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α. Στόχος

Η εκπαίδευσή σας ώστε να συμπληρώνετε ορθά 

και με τον πιο αποδοτικό τρόπο τη Δήλωση Συσκευασιών



β. Τι είναι Συσκευασία;

•Η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να 
αποτελεί στο σημείο αγοράς χωριστή μονάδα προς 
πώληση στον τελικό καταναλωτή

Συσκευασία προς 
πώληση ή 

Πρωτογενής 
Συσκευασία

•Η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να 
αποτελεί  στο σημείο αγοράς σύνολο αριθμού μονάδων 
προς πώληση, είτε αυτές πωλούνται στον τελικό 
καταναλωτή είτε χρησιμεύουν μόνο για την πλήρωση 
των εκθετηρίων στο σημείο πώλησης

Ομαδοποιημένη 
Συσκευασία ή 
Δευτερογενής 
Συσκευασία

•Η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να 
διευκολύνει την διακίνηση και μεταφορά αριθμού 
μονάδων προς πώληση ή ομαδοποιημένων 
συσκευασιών 

Συσκευασία 
Μεταφοράς ή 
Τριτογενής 
Συσκευασία

Ορισμός βάση της Νομοθεσίας:



Πρωτογενής Συσκευασία



Δευτερογενής Συσκευασία



Τριτογενής Συσκευασία



Συσκευασίες που γεμίζονται στο σημείο πώλησης

Αντικείμενα που έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, καθώς 
και τα αντικείμενα μιας χρήσης που πωλούνται γεμάτα ή έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για 
να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, θεωρούνται συσκευασία, εφόσον επιτελούν συσκευαστική 
λειτουργία. 

Οι πλαστικές τσάντες που γεμίζονται στο σημείο πώλησης είναι ευθύνη του παραγωγού αν 
αγοράζονται από την ντόπια αγορά και ευθύνη του Μέλους εάν είναι από δική του εισαγωγή.

Ερμηνεία συσκευασίας (συν΄α)

http://www.asia.ru/en/ProductInfo/1148071.html


Επιπλέον τι θεωρείται συσκευασία

Τα συστατικά μέρη της συσκευασίας και τα ενσωματωμένα στη συσκευασία βοηθητικά 
στοιχεία θεωρούνται μέρος της συσκευασίας, στην οποία είναι ενσωματωμένα. 

Ερμηνεία συσκευασίας (συν΄α)

http://www.makeup.uk.com/blp-water-resistant-mascara---only-249b-45-c.asp
http://www.makeup.uk.com/blp-water-resistant-mascara---only-249b-45-c.asp


Επιπλέον τι θεωρείται συσκευασία

Τα δοχεία λουλουδιών που σκοπό έχουν μόνο να χρησιμοποιηθούν για την πώληση και 

τη μεταφορά τους και όχι για να μείνουν μέσα όλο το χρόνο της ζωής τους.

Ερμηνεία συσκευασίας (συν΄α)



Τι δεν πρέπει να δηλώνεται

Ερμηνεία συσκευασίας (συν΄α)

Συσκευασίες προϊόντων που έχουν

πουληθεί στο εξωτερικό



Τι δεν πρέπει να δηλώνεται

Ερμηνεία συσκευασίας (συν΄α)

Συσκευασίες προϊόντων που έχουν 

προμηθευτεί από την κυπριακή αγορά 

(εξαίρεση τα προϊόντα που φέρουν private label)



Τι δεν πρέπει να δηλώνεται

Ερμηνεία συσκευασίας (συν΄α)

Η επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία δηλώνεται 

μόνο μια φορά το έτος που τοποθετήθηκε για πρώτη

φορά. (π.χ. Γυάλινες φιάλες μπύρας που ξαναγεμίζονται)



