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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 9 Αυγούστου 2016 εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΑ 181504/16 (ΦΕΚ 2454 Β/9-8-16) η οποία καθορίζει
το περιεχόμενο και το σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ).  Σύμφωνα με το
άρθρο 1, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, μεριμνά για την
οργάνωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.). Η ανωτέρω υπουργική απόφαση έχει
τροποποιηθεί με τις ΥΑ 892(ΦΕΚ 538Β /22-02-2017) και ΥΑ 175216 (ΦΕΚ 1892Β/24-05-2018). Στο Ε.Μ.ΠΑ
εγγράφονται  υποχρεωτικά οι παραγωγοί (παρ.  1,  άρ.  4Β ν.  4496/17&παρ.  1,  αρ.  2,  ΥΑ 181504/16 (ΦΕΚ 2454
Β/9-8-16)):

i. Συσκευασιών συμπεριλαμβανομένων των Πλαστικών σακουλών μεταφοράς
ii. Οχημάτων
iii. Ελαστικών
iv. Ορυκτελαίων (λιπαντικών ελαίων)
v. Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών
vi. Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Εκτός από τους παραπάνω,  στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών μπορεί να εγγράφονται μεταγενέστερα και οι
παραγωγοί άλλων προϊόντων,  εφόσον υπάρξει σχετική νομοθετική πρόβλεψη (παρ.  4,  αρ.  1,  ΥΑ 181504/16
(ΦΕΚ 2454 Β/9-8-16)). Περισσότερες γενικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στους συνδέσμους
https://www.eoan.gr/εμπα/ποιούς-αφορά/ , https://www.eoan.gr/εμπα/ενημερωτικό-για-επιχειρήσεις/,
https://www.eoan.gr/εμπα/τι-είναι-το-εθνικό-μητρώο-παραγωγών-εμ/.Επίσης στον σύνδεσμο
https://www.eoan.gr/εμπα/συχνές-ερωτήσεις/ παρέχονται συνοπτικές  πληροφορίες  σχετικά με την
διαδικασία εγγραφής καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Στο Ε.Μ.ΠΑ καταχωρούνται τα στοιχεία των υπόχρεων παραγωγών και περιλαμβάνουν:

i. Τα γενικά στοιχεία των επιχειρήσεων κατά την αίτηση εγγραφής (επωνυμία, ΑΦΜ, στοιχεία
επικοινωνίας, δραστηριότητες κλπ).

ii. τις ετήσιες εκθέσεις που συνδέονται με τις δραστηριότητες που αφορούν την εναλλακτική διαχείριση
(ποσότητες και κατηγορίες προϊόντων, συστήματα με τα οποία συμβάλλεται ο παραγωγός κλπ).

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ.:

α) χορηγείται ηλεκτρονικά στον παραγωγό ο Αριθμός Μητρώου Παραγωγών (Α.Μ.Π.), ο οποίος είναι μοναδικός
για κάθε παραγωγό ανεξάρτητα από τον αριθμό των προϊόντων που εγγράφει στο Μητρώο και

β) εκδίδεται αυτόματα ξεχωριστό για κάθε προϊόν πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., στο οποίο
αναγράφεται το είδος του προϊόντος στο οποίο αντιστοιχεί καθώς και το/-α συμβεβλημένο/-α με τον
παραγωγό σύστημα/συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για το συγκεκριμένο προϊόν. Το πιστοποιητικό αυτό
αποδεικνύει την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. Ο παρόν οδηγός αποσκοπεί στη διευκόλυνση της
διαδικασίας καταχώρησης των παραπάνω στοιχείων και δεδομένων μέσα από την επεξήγηση των βασικών
καρτελών και απαιτούμενων πεδίων του Ε.Μ.ΠΑ.

Εάν έχετε άλλες ερωτήσεις που δεν απαντώνται από τον παραπάνω οδηγό επικοινωνήστε με το τμήμα  Ε.Μ.ΠΑ.
του  ΕΟΑΝ:

Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
+ Πατησίων 147 – 6ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 11251
( 210- 8647420 (εσωτ 200, 231, 202)
8 www.eoan.gr  @ register@eoan.gr
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1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Η εγγραφή σας στο μητρώο παραγωγών του ΕΟΑΝ τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτω
υπερσύνδεσης: https://empa.eoan.gr/login.php

Βήμα 1.1. Στην αρχική σελίδα του Εθνικού Μητρώου ΠΑραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.), οι νέοι παραγωγοί (χωρίς
κωδικούς πρόσβασης) οφείλουν να πατήσουν την ένδειξη «Δεν έχω κωδικούς» για να
εισέλθουν στη φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων τους για την αποστολή των κωδικών
πρόσβασης.

