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ΘΕΜΑ: 

 
Νέος κανονισμός για την παραγωγή, εισαγωγή και χρήση πλαστικών και 
βιοδιασπώμενων σακουλών μεταφοράς στη Γεωργία.  

 
 
 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της Κυβέρνησης της Γεωργίας (αρ. 
472/14.9.2018), υιοθετήθηκε νέος κανονισμός που διέπει την παραγωγή, εισαγωγή και χρήση 
πλαστικών και βιοδιασπώμενων σακουλών στη χώρα. 
 
 Tα βασικά σημεία του κανονισμού συνοψίζονται ως ακολούθως: 
 

1. από 1ης Οκτωβρίου 2018 απαγορεύεται η παραγωγή, εισαγωγή και πώληση  πλαστικών 
σακουλών με πάχος μικρότερο από 15 μικρόμετρα (micron).  
 

2. Απαγορεύεται η παραγωγή, εισαγωγή και πώληση οξοδιασπώμενων πλαστικών σακουλών 
(oxo-degradable plastic bags). 
 

3. Από 1ης Απριλίου 2019, απαγορεύεται  η παραγωγή, εισαγωγή και πώληση πλαστικών 
σακουλών οποιουδήποτε τύπου και πάχους. Εφεξής, επιτρέπεται μόνο η παραγωγή, 
εισαγωγή και πώληση βιοδιασπώμενων σακουλών (biodegradable bags).  
 

4. Η αξιολόγηση συμμόρφωσης (conformity assessment) των πλαστικών καθώς και των 
βιοδιασπώμενων σακουλών  θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος 
τεχνικού κανονισμού.  
 

5. Για την εισαγωγή βιοδιασπώμενων σακουλών, είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από 
έγγραφο που πιστοποιεί τη συμμόρφωσή τους με το πρότυπο EN 13432: 2000 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης.  
 

6. Αναφορικά με τις προϋποθέσεις σήμανσης: 
(α) Στις πλαστικές σακούλες πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά: Στοιχεία του παραγωγού,  
το πάχος και τα συστατικά της δομής τους. 
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      (β) Στις βιοδιασπώμενες σακούλες πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά: η σήμανση  
              "βιοδιασπώμενη" ("biodegradable bag"), τα στοιχεία του παραγωγού και τα συστατικά της δομής τους.   

 
 Σύμφωνα με δηλώσεις του Γεωργιανού Π/Θ M.Bakhtadze, η υιοθέτηση του εν λόγω 
κανονισμού συνιστά βήμα στην πορεία προς μια πιο πράσινη οικονομία, καθώς η ρύπανση εξαιτίας 
των σακουλών από πλαστικό, συγκαταλέγεται μεταξύ των σοβαρότερων περιβαλλοντικών 
προβλημάτων στη χώρα.  
 
 
       Η Προϊστάμενη,  
 

        Δέσποινα Δαουτάκου 
                                                                                Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄ 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. ΣΕΒ  info@sev.org.gr  
2. ΣΕΒΕ info@seve.gr 
3. ΣΒΒΕ secretariat@sbbe.gr 
4. ΠΣΕ pse@otenet.gr 
5. ΚΕΕ keeuhcci@otenet.gr 
6. ΕΒΕΑ info@acci.gr, ΕΒΕΘ root@ebeth.gr, ΕΒΕΠ evep@pcci.gr 
7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ info@ahpi.gr 
8. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

info@pac.gr   
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