Τι δεν πρέπει να δηλώνεται

➢ Προϊόντα που έχουν επιστραφεί στις αποθήκες ή τα εργοστάσια των εταιριών

➢ Αντικείμενα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος προϊόντος που είναι αναγκαίο για να 
περιέχει, υποστηρίζει ή διαφυλάσσει το προϊόν αυτό σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και 
όλα τα στοιχεία του προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, καταναλωθούν ή διατεθούν από 
κοινού. (π.χ. φακελάκια τσαγιού)

Ερμηνεία συσκευασίας (συν΄α)



γ . Δηλώσεις Συσκευασιών 

Υπάρχουν τρία είδη Δηλώσεων:

1. Λεπτομερής Δήλωση

2. Δήλωση Καταλόγου

3. Κατηγοριοποίηση



Λεπτομερής Δήλωση Συσκευασίας 

Κύριο χαρακτηριστικό:

Απαιτείται ο υπεύθυνος που θα συμπληρώσει τη συγκεκριμένη Δήλωση να γνωρίζει τα
βάρη της κάθε συσκευασίας.

Company Name:

Registration Number: Glass: 0,00 PVC: 0,00 Paper: 0,00 Received by:

Declaration Year: 2013 Paper: 0,00 PE: 0,00 Plastic: 0,00 Noted by:

Date Of Completion: Steel: 0,00 PP: 0,00 Wood: 0,00 Approved by:

Contact Person: Aluminium: 0,00 PS: 0,00 Other: 0,00 Invoice Net Amount:

Prepared By : PET: 0,00 Other: 0,00

Date Of Submission: HDPE: 0,00 Non Recover.: 0,00

Sales : Drink cartons: 0,00 Total 0,00 Total 0,00

ID Description Of the Product Category Family

Type Of           

Packaging

Primary/ 

Secondary/Tertiary

Household or 

Commercial/ 

Industrial

One Way/ 

New   

Reusable Material

Weight Of 1 

Unit of the 

packaging # Units Sold Total Weight

Cost of 

Unit 

Packaging Total Price

Running 

Subtotal

(in gr) (in kilo) €cent € €

€ 0,00

Detailed Declaration

Weight in kilo - Commercial Office use only Weight in kilo - Household



Απλοποιήσεις για τη Λεπτομερή Δήλωση

Απλοποίηση 1

Το πώμα και η ετικέτα που υπάρχουν σε μια συσκευασία δηλώνονται μαζί με το κύριο 

υλικό της συσκευασίας.



Απλοποιήσεις για τη Λεπτομερή Δήλωση

Απλοποίηση 2

Εάν μια συσκευασία αποτελείται από δύο ή περισσότερα υλικά και ένα από αυτά αποτελεί 

τουλάχιστον το 95% σε βάρος της ολικής συσκευασίας, τότε όλη η συσκευασία δηλώνεται 

με το υλικό αυτό.

Συσκευασίες:

✓Στιγμιαίος καφές 

✓Μπισκότων

✓Υπολογιστές



Κύριο χαρακτηριστικό:

Χρειάζεται μόνο την κατηγορία και την ποσότητα του προϊόντος για να συμπληρωθεί. 

Στο τέλος, προστίθεται η δευτερογενής και τριτογενής συσκευασία προς 20% του συνολικού 
βάρους των υλικών της Δήλωσης Καταλόγου.

Δήλωση καταλόγου & Δήλωση καταλόγου για ποτά

Company Name:

Membership Number: Glass: 0,00 Others: 0,00

Declaration Year: Paper: 0,00 Non Recoverarble.: 0,00

Date Of Completion: 2013 Steel: 0,00

Contact Person: Aluminium: 0,00

Prepared By (If Different): PET: 0,00

Date Of Submission: HDPE: 0,00

Sales: Drink cartons: 0,00 Total 0,00

Received by Net invoice amount € 0,00

Noted by

Approved by

ID Description Of the Product Category Family # Units Sold

Price Per 

Unit Total Price

Running 

Subtotal

€cent € €

Catalogue Declaration All

Official use only

 Weight in kilo - Household



Διαφορές των δύο Δηλώσεων

Στη Λεπτομερή Δήλωση Συσκευασίας χρειάζεται να γνωρίζεις 

το βάρος των συσκευασιών και την ποσότητα των προϊόντων

ενώ 

Η Δήλωση Καταλόγου συμπληρώνεται μόνο χρησιμοποιώντας 

την ποσότητα του προϊόντος



Κατηγοριοποίηση

Θα πρέπει η εταιρεία να έχει 

συμπληρώσει έστω και για μια χρονιά τη 

Λεπτομερή Δήλωση Συσκευασιών ή τη 

Δήλωση Καταλόγου. Αφότου την 

συμπληρώσει, τότε θα μπορεί να 

καταταχθεί σε μια από τις πέντε 

κατηγορίες. Αυτός ο τρόπος Δήλωσης 

αφορά τις εταιρείες που τοποθετούν 

στην αγορά συσκευασίες μέχρι 50 

τόνους. 

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD 

κ. Μάριο Βραχίμη 

Τ.Θ 25463, 

1310 Λευκωσία 

21 Φεβρουαρίου 2017 

Κύριοι, 

Θέμα: Υποβολή Δήλωσης για το έτος 2017 

Αρ. Εγγραφής Εταιρείας:................ 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι η εταιρεία μας  

σύμφωνα με την Δήλωση μας του προηγούμενου έτους εμπίπτει στις κατηγορίες 

στατιστικής Δήλωσης. Ως εκ τούτου σας υποβάλλουμε τα στοιχεία του κύκλου εργασιών 

μας πιο κάτω. 

Το ποσό της εισφοράς με βάση την πιο κάτω κατηγοριοποίηση ανέρχεται σε 

€…………....πλέον Φ.Π.Α. 

Κατηγορία Tόνοι Τέλος ανα έτος  Βάλτε √ 

1 0-2 142.5  

2 2-5 237.5  

3 5-10 570  

4 10-25 1045  

5 25-50 1900  

Αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι η Green Dot Cyprus διατηρεί το δικαίωμα να μας ζητήσει 

διευκρινίσεις ή να προβεί σε έλεγχο (audit) της Δήλωσης μας με επίσκεψη στις 

εγκαταστάσεις μας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Ονοματεπώνυμο 

Θέση 

Προηγούμενο έτος Έτος Δήλωσης Ποσοστό Διαφοράς % 

   



1. Έλεγχος Μελών

Η Green Dot Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει έλεγχο (κατόπιν ειδοποίησης προς τον 

Υπόχρεο Συσκευασίας), όποτε κρίνει αναγκαίο για να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες της 

Δήλωσης είναι σωστές.



2. Υποχρεώσεις Μελών

Όλοι οι Μέτοχοι και τα Μέλη της GDC πρέπει να συμπληρώνουν και να επιστρέφουν το 
έντυπο Λεπτομερούς Δήλωσης Συσκευασίας (ΛΔΣ) μέχρι την 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους, 
η οποία βασίζεται στις πωλήσεις της προηγούμενης χρονιάς.  

Παράδειγμα: Η δήλωση που θα υποβληθεί στις 28/2/2020 βασίζεται στις συσκευασίες που 
τοποθετήθηκαν στην Κυπριακή αγορά το έτος 2019 αλλά η τιμολόγηση αφορά το έτος 2020 
(τα τέλη συσκευασιών προπληρώνονται).