[Οι παραγωγοί που διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης εισέρχονται κατευθείαν στο μητρώο
εισάγοντας το όνομα και τον κωδικό χρήστη και πατώντας την ένδειξη «Σύνδεση»]

ΜΕΡΟΣ Α –  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
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Βήμα 1.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ: Στην επόμενη Φόρμα Εγγραφής Στοιχείων και Ενεργοποίησης
Λογαριασμού,
συμπληρώνoνται τα στοιχεία
του Υπεύθυνου Συμπλήρωσης
(Όνομα, Επώνυμο, στοιχεία
επαφής) για το μητρώο (αυτός
δεν είναι απαραίτητα ο νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης.
αλλά αυτός τον οποίο ορίζει η
επιχείρηση ως υπεύθυνο
επικοινωνίας), το προτεινόμενο
Όνομα Χρήστη (με λατινικούς
χαρακτήρες χωρίς κενά)  και ο
Κωδικός πρόσβασης καθώς και
μια έγκυρη διεύθυνση e-mail.

Με την ολοκλήρωση των στοιχείων εγγραφής και την εισαγωγή του αναγραφόμενου captcha
πατήστε την «Εγγραφή».

Βήμα 1.3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων
αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε κατά την δημιουργία χρήστη,
επιβεβαιωτικό μήνυμα στο
οποίο απαιτείται να γίνει
ενεργοποίηση του
λογαριασμού.

Μετά την ενεργοποίηση του
λογαριασμού μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες
του μητρώου.

[Σε περίπτωση που έχετε χάσει
τους κωδικούς στην αρχική
σελίδα εγγραφής παραγωγού
πατάτε την ένδειξη «Ξέχασα τον
κωδικό μου» στην αρχική
σελίδα, ώστε να σας αποσταλεί
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
νέα σύνδεση στην οποία και θα
πρέπει να συνδεθείτε για να
δηλώσετε τον νέο κωδικό.

Σημειώστε ότι το μήνυμα θα
αποσταλεί στη διεύθυνση με την οποία έχετε εγγραφεί, για το λόγο αυτό συστήνεται η
ηλεκτρονική διεύθυνση που θα εγγραφείτε να είναι εταιρική και όχι προσωπική.]
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Οι χρήστες με δικαιώματα παραγωγού έχουν τις παρακάτω δυνατότητες:

· Καταχώρηση και διαχείριση των γενικών στοιχείων τους

· Καταχώρηση και διαχείριση των ετήσιων εκθέσεων τους

Βήμα 1.4. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΦΜ: Το πρώτο βήμα για τη συμμετοχή σας στο
μητρώο είναι η καταχώρηση ή επιβεβαίωση των στοιχείων της επιχείρησή σας. Για το σκοπό
αυτό επιλέξτε «Καταχώριση παραγωγού» είτε από τις επιλογές της κεντρικής σελίδας είτε από
το μενού πλοήγησης στα αριστερά της οθόνης.

Βήμα 1.5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: Για την αρχική εγγραφή ενός παραγωγού
απαιτείται να εισαχθεί ο ΑΦΜ του παραγωγού. Με την ολοκλήρωση της πληκτρολόγησης του
ΑΦΜ και τη μετακίνηση σε άλλο πεδίο συμπληρώνονται αυτόματα η επωνυμία, η διεύθυνση, ο
ΤΚ και η πόλη της έδρας του παραγωγού,  όπως τα πεδία αυτά είναι καταγεγραμμένα στο
Ευρωπαϊκό Σύστημα VIES.  Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει από την λίστα που εμφανίζεται
στην οθόνη την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική λίστα είναι γεωγραφικά
κατανεμημένη και όχι αλφαβητικά.
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Για την εγγραφή ενός παραγωγού χρειάζεται να συμπληρωθούν τα στοιχεία της παραπάνω
καρτέλας καθώς και να έχει επιλεγεί ενεργή δραστηριότητα και έτος έναρξης για τουλάχιστον
μία κατηγορία προϊόντων. Για να είναι επιτυχής η αποθήκευση θα πρέπει:

· να συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία «Επωνυμία», «Διεύθυνση», «Τ.Κ.», «Πόλη»,
«Τηλέφωνο», «Email», «ΑΦΜ» & «ΔΟΥ»

· ο Τ.Κ. να έχει 5 χαρακτήρες (π.χ. 15237),
· τα πεδία Τηλέφωνο και FAX να μην έχουν περισσότερους από 15 χαρακτήρες,
· το πεδίο Email να περιλαμβάνει μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πχ

someone@example.com),
· το πεδίο Αρ ΓΕΜΗ να έχει συμπληρωθεί κατά δήλωση (Από 1/1/2020)
· το πεδίο ΑΦΜ να περιλαμβάνει έναν έγκυρο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
· να συμπληρώνεται η Κατηγορία Προϊόντων που δραστηριοποιείται ο παραγωγός και το

