απνηεινύλ ζπζθεπαζίεο: 
 

(i) Κνπηηά γιπθώλ, 
(ii) Εειαηίλα πνπ πεξηβάιιεη ζήθε CD, 
(iii) Θήθεο ηαρπδξόκεζεο θαηαιόγσλ θαη πεξηνδηθώλ (κε πεξηνδηθό ζην εζσηεξηθό ηνπο), 
(iv) Φόξκεο θέηθ πνπ πσινύληαη καδί κε θέηθ, 
(v) Ρόινη, ζσιήλεο θαη θύιηλδξνη, πνπ πεξηβάιινληαη από πεξηειηγκέλν ειαζηηθό πιηθό 

(όπσο πιαζηηθή κεκβξάλε, αινπκίλην, ραξηί), εθηόο από ηνπο ξόινπο, ζσιήλεο θαη 
θπιίλδξνπο πνπ απνηεινύλ κέξε κεραλώλ παξαγσγήο θαη δελ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 
ηελ παξνπζίαζε πξντόληνο σο κνλάδαο πώιεζεο, 

(vi) Γιάζηξεο θπηώλ πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν γηα ηελ πώιεζε θαη ηε 
κεηαθνξά θπηώλ θαη όρη λα παξακείλνπλ κε ην θπηό ζε όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ, 

(vii) Γπάιηλα θηαιίδηα γηα ελέζηκα δηαιύκαηα, 
(viii) Άηξαθηνη CD (πνπ πσινύληαη καδί κε CD αιιά δελ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκν-πνηεζνύλ 

σο κέζα απνζήθεπζεο), 
(ix) Κξεκάζηξεο ξνύρσλ (πνπ πσινύληαη καδί κε είδε έλδπζεο), 
(x) πηξηόθνπηα, 
(xi) πζηήκαηα ζηείξνπ θξαγκνύ (ζάθνη, δίζθνη θαη πιηθά πνπ απαηηνύληαη γηα λα 

δηαηεξεζεί ζηείξν ην πξντόλ), 
(xii) Κάςνπιεο γηα ζπζηήκαηα ξνθεκάησλ (π.ρ. γηα θαθέ, θαθάν, γάια) νη νπνίεο κέλνπλ 

θελέο κεηά ηε ρξήζε, 
(xiii) Δπαλαπιεξνύκελεο ραιύβδηλεο θηάιεο, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα δηάθνξα είδε 

αεξίσλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ππξνζβεζηήξσλ. 

2. Αληηθείκελα πνπ δελ απνηεινύλ ζπζθεπαζίεο: 

(i) Γιάζηξεο θπηώλ πνπ πξννξίδνληαη λα παξακείλνπλ κε ην θπηό ζε όιε ηε δηάξθεηα 
δσήο ηνπ, 
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(ii) Δξγαιεηνζήθεο, 
(iii) Φαθειάθηα ηζαγηνύ, 
(iv) Κεξώδε επηζηξώκαηα γύξσ από ην ηπξί, 
(v) Μεκβξάλεο ινπθάληθσλ, 
(vi) Κξεκάζηξεο ξνύρσλ (εθόζνλ πσινύληαη ρσξηζηά), 
(vii) Κάςνπιεο ζπζηήκαηνο ξνθεκάησλ θαθέ, θαθειάθηα από αινπκίλην γηα θαθέ θαη ινβνί 

από δηεζεηηθό ράξηε κε θαθέ, πνπ πεηηνύληαη καδί κε ην ρξεζηκνπνηνύκελν πξντόλ ηνπ 
θαθέ, 

(viii) Φύζηγγεο κειάλεο γηα εθηππσηέο, 
(ix) Θήθεο CD, DVD θαη βηληενηαηληώλ (πνπ πσινύληαη καδί κε CD, DVD ή βηληενηαηλία ζην 

εζσηεξηθό ηνπο), 
(x) Άηξαθηνη CD (πνπ πσινύληαη θελέο θαη πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο κέζα 

απνζήθεπζεο), 
(xi) Γηαιπηά ζαθνπιάθηα απνξξππαληηθώλ, 
(xii) Κεξηά ηάθσλ (δνρεία γηα θεξηά), 
(xiii) Μεραληθνί ρεηξόκπινη (ελζσκαησκέλνη ζε επαλαπιεξνύκελν ζθεύνο, όπσο ζηνπο 

επαλαπιεξνύκελνπο κύινπο άιεζεο πηπεξηνύ). 

