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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθρου 38 του ν. 4819/2021 - Τέλος ταφής 

ΣΧΕΤ.:  Ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων 

Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί 

αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, 

πλαίσιο  οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά 

προϊόντα και  την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, 

ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 129).  

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4819/2021 από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται τέλος 

ταφής για τις ποσότητες ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων που διατίθενται σε χώρους 

υγειονομικής ταφής καθώς και για τα υπολείμματα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων που 

προκύπτουν από μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων (Κέντρα Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ),  Μονάδες Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ), 

Μονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ), και  μονάδες αποτέφρωσης αστικών 

αποβλήτων), που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).
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Υπόχρεοι καταβολής του τέλους ταφής είναι οι ΦοΔΣΑ και οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή τα νομικά 

πρόσωπα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ του άρθρου 227 

του ν. 4555/2018 (Α’ 133).

Το τέλος ταφής ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων από 1/1/2022 και 

αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των τριάντα πέντε (35) 

ευρώ ανά τόνο. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το τέλος ταφής ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) 

ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τόνο 

από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη. 

Το τέλος ταφής αποδίδεται από τους παραπάνω υπόχρεους, σε ειδικό λογαριασμό που ο 

Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί για τον σκοπό αυτόν. 

Το τέλος ταφής υπολογίζεται ανά εξάμηνο με βάση τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων 

που διατέθηκαν στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ). Οι υπόχρεοι υποβάλλουν στον 

Ε.Ο.ΑΝ. έως τις 31 Μαρτίου και έως τις 30 Σεπτεμβρίου στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό 

του τέλους ταφής για το β’ και α’ εξάμηνο αντίστοιχα και αποδίδουν το οφειλόμενο ποσό 

έως τις 30 Απριλίου και έως τις 30 Οκτωβρίου για το β’ και α’ εξάμηνο αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι για το έτος 2022 τα στοιχεία για τον υπολογισμό ταφής του α εξαμήνου 

2022 θα πρέπει να υποβληθούν έως 30/9/2022 του ιδίου έτους από τους υπόχρεους στον 

Ε.Ο.Α.Ν. και το οφειλόμενο να αποδοθεί έως 30/10/2022 στον ειδικό λογαριασμό που ο 

Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί για τον σκοπό αυτόν. Τα στοιχεία του  β εξάμηνου του 2022 υποβάλλονται 

αντιστοίχως έως 31/3/2023 και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έως 30/4/2023.

Το τέλος ταφής συνυπολογίζεται κατά την κατάρτιση του κανονισμού τιμολόγησης των 

ΦοΔΣΑ, συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο κόστος διαχείρισής τους και κατανέμεται στο 

σύνολο των Ο.Τ.Α.. α’ βαθμού, σύμφωνα με τον κανονισμό τιμολόγησης. Στις περιπτώσεις 

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή των νομικών προσώπων αυτών που ασκούν αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ, 

σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), το συνολικό οφειλόμενο ποσό, 

σύμφωνα με την  παρ. 2 του άρθρου 38 του του ν. 4819/2021 συμπεριλαμβάνεται στους 

προϋπολογισμούς αυτών.
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Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή του άρθρου 38 ν. 4819/2021  οι ΦοΔΣΑ όφειλαν να 

έχουν ήδη συνυπολογίσει το τέλος ταφής κατά την κατάρτιση κανονισμού τιμολόγησης 

και να έχουν εντάξει  στον Προϋπολογισμό τους το αντίστοιχο ποσό.

Διαπιστώθηκε από την διαβίβαση κανονισμών τιμολόγησης η παράλειψη ένταξης του 

τέλους ταφής τόσο στον κανονισμό όσο και στον Προϋπολογισμό των ΦοΔΣΑ. 

Με βάσει τα προαναφερόμενα οι ΦοΔΣΑ που δεν έχουν εντάξει το τέλος ταφής στην 

τιμολογιακή τους πολιτική και στον προϋπολογισμό τους, οφείλουν άμεσα να 

συμμορφωθούν προβαίνοντας σε αναθεώρηση του προϋπολογισμού και της 

τιμολογιακής πολιτικής, ενημερώνοντας παράλληλα την Γενική Γραμματεία Συντονισμού 

Διαχείρισης Αποβλήτων.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στο νόμο προβλέπονται κυρώσεις και προσαυξήσεις για 

την μη έγκαιρη απόδοση του τέλους ταφής. (Παράγραφος 6 του άρθρου 38 και 

παράγραφος 15 του άρθρου 69 του ν. 4819/2021).    

                                                                                    

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κώστας Σκρέκας
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1.Υπουργείο Εσωτερικών , Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών , κ.Σ.Πέτσας
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ΗΠΕΙΡΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΧΑΙΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ/ΔΕΔΙΣΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΕΣΔΑΚ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΙΟΝΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ/ΔΕΔΑΠΑΛ
ΛΗΜΝΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΧΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ/ΕΔΣΝΑ
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Γραφείο Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων 
Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
3.Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
4.Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)
5.Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)
6.Ειδική υπηρεσία συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ)
7.Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΦΟΔΣΑ
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