έτος έναρξης της σχετικής δραστηριότητας βάσει της έναρξης της στην εφορία (πχ αν
ένας παραγωγός κάνει χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών από το 2000
επιλέγει ως κατηγορία τα λιπαντικά έλαια & έτος έναρξης το 2000).  Αν ένας παραγωγός
έχει παραπάνω από ένα προϊόντα που υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση (πχ
ηλεκτρονικός εξοπλισμός και συσκευασίες και συσσωρευτές) τότε θα πρέπει να δηλώσει
όλα τα σχετικά προϊόντα προκειμένου να εμφανιστούν αργότερα τα αντίστοιχα για αυτά
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
· Ένας παραγωγός που εισάγει ηλεκτρικές συσκευές, θεωρείται υπόχρεος παραγωγός

τόσο για τις ηλεκτρικές συσκευές που εισάγει όσο και για τη συσκευασία αυτών,
συνεπώς θα πρέπει να συμβληθεί με ένα φορέα ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ και ένα φορέα ΣΣΕΔ
Συσκευασιών. Αντίστοιχα, κάθε έτος θα πρέπει να συμπληρώσει την ετήσια έκθεσή
του στο Ε.Μ.ΠΑ για το προηγούμενο έτος τόσο για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό που έχει
εισάγει όσο και για τη συσκευασία αυτού. Εάν οι ηλεκτρικές συσκευές έχουν και
ενσωματωμένους συσσωρευτές  από 1/1/2021 υποχρεούνται να συμβληθούν και με
φορέα ΣΣΕΔ συσσωρευτών.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
· Η κατηγορία προϊόντων πρέπει να ενημερώνεται στην περίπτωση που

αλλάζει/προστίθεται νέα κατηγορία. Έτσι λοιπόν εάν ένας παραγωγός π.χ. που είναι
υπόχρεος για συσκευασίες  και εντός ενός έτους αρχίζει να εισάγει και ελαστικά
οχημάτων, τότε θα πρέπει να τροποποιήσει τα στοιχεία του παραγωγού
προσθέτοντας και τη νέα κατηγορία προϊόντων (ελαστικά)  που υπάγεται σε
καθεστώς εναλλακτικής διαχείρισης  να κάνει σύμβαση με φορέα ΣΣΕΔ ελαστικών
πριν γίνει υπόχρεος και ποσοτική έκθεση στο Ε.Μ.ΠΑ (μηδενική αρχικά για το έτος
που δεν ήταν υπόχρεος ).

Βήμα 1.6. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Σε περίπτωση που ένας
παραγωγός διαθέτει προϊόντα στην ελληνική αγορά και έχει έδρα εκτός ελληνικής επικράτειας,
θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 3,  παράγραφος 2.1  (γ)  της υπουργικής απόφασης για το
μητρώο, να ορίσει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ο οποίος θα αναλάβει την υποχρέωση
καταχώρισης του παραγωγού στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών.  Για να εμφανιστεί η οθόνη
καταχώρισης των στοιχείων του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου θα πρέπει να γίνουν οι εξής
ενέργειες:

1. Αναγράφεται ο σχετικός ΑΦΜ (TAX NUMBER) του ξένου παραγωγού.

2. Δηλώνεται η Δ.Ο.Υ. Εκτός Ελλάδας

3. Στο πεδίο χώρα καταγράφεται η χώρα έδρας της εταιρείας.

Στο παράρτημα του οδηγού εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ υπάρχει υπόδειγμα γραπτής εντολής
(written mandate) μεταξύ του παραγωγού και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Η
υπογεγραμμένη γραπτή εντολή  θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον ΕΟΑΝ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση register@eoan.gr και στους φορείς Συστημάτων Εναλλακτικής
Διαχείρισης με τους οποίους έχουν γίνει οι σχετικές συμβάσεις.
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ΧΡΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη βοήθεια   για την
επεξήγηση των πεδίων που συμπληρώνονται. Η βοήθεια προσφέρει πληροφορίες για
το είδος του πεδίου (υποχρεωτικό ή προαιρετικό),  τον αριθμό των χαρακτήρων και
άλλων σχετικών οδηγιών.

Βήμα 1.7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Στην
καρτέλα αυτή, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπρόσωπου της
επιχείρησης όπως αυτός ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αν η διεύθυνση ( «διεύθυνση
ίδια με την έδρα;»)  του Νόμιμου Εκπρόσωπου είναι διαφορετική από ότι έχει δηλωθεί στην
προηγούμενη καρτέλα για την έδρα της εταιρείας τότε εμφανίζονται προς συμπλήρωση τα
στοιχεία της νέας διεύθυνσης. Στην ίδια εικόνα παρουσιάζονται προς συμπλήρωση τα στοιχεία
του Υπεύθυνου Επικοινωνίας στην περίπτωση που είναι διαφορετικός από το Νόμιμο
Εκπρόσωπο («Ο Νόμιμος εκπρόσωπος είναι και υπεύθυνος επικοινωνίας για το Μητρώο;»):