3. Κατηγορίες Συσκευασιών

Οικιακές

• Όσες συσκευασίες καταλήγουν στα σπίτια των καταναλωτών ή 
σε χώρους που δεν συγκεντρώνεται σημαντική ποσότητα 
συσκευασιών π.χ. εστιατόρια, περίπτερα

Εμπορικές / Βιομηχανικές

• Όσες συσκευασίες παραμένουν στα εργοστάσια και τις 
αποθήκες των εταιρειών και στα εμπορικά καταστήματα



4. Τι πρέπει να δηλώνεται στη Δήλωση 

Συσκευασιών

✓ Συσκευασίες προϊόντων που έχουν τοποθετηθεί στην Κυπριακή αγορά 

✓ Συσκευασίες που έχουν μείνει στις αυλές των εργοστασίων ή των αποθηκών των 

εταιρειών από προϊόντα που έχουν εισάγει από το εξωτερικό (π.χ πρώτες ύλες)



6. Τιμοκατάλογος Υλικών Συσκευασίας

2010-2016 2017-2019

€ ανα τόνο € ανα τόνο

Οικιακά

Γυαλί 29,06 27,61

Χαρτί 47,14 44,78

Σίδηρος 95,39 90,62

Αλουμίνιο 21,38 20,31

PET 105,89 100,60

HDPE 105,89 100,60

Χάρτινες Συσκευασίες Υγρών 122,75 116,61

PVC 131,05 124,50

PE 131,05 124,50

PP 131,05 124,50

PS 131,05 124,50

Other 131,05 124,50

Άλλα μη ανακτήσιμα 157,27 149,41

Εμπορικά/Βιομηχανικά

Χαρτί 43,31 41,14

Πλαστικό 37,94 36,04

Ξύλο 12,42 11,80

Άλλα 50,27 47,76



δ. Παραδείγματα 

Γυαλί



Χαρτί/Χαρτοκιβώτιο



Αλουμίνιο



Σίδηρο



PET



HDPE



Χαρτόκουτα Ποτών τύπου Tetra Pak



Chocolate blistersPackaging bags Flexible drinking

Άλλα Ανακτήσιμα PVC



Άλλα Ανακτήσιμα PE



Άλλα Ανακτήσιμα PP



Άλλα Ανακτήσιμα PS



Είδη πλαστικών με βάση τον αριθμό 

στο κάτω μέρος της συσκευασίας



Άλλα Ανακτήσιμα άλλα / Άλλα μη Ανακτήσιμα



Χαρτοκιβώτιο Εμπορικό



Πλαστικό Εμπορικό



Ξύλο



! Ξεχνούν να δηλώσουν τις αγορές πρώτων υλών.

!   Ξεχνούν να δηλώσουν τις συσκευασίες που χρησιμοποιούν για επανασυσκευασία

προϊόντων.

!  Ξεχνούν τις συσκευασίες των προϊόντων που δίνουν για δώρα ή δωρεάν.

Συχνά Λάθη στις Δηλώσεις



Άλλα ανακτήσιμα

€131,05 ανά τόνο

Χαρτί-χαρτόνι

€47,14 per tonne

Διαφορά €83,91

ανά τόνο

Συχνά Λάθη 1



Άλλα ανακτήσιμα

€131,05 ανά τόνο

Αλουμίνιο

€21,38 ανά τόνο

Άλλα ανακτήσιμα

€131,05 ανά τόνο

Χαρτί

€47,14 ανά τόνο

Άλλα μη ανακτήσιμα

€157,27 ανά τόνο

Συχνά Λάθη 2



Άλλα ανακτήσιμα

€131,05 ανά τόνο

Επικεντρώνονται στις 

πωλήσεις και συνήθως 

ξεχνούν να τις δηλώσουν!

Συχνά Λάθη 3



Άλλα ανακτήσιμα

€131,05 ανά τόνο
Εμπορικό πλαστικό

€37,94 ανά τόνο

Εξοικονόμηση €93,11 ανά τόνο

Νερό

Γάλα

Κρασιά 

Χυμοί

Συχνά Λάθη 4



Ερωτήσεις και Υποβολή Δηλώσεων

22586034

k.athanasiou@greendot.com.cy

ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ



Ευχαριστώ
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