Μέξνο Β – Δπεμεγεκαηηθά παξαδείγκαηα ηνπ θξηηεξίνπ ζην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 2Α: 

1. Αληηθείκελα πνπ απνηεινύλ ζπζθεπαζίεο, εθόζνλ έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη πξννξίδνληαη γηα λα 
γεκίδνληαη ζην ζεκείν πώιεζεο: 
 

(i) Υάξηηλεο ή πιαζηηθέο ζαθνύιεο κεηαθνξάο, 
(ii) Πηάηα θαη πνηήξηα κηαο ρξήζεο, 
(iii) Πιαζηηθή κεκβξάλε, 
(iv) αθνύιεο γηα ζάληνπηηο, 
(v) Αινπκηλόραξην, 
(vi) Πιαζηηθό θύιιν γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ ξνύρσλ κεηά ηνλ θαζαξηζκό ηνπο ζηα 

πιπληήξηα. 

2. Αληηθείκελα πνπ δελ απνηεινύλ ζπζθεπαζίεο: 

(i) Αλαδεπηήξεο, 
(ii) Μαραηξνπίξνπλα κηαο ρξήζεο, 
(iii) Υαξηί πεξηηπιίγκαηνο (πνπ πσιείηαη ρσξηζηά), 
(iv) Υάξηηλεο ζήθεο ςεζίκαηνο (πνπ πσινύληαη θελέο), 
(v) Φόξκεο θέηθ πνπ πσινύληαη ρσξίο θέηθ. 

Μέξνο Γ – Δπεμεγεκαηηθά παξαδείγκαηα ηνπ θξηηεξίνπ ζην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 2Α: 

1. Αληηθείκελα πνπ απνηεινύλ ζπζθεπαζίεο: 

(i) Δηηθέηεο αλαξηεκέλεο απεπζείαο ή πξνζδεκέλεο ζην πξντόλ. 

2. Αληηθείκελα πνπ απνηεινύλ κέξνο ησλ ζπζθεπαζηώλ σο εμαξηήκαηα:  

(i) Βνπξηζάθηα κάζθαξαο πνπ απνηεινύλ κέξνο ηνπ πώκαηνο ηνπ δνρείνπ, 
(ii) Απηνθόιιεηεο εηηθέηεο πξνζδεκέλεο ζε άιιε ζπζθεπαζία, 
(iii) πλδεηήξεο ζπξξαθήο, 
(iv) Πιαζηηθέο ζήθεο, 
(v) Γνζνκεηξεηέο πνπ απνηεινύλ κέξνο ηνπ πώκαηνο δνρείσλ απνξξππαληηθνύ, 
(vi) Μεραληθνί ρεηξόκπινη (ελζσκαησκέλνη ζε κε επαλαπιεξνύκελν ζθεύνο, γεκάην κε 

πξντόλ, π.ρ. ζηνπο κύινπο άιεζεο πηπεξηνύ πνπ είλαη γεκάηνη κε πηπέξη). 

3. Αληηθείκελα πνπ δελ απνηεινύλ ζπζθεπαζίεο: 

(i) Δηηθέηεο αλαγλώξηζεο κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ (RFIDtags).». 
 

______________ 

Έγηλε ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ, 2014. 

ΝΗΚΟ ΚΟΤΓΗΑΛΖ, 
Τπνπξγόο Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ  

θαη Πεξηβάιινληνο. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