Για την ορθή συμπλήρωση και αποθήκευση των δεδομένων της οθόνης θα πρέπει να τηρούνται
τα παρακάτω:

· να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία (Επώνυμο, Όνομα, Τηλέφωνο, Email και
εφόσον συντρέχουν λόγοι Διεύθυνση, Τ.Κ. και Πόλη),



Οδηγός Εγγραφής Παραγωγού & Συμπλήρωσης Ετήσιας Έκθεσης | Έκδοση 8η, 11/2022 9

· το πεδίο Τ.Κ. να έχει 5 χαρακτήρες πχ 15237,
· τα πεδία Τηλέφωνο και FAX να μην έχουν περισσότερους από 15 χαρακτήρες
· το πεδίο Email να περιλαμβάνει μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πχ

someone@example.com).

Σε περίπτωση που μία εταιρεία έχει δηλώσει ότι θα καταχωρηθεί μέσω
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στο πεδίο «νόμιμος εκπρόσωπος» θα πρέπει να
δηλωθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Βήμα 1.8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ): Στην τελευταία καρτέλα,  ο χρήστης θα
πρέπει να συμπληρώσει τους Κωδικούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης. Για το σκοπό
αυτό, πληκτρολογεί τους πρώτους τέσσερις χαρακτήρες του ΚΑΔ (με τη μορφή ΧΧ.ΧΧ) ώστε να
εμφανιστεί η λίστα όπως έχει αποτυπωθεί στο μητρώο της οικείας ΔΟΥ.  Για να προχωρήσει η
διαδικασία θα πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον μία δραστηριότητα. Με την παραπάνω
διαδικασία ολοκληρώνεται η καταχώρηση των στοιχείων του Παραγωγού και ο χρήστης μπορεί
να προχωρήσει στην καταχώρηση της περιοδικής δήλωσης ποσοτήτων.
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2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Βήμα 2.1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: Τα στοιχεία του παραγωγού μπορούν να τροποποιηθούν
μέσω αντίστοιχων οθονών που είναι προσβάσιμες από την επιλογή «Διαχείριση
Παραγωγών» της αρχικής οθόνης του μενού επιλογών.  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι
παραγωγοί μπορούν ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουν τα στοιχεία τους όχι αργότερα από
ένα μήνα από την ημερομηνία μεταβολής των στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 7 της σχετικής
υπουργικής απόφασης (ΥΑ 181504/29-7-2016 ως ισχύει).

Βήμα 2.2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: Ο χρήστης θα πρέπει να
επιλέξει την επιχείρηση, της οποίας τα δεδομένα θέλει να μεταβάλλει, ώστε να οδηγηθεί στην
πρώτη οθόνη με τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης.
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Βήμα 2.3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΔ: Επιλέγοντας στο πλαίσιο το «Νόμιμος Εκπρόσωπος», «Άλλα
πρόσωπα» και «ΚΑΔ» στην κορυφή της οθόνης,  ο χρήστης μεταφέρεται στα αντίστοιχα
δεδομένα τα οποία μπορεί να τροποποιεί. Για τις οθόνες αυτές ισχύουν οι περιορισμοί που
αναφέρθηκαν και για την αρχική καταχώρηση.
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3. ΥΠΟΒΟΛΗ	ΕΤΗΣΙΩΝ	ΕΚΘΕΣΕΩΝ	–	ΓΕΝΙΚΑ	

Για την υποβολή νέας έκθεσης συνδέεστε στο λογαριασμό σας μέσω της υπερσύνδεσης
https://empa.eoan.gr/login.php

[Σε περίπτωση που έχετε χάσει τους κωδικούς σας, στην αρχική σελίδα εγγραφής παραγωγού πατάτε την
ένδειξη «Ξέχασα τον κωδικό μου», ώστε να σας αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο νέα σύνδεση
στην οποία και θα πρέπει να συνδεθείτε για να δηλώσετε τον νέο κωδικό (password). Σημειώστε ότι το
μήνυμα θα αποσταλεί στη διεύθυνση με την οποία έχετε εγγραφεί,  για το λόγο αυτό συστήνεται η
ηλεκτρονική διεύθυνση που θα εγγραφείτε να είναι εταιρική και όχι προσωπική.]

Βήμα 3.1. Για την καταχώρηση της δήλωσης ποσοτήτων,  ο χρήστης επιλέγει «Νέα Έκθεση» από τις
επιλογές της κεντρικής σελίδας είτε από το μενού πλοήγησης στα αριστερά της οθόνης.

