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Θέμα: «Ενημέρωση των μελών σας σχετικά με α) την εισφορά περιβαλλοντικού τέλους, 

β) την εισφορά προστασίας περιβάλλοντος, που αφορούν στην επιβολή τους ως 
προς τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς και των πλαστικών προϊόντων μιας 
χρήσης, αντίστοιχα» 
 

Σχετ:  
 

1. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4819 (ΦΕΚ Α’ 129/23.07.2021) άρθρο 79 Μέτρα διαχείρισης των 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς 

2. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4736 (ΦΕΚ Α’ 200/20.02.2020) άρθρο 4  
3. Κ.Υ.Α. 180036/952/2017 (Β’ 2812) 
4. ΑΑΔΕ_Α_1251_2021 (ΦΕΚ Β’ 5982/20.12.2021) 
5. ΑΑΔΕ_E2236/28.12.2021 Εισφορά Προστασίας Περιβάλλοντος 
6. ΑΑΔΕ_E2239/30.12.2021 (ΑΔΑ: 61ΔΒ46ΜΠ3Ζ-4ΧΡ) Εισφορά Προστασίας 

Περιβάλλοντος Διευκρινίσεις συμπλ. 
7. ΥΠΕΝ_125117/3929/29.12.2021 Εισφορά Προστασίας Περιβάλλοντος 
8. ΥΠΕΝ_Ε126087/4682/30.12.2020_ΥΠΕΝ Εγκύκλιος για πλαστική σακούλα 
9. ΑΑΔΕ_ΠΟΛ 1211/2017 (ΑΔΑ: 6ΨΡ146ΜΠ3Ζ-ΔΘΕ) 
10. ΑΑΔΕ_ΠΟΛ 1160/2018 (ΑΔΑ: Ω42Μ46ΜΠ3Ζ-ΓΒΘ) 

 
Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία (σχετ.  1 και 2) επιβάλλονται οι 

εξής εισφορές στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς και στα πλαστικά προϊόντα μιας 

χρήσης με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσής τους:  

α) Από την 1η Ιανουαρίου 2021 επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή 

περιβαλλοντικού τέλους (0.07€+ΦΠΑ=0.09€) σε ΟΛΕΣ τις πλαστικές σακούλες 
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μεταφοράς και ανά τεμάχιο ανεξαρτήτως πάχους τοιχώματος, με εξαίρεση τις 

βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) και λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες 

μεταφοράς.  

β) Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος 

(0.04€+ΦΠΑ=0.05€) για τα πλαστικά προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 4 του σχετ. 2, που 

διατίθενται ως συσκευασία των τροφίμων και των ποτών κατά την πώλησή τους (…), ήτοι 

α) κυπελάκια για ποτά, συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών β) 

περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων 

τοποθετούνται τρόφιμα, από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (…) οι οποίες πωλούν 

τρόφιμα και ποτά. Η εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος καταλαμβάνει και το 

σύνολο των αντίστοιχων χάρτινων προϊόντων (σ.σ. με πλαστική επικάλυψη) μιας χρήσης 

(αρ.4  παρ.3  περ.η του σχετικού 2) 

Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι η καταβολή της εισφοράς επιβάλλεται στους 

καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος. Το πλαστικό κάλυμμα ή καπάκι λογίζεται ως 

διακριτό προϊόν, για το οποίο επιβάλλεται αυτοτελώς η εισφορά. Η εισφορά προστασίας 

του περιβάλλοντος, επιβάλλεται μόνο σε πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης, τα οποία 

πληρούνται επιτόπου και αφορούν την άμεση κατανάλωσή τους, αλλά όχι σε ήδη 

συσκευασμένα και έτοιμα προς πώληση προϊόντα, όπως αναφέρεται στο σχετ. 6.  

Επιπλέον όπως αναφέρεται άρθρο 4 παρ. 5 του σχετ. 2 «οι επιχειρήσεις λιανικού 

εμπορίου υποχρεούνται: α) κατά την πώληση μη συσκευασμένων τροφίμων και ποτών να 

εξυπηρετούν τον καταναλωτή με  τη χρήση δικών του επαναχρησιμοποιήσιμων 

προϊόντων σε αντικατάσταση των προϊόντων της παρ. 1, εφόσον το ζητήσει, β) να 

διαθέτουν σε χαμηλότερη τιμή τα μη συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά, όταν πωλούνται 

σε επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν του καταναλωτή, και γ) να αναγράφουν στις πινακίδες, 

τους τιμοκαταλόγους ή να ενημερώνουν με οποιονδήποτε τρόπο για την τιμή πώλησης 

των τροφίμων και ποτών που διατίθενται χωρίς συσκευασία». 

 

Σας επισημαίνουμε ότι τα ποσά του περιβαλλοντικού τέλους και της εισφοράς 

προστασίας περιβάλλοντος οφείλουν να αναγράφονται με τρόπο διακριτό και 

ευανάγνωστο ανά είδος, ποσότητα και αξία στα παραστατικά πώλησης (Τιμολόγια και 

Δελτία Λιανικής Πώλησης, Ταμειακές Μηχανές) όπως αναφέρεται στα σχετ. 8 και 9 για το 

περιβαλλοντικό τέλος στην πλαστική σακούλα και στις διευκρινιστικές εγκυκλίους της 

ΑΑΔΕ (σχετ. 5 & 6) για τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης. 
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Η απόδοση των εισφορών θα πρέπει να γίνεται βάσει του σχετ. 10 για το περιβαλλοντικό 

τέλος στην πλαστική σακούλα και του σχετ. 4 για την εισφορά προστασίας περιβάλλοντος 

για τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης. 

 

Επισημαίνουμε ακόμη, ότι όλοι οι έμποροι και εμπορικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να 

παρέχουν στον καταναλωτή μόνο πλαστικές σακούλες μεταφοράς που φέρουν τη 

σήμανση που προβλέπεται στα σχετ. 1, 2 και 3. 

 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω επισύρει διοικητικές 

κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4736/2020 (σχετ. 2) και  το άρθρο 69 του Ν. 

4819/2021 (σχετ. 1). 

 
Τη σχετική νομοθεσία και εγκυκλίους που αναφέρονται στα ως άνω σχετικά μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ: 
https://www.eoan.gr/νομοθεσία/νομοθεσία-γενικά/  
https://www.eoan.gr/νομοθεσία/νομοθεσία-συσκευασίες-και-απόβλητα-σ/  
https://www.eoan.gr/πρόληψη-έρευνα/πλαστικά-μιας-χρήσης/ 
 
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε όλα τα μέλη σας κοινοποιώντας τις υποχρεώσεις τους, όπως 
προκύπτουν από τη νομοθεσία, καθώς και τις διευκρινίσεις που προκύπτουν από τις σχετικές 
εγκυκλίους. 
 
Για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες βρισκόμαστε στη διάθεσή σας.    

 

        Με εκτίμηση 

 

        Νικόλαος Χιωτάκης 

        Διευθύνων Σύμβουλος ΕΟΑΝ 

https://www.eoan.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/
https://www.eoan.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82/

