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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ  ΤΕΛΟΥΣ 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι, 
Όπως σας έχουμε ενημερώσει με προηγούμενες ανακοινώσεις από 01/01/18 έχει 

σταματήσει η δωρεάν διάθεση της πλαστικής σακούλας  στους καταναλωτές και η 

χρέωση από 01/01/19 ήταν 7 λεπτά + ΦΠΑ ανά τεμάχιο  για τις λεπτές πλαστικές 

σακούλες με πάχος υλικού  μικρότερο των 50 μικρών (μm). Η χρέωση αυτή, όπως 

θυμάστε, γίνεται σε ξεχωριστό πλήκτρο της ταμειακής μηχανής και   συνιστά 

περιβαλλοντικό   τέλος  το  οποίο  αποδίδεται ανά  τρίμηνο  στην  ΑΑΔΕ.                         

Για τις πλαστικές σακούλες με πάχος υλικού  από 50  μέχρι 70 μικρά (μm) δεν 

επιβαλλόταν περιβαλλοντικό τέλος αλλά γινόταν τιμολόγηση (σε ξεχωριστό 

πλήκτρο της ταμειακής μηχανής), και χρεώνονταν στον καταναλωτή στα σημεία 

πώλησης προϊόντων. 

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι  έχει προκύψει η εξής ΑΛΛΑΓΗ: σύμφωνα με  

εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με αριθμ.πρωτ.: 

126087/4682/31/12/2020 και το Ν.4685/2020,  άρθρο 97  ορίζεται : από 01/01/2021 

επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους  ανά 

τεμάχιο πλαστικής σακούλας  μεταφοράς και η χρέωση ανά τεμάχιο ορίζεται στα 

7 λεπτά + ΦΠΑ.   Πλέον λοιπόν όλες οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς 

υπόκεινται σε καταβολή περιβαλλοντικού τέλους, ανεξαρτήτως  πάχους υλικού 

σακούλας ( σας θυμίζουμε ότι μέχρι πρότινος  περιβαλλοντικό τέλος είχαν  μόνο 

οι πλαστικές σακούλες με πάχος υλικού μικρότερο των 50 μικρών μm), το οποίο 

χρεώνεται στους καταναλωτές και εσείς το αποδίδετε  ανά τρίμηνο στην ΑΑΔΕ. 

Οι τύποι σακούλας που εξαιρούνται καταβολής περιβαλλοντικού τέλους             
είναι οι βιοαποδομήσιμες / βιοαποικοδομήσιμες και οι λιπασματοποιήσιμες 
πλαστικές σακούλες μεταφοράς.  Επίσης διευκρινίζεται στην εγκύκλιο ότι 
εξαιρούνται οι πλαστικές συσκευασίες που χρησιμοποιούνται ως πρωτογενείς 
συσκευασίες χύδην τροφίμων, όπως :  στα τμήματα κοπής τυριών, αλλαντικών, 
κρέατος, θαλασσινών κλπ.             
Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις. 
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        Ο  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ                                                                            ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΣΤΟΛΗΣ 
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