Βήμα 3.2. Επιλέγετε το ΕΤΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ και τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ για τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση:

ΜΕΡΟΣ Β –  ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
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Σημειώνεται ότι η περίοδος αναφοράς των ποσοτήτων αφορά στο προηγούμενο
ημερολογιακό έτος από το έτος εγγραφής/υποβολής της έκθεσης στο Ε.Μ.ΠΑ (πχ. για εγγραφή
ενός παραγωγού εντός του 2017  η έκθεση αφορά τις ποσότητες που τοποθετήθηκαν στην
ελληνική αγορά (πωλήσεις) το 2016).

Βήμα 3.3. Επιλέγετε τον ΦΟΡΕΑ ΣΣΕΔ με τον οποίο έχετε συμβληθεί:

Πατώντας «Επόμενο», εμφανίζονται οι φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής
Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) που αντιστοιχούν στις κατηγορίες προϊόντων στις οποίες δραστηριοποιείται
η επιχείρηση και οι οποίες έχουν δηλωθεί κατά την αρχική καταχώρηση των στοιχείων της στην
αίτηση εγγραφής.

Η κάθε δήλωση αντιστοιχίζεται με έναν φορέα ΣΣΕΔ και,  επομένως,  ο χρήστης καλείται να
επιλέξει τον φορέα Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης με το οποίο έχει συμβληθεί.

Σε περίπτωση που είναι συμβεβλημένος με περισσότερους του ενός φορείς ΣΣΕΔ τότε η
διαδικασία αυτή πρέπει να επαναληφθεί τόσες φορές όσοι και οι φορείς ΣΣΕΔ με τους
οποίους είναι συμβεβλημένος ο παραγωγός.
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Σημειώνεται ότι κάθε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αντιστοιχεί με συγκεκριμένα
προϊόντα και σας δίνεται η δυνατότητα να δηλώσετε μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες
προϊόντων για τα οποία έχει πάρει έγκριση ο αντίστοιχος φορέας ΣΣΕΔ.

	

	

Ακολουθεί αναλυτικός Οδηγός Συμπλήρωσης της Ετήσιας Έκθεσης ανάλογα με το ρεύμα εναλλακτικής
διαχείρισης.
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4. ΥΠΟΒΟΛΗ	ΕΤΗΣΙΩΝ	ΕΚΘΕΣΕΩΝ	–	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	

4.1. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Μετά την επιλογή ενός από τα ΣΕΔ συσκευασιών (ΕΕΑΑ ΑΕ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, ΚΕΠΕΔ ΑΕ,
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ)  ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει με ποιο τρόπο διαθέτει ο παραγωγός τα
προϊόντα του στην αγορά δηλώνοντας αν ανήκει σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες
(δυνατότητα πολλαπλής επιλογής):

α) κατασκευαστής συσκευασμένων προϊόντων

β) εισαγωγέας συσκευασμένων προϊόντων

γ) χρήστης συσκευασιών για πλήρωση στα σημεία πώλησης*

δ) κατασκευαστής συσκευασιών για πλήρωση στα σημεία πώλησης

ε) εισαγωγέας συσκευασιών για πλήρωση στα σημεία πώλησης

 *  «Οι χρήστες  συσκευασιών για πλήρωση στα σημεία πώλησης»  παύουν να θεωρούνται
υπόχρεοι παραγωγοί από τις 23-07-2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4819/2021.
Αντ’αυτών, υπόχρεοι παραγωγοί θεωρούνται πλέον οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς των
συσκευασιών που χρησιμοποιούνται για πλήρωση στα σημεία πώλησης. Η περίπτωση (γ) θα
καταργηθεί στις εκθέσεις των επόμενων ετών.

Σύμφωνα με το ν.  4819/2021,  άρθρο 84,  παρ.  1,  περ.  (αβ):  «Υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασίας θεωρούνται α)  τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και κατ’ επάγγελμα….. αβ) κατασκευάζουν ή
εισάγουν συσκευασίες, οι οποίες προορίζονται να γεμίζονται σε σημείο πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των
σακουλών μεταφοράς…»
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4.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

4.2.1. Στην ετήσια έκθεση έτους 2020  και έπειτα,  πρέπει να δηλώνονται διακριτά οι συσκευασίες μιας
χρήσης και οι επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες.

4.2.2. Στην ετήσια έκθεση έτους 2021  και έπειτα,  πρέπει να δηλώνονται διακριτά οι συσκευασίες προς
πώληση (πρωτογενείς συσκευασίες) και οι λοιπές ομαδοποιημένες συσκευασίες και συσκευασίες
μεταφοράς (δευτερογενείς και τριτογενείς συσκευασίες).

4.2.3. Στις στήλες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ καταχωρίζονται ανά διαφορετικό υλικό οι ποσότητες των
συσκευασιών μιας χρήσης που έχουν διατεθεί (πωληθεί από τον υπόχρεο) στην ελληνική αγορά το
έτος αναφοράς, διακριτά σε πρωτογενείς και  λοιπές (δευτερογενείς & τριτογενείς) συσκευασίες.

Υπενθυμίζεται ότι στον. 4819/2021, άρθρο 77, σημείο 1:  «"Συσκευασία" είναι κάθε προϊόν, κατασκευασμένο
από οποιουδήποτε είδους υλικό, προοριζόμενο να χρησιμοποιείται για να περιέχει αγαθά, για την προστασία,
τη διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίαση αγαθών, από πρώτες ύλες μέχρι επεξεργασμένα αγαθά, από τον
παραγωγό μέχρι τον χρήστη ή τον καταναλωτή.  Ως συσκευασίες θεωρούνται όλα τα είδη «μιας χρήσης» που
χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό. Ως «συσκευασία» νοείται μόνο:
α) Η συσκευασία προς πώληση ή πρωτογενής συσκευασία σχεδιασμένη να αποτελεί,  στο σημείο αγοράς,
χωριστή μονάδα προς πώληση στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή.
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β) Η ομαδοποιημένη συσκευασία ή δευτερογενής συσκευασία,  σχεδιασμένη να αποτελεί στο σημείο αγοράς,
σύνολο ορισμένου αριθμού μονάδων προς πώληση είτε αυτές πωλούνται ως έχουν στον τελικό χρήστη ή
καταναλωτή είτε χρησιμεύουν για την πλήρωση των εκθετηρίων στο σημείο πώλησης. Η συσκευασία μπορεί να
αφαιρείται από το προϊόν χωρίς να επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά του.
γ) Η συσκευασία μεταφοράς ή τριτογενής συσκευασία, σχεδιασμένη να διευκολύνει τη διακίνηση και μεταφορά
αριθμού μονάδων προς πώληση ή ομαδοποιημένων συσκευασιών, προκειμένου να αποφεύγονται η δια χειρός
διακίνηση και οι ζημίες κατά τη μεταφορά.  Στις συσκευασίες μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται τα
εμπορευματοκιβώτια των οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών»

4.2.4. Οι ποσότητες των συσκευασιών καταχωρίζονται τόσο σε αριθμό τεμαχίων όσο και σε βάρος  (σε
κιλά).

4.2.5. Ειδικά στις πλαστικές συσκευασίες καταχωρίζονται οι συσκευασίες ανά τύπο πολυμερούς, ενώ
αναφέρονται διακριτά οι Πλαστικές φιάλες ΡΕΤ, δηλαδή:
· Πλαστικές φιάλες ΡΕΤ
· ΠΛΑΣΤΙΚΟ από πολυτερεφθαλικό αιθυλένιο (ΡΕΤ)
· ΠΛΑΣΤΙΚΟ από πολυπροπυλένιο (ΡΡ)
· ΠΛΑΣΤΙΚΟ από πολυαιθυλένιο (ΡΕ)
· ΠΛΑΣΤΙΚΟ από πολυστυρένιο (PS)
· ΠΛΑΣΤΙΚΟ από διογκωμένο πολυστυρένιο
· ΠΛΑΣΤΙΚΟ από άλλο πολυμερές (PO)
· Πολυστρωματικά πλαστικά με περισσότερα του ενός πολυμερή ή πλαστικά με ετικέτες από

PVC

4.2.6. Σημειώνεται ότι οι βιοαποικοδομήσιμες ή λιπασματοποιήσιμες πλαστικές συσκευασίες,
θεωρούνται πλαστικές συσκευασίες και ως εκ τούτου δηλώνονται στην αντίστοιχη κατηγορία
πολυμερούς (π.χ. το PLA θα αναφερθεί στην κατηγορία «άλλο πλαστικό (ΡΟ)»).

4.2.7. Στο πεδίο "Άλλες Συσκευασίες" περιλαμβάνονται οι συσκευασίες που αποτελούνται από ένα μόνο
υλικό (π.χ. ύφασμα, κεραμικό, κλπ) διαφορετικό από τα υλικά που καταγράφονται συγκεκριμένα.

4.2.8. Στο πεδίο "Σύνθετες Συσκευασίες" περιλαμβάνονται οι συσκευασίες που αποτελούνται από
περισσότερα από ένα υλικά, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία «σύνθετες συσκευασίες με βάση
το χαρτί/το πλαστικό/το γυαλί» ανάλογα με το κύριο υλικό.
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Συμπληρώνονται τα τεμάχια και τα κιλά ανά τύπο σύνθετης συσκευασίας (στη συνέχεια θα πρέπει
να συμπληρωθούν τα ποσοστά που το κάθε ένα από τα υλικά αυτά συμμετέχει κατά βάρος στη
μονάδα συσκευασίας).

Υπενθυμίζεται ότι στο ν. 4819/2021, άρθρο 77, παρ. 2, σημείο 5: «"Σύνθετη συσκευασία"  θεωρείται η
συσκευασία που αποτελείται από δύο (2) ή περισσότερα στρώματα διαφορετικών υλικών τα οποία δεν είναι
δυνατόν να διαχωριστούν με το χέρι και συνιστούν μία ενιαία ολοκληρωμένη μονάδα αποτελούμενη από
εσωτερικό υποδοχέα και εξωτερικό περίβλημα, η οποία γεμίζεται, αποθηκεύεται, μεταφέρεται και εκκενώνεται
ενιαία.»

4.2.9. Μετά τη συμπλήρωση του αριθμού τεμαχίων και του συνολικού βάρους (σε κιλά) κάθε τύπου
σύνθετης συσκευασίας, εμφανίζεται ο πίνακας όπου θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ποσοστά που
το κάθε υλικό συμμετέχει στη μονάδα της σύνθετης συσκευασίας (οι αντίστοιχες ποσότητες ανά
υλικό υπολογίζονται αυτόματα).

Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/665 που τροποποιεί την Απόφαση 2005/270/ΕΚ, «οι σύνθετες
συσκευασίες και άλλες συσκευασίες που αποτελούνται από περισσότερα από ένα υλικά υπολογίζονται και
δηλώνονται ανά υλικό που περιέχεται στη συσκευασία». Μόνο στην περίπτωση που ένα δεδομένο υλικό
συνιστά ασήμαντο μέρος της μονάδας συσκευασίας και σε καμία περίπτωση ποσοστό μεγαλύτερο του 5 % της
συνολικής μάζας της μονάδας συσκευασίας, τότε μπορεί το υλικό αυτό να αναφερθεί στη στήλη του κυριότερου
υλικού κατά βάρος.

4.2.10. Στις στήλες ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ καταχωρίζονται οι ποσότητες των
επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που έχουν διατεθεί (πωληθεί από τον υπόχρεο) στην
ελληνική αγορά το έτος αναφοράς.
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Η επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών από τον τελικό χρήστη για τον ίδιο ή για άλλο σκοπό, δεν
θεωρείται επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία με βάση τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.  Για
παράδειγμα:
· Η επαναχρησιμοποίηση γυάλινων βάζων που περιείχαν μουστάρδα (όταν αυτά αδειάσουν) ως

ποτήρια, δεν θεωρείται επαναχρησιμοποίηση για τον ίδιο σκοπό.
· Η επαναχρησιμοποίηση βάζων που αρχικά περιείχαν μαρμελάδα εμπορικής παραγωγής

(συσκευασμένο βιομηχανικό προϊόν),  όταν αυτά αδειάσουν και η πλήρωσή τους με σπιτική
μαρμελάδα ή άλλες ουσίες, δεν αποτελεί επαναχρησιμοποίηση για τον ίδιο σκοπό.

Υπενθυμίζεται ότι (ν. 4819/2021, άρθρο 77, παρ. 2, σημείο 3): «"Επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία"
θεωρείται η συσκευασία που έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί και τοποθετηθεί στην αγορά, προκειμένου να
εκπληρώσει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της πολλαπλές διαδρομές ή επαναλαμβανόμενες χρήσεις, με την
επαναπλήρωση ή την επαναχρησιμοποίησή της για τον σκοπό για τον οποίο μελετήθηκε.»

4.2.11. Επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες που τοποθετήθηκαν στην αγορά για πρώτη φορά εντός του
έτους αναφοράς: αντιστοιχεί στα τεμάχια που κατασκευάστηκαν/εισήχθησαν/τοποθετήθηκαν
στην αγορά για πρώτη φορά (δηλαδή αυτά που αποτελούν καινούρια επαναχρησιμοποιήσιμη
συσκευασία)

4.2.12. Σύνολο επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διατέθηκαν στην αγορά εντός του έτους
αναφοράς:  ο αριθμός τους ισούται με τον αριθμό των προϊόντων που διατέθηκαν στην αγορά
εντός επαναχρησιμοποιήσιμης συσκευασίας

4.2.13. Μέσος όρος κύκλων χρήσης ανά έτος για μια μονάδα συσκευασίας:  εκτιμάται ή υπολογίζεται
πόσες φορές εντός του έτους μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μια μονάδα συσκευασίας

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ)  2019/665:  «"Κύκλος χρήσης" θεωρείται μία
διαδρομή επαναχρησιμοποιήσιμης συσκευασίας, από τη στιγμή που διατίθεται στην αγορά μαζί με τα αγαθά τα
οποία προορίζεται να περιέχει, να προστατεύει, να χειρίζεται, να παραδίδει ή να παρουσιάζει μέχρι τη στιγμή
που επιστρέφεται για επαναχρησιμοποίηση σε ένα σύστημα επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών με σκοπό την
εκ νέου διάθεσή της στην αγορά μαζί με τα αγαθά.»

