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ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣIΕΣ 

ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΡΡIΜΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  

(Άρθρα 14 και 20) 
 

Ονομασία εταιρείας  
Διεύθυνση  
Πόλη  
Ταχυδρομικός Κώδικας  
Τηλέφωνο  
Φαξ  
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου  
Στοιχεία για το έτος  

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ) 

 

Υλικό 

Εισαγωγές 
(κενές συσκευασίες 
συν συσκευασίες με 

περιεχόμενο) 

Εξαγωγές 
(κενές συσκευασίες 
συν συσκευασίες με 

περιεχόμενο) 

Ποσότητα που 
διατίθεται στην αγορά 

(1) (2) (3) (4) = (2) - (3) 
 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

ΓΥΑΛΙ       

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

PET       
PE       
PVC       
PP       
PS       
Άλλα       

Σύνολο       
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ       

ΜΕΤΑΛΛΑ 
Χάλυβας       
Αλουμίνιο       

Σύνολο       
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ       
ΞΥΛΟ       
ΑΛΛΑ       

ΣΥΝΟΛΟ       
 

1. Οι στήλες 2 και 3 συμπληρώνονται στην περίπτωση που η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συμπλήρωση της στήλης 4 αναφέρεται σε 
δεδομένα σχετικά με την παραγωγή και εξαγωγή. 

2. Οι στήλες 2 και 3 πρέπει να διαιρεθούν σε κενές συσκευασίες και συσκευασίες με περιεχόμενο. 
3. Τα στοιχεία σχετικά με το διαχωρισμό σε διαφορετικές κατηγορίες πλαστικών, το διαχωρισμό των μετάλλων σε χάλυβα και αλουμίνιο, τα στοιχεία 

σχετικά με τα σύμμεικτα υλικά και τα στοιχεία σχετικά με το ξύλο συμπληρώνονται προαιρετικά. Τα σκοτεινόχρωμα κουτιά συμπληρώνονται σε 
προαιρετική βάση. 

4. Τα στοιχεία για τα σύμμεικτα υλικά μπορούν να συμπεριληφθούν είτε με το ισχύον υλικό κατά ολικό βάρος, είτε να προσδιοριστούν ξεχωριστά. 
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