4.2.14. Εμπορικές Ονομασίες Προϊόντων που τοποθετήθηκαν στην αγορά:  Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης
μπορεί να δηλώσει τις εμπορικές ονομασίες των προϊόντων που τοποθέτησε στην αγορά για το
συγκεκριμένο έτος.  Πληκτρολογώντας τους πρώτους χαρακτήρες,  η εφαρμογή θα προτείνει στο
χρήστη τυχόν καταχωρημένες εμπορικές ονομασίες που ταιριάζουν με την πληκτρολόγηση. Εφόσον
η εμπορική ονομασία δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα,  τότε ο χρήστης μπορεί να την
καταχωρήσει πατώντας το κουμπί «+» στα δεξιά του πλαισίου κειμένου.
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4.3. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

4.3.1. Τρόπος διάθεσης στην αγορά:  Μετά την επιλογή ενός από τα ΣΕΔ συσκευασιών (ΕΕΑΑ ΑΕ
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ) ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει με
ποιο τρόπο διαθέτει ο παραγωγός τα προϊόντα του στην αγορά δηλώνοντας αν ανήκει σε μία ή
περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες (δυνατότητα πολλαπλής επιλογής):

α) Εισαγωγέας  πλαστικών σακουλών μεταφοράς

β) Κατασκευαστής πλαστικών σακουλών μεταφοράς

4.3.2. Στη συγκεκριμένη καρτέλα καταχωρίζονται οι ποσότητες των σακουλών μεταφοράς που έχουν
διατεθεί (πωληθεί) στην ελληνική αγορά το έτος αναφοράς ανά κατηγορία προϊόντος ανάλογα με
το πάχος.

4.3.3. Οι πλαστικές σακούλες που καταχωρούνται πρέπει να καταγράφονται σε αριθμό τεμαχίων και σε
βάρος (κιλά).

Σημείο 4.3.4.
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4.3.4. Σύμφωνα με τις παρ 10, 11 και 15 του  άρθρου  77 του ν 4819/2021 και οι βιοαποδομήσιμες ή
βιοαποικοδομήσιμες ή λιπασματοποιήσιμες (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13432)
είναι πλαστικές σακούλες μεταφοράς και υπόκεινται σε χρηματικές εισφορές στους
φορείς  συλλογικών συστημάτων  εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ΣΣΕΔ, καθώς ο νόμος δεν
προβλέπει εξαίρεσή τους.

Σημειώνεται ότι οι βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) / λιπασματοποιήσιμες έχουν εξαίρεση μόνο
από την καταβολή από τους καταναλωτές περιβαλλοντικού τέλους (παρ 2 άρθρου 79 του ν 4819/2021),
κάτι που δεν αφορά τους υπόχρεους παραγωγούς  πλαστικών σακουλών μεταφοράς, αλλά τους
καταναλωτές και τα καταστήματα που δίνουν τις σακούλες αυτές.

Δεν πρέπει να συγχέεται η εισφορά που πληρώνουν οι παραγωγοί στα ΣΣΕΔ με το περιβαλλοντικό τέλος
που πληρώνουν οι καταναλωτές και αποτελεί μέτρο πρόληψης για τον περιορισμό χρήσης της πλαστικής
σακούλας.

4.3.5. Εμπορικές Ονομασίες Προϊόντων που τοποθετήθηκαν στην αγορά:  ο χρήστης μπορεί να
δηλώσει τις εμπορικές ονομασίες των προϊόντων που τοποθέτησε στην αγορά για το
συγκεκριμένο έτος. Πληκτρολογώντας τους πρώτους χαρακτήρες, η εφαρμογή θα προτείνει στο
χρήστη τυχόν καταχωρημένες εμπορικές ονομασίες που ταιριάζουν με την πληκτρολόγηση.
Εφόσον η εμπορική ονομασία δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα,  τότε ο χρήστης μπορεί να την
καταχωρήσει πατώντας το κουμπί «+»  στα δεξιά του πλαισίου κειμένου.  [Το πεδίο αυτό είναι
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς]

Στο Παράρτημα ΙΙ παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα συμπλήρωσης της Ετήσιας Έκθεσης
Συσκευασιών για την καλύτερη κατανόηση από τους παραγωγούς
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5. ΥΠΟΒΟΛΗ	ΕΤΗΣΙΩΝ	ΕΚΘΕΣΕΩΝ	–	ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ	ΣΤΗΛΕΣ	
ΚΑΙ	ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ	(ΗΣ&Σ)	

5.1. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Μετά την επιλογή ενός από τα ΣΕΔ ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΑΦΗΣ, RE-BATTERY, COMBATT)
ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει με ποιο τρόπο διαθέτει ο παραγωγός τα προϊόντα του στην αγορά
δηλώνοντας αν ανήκει σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες (δυνατότητα πολλαπλής
επιλογής):

Α) κατασκευαστής ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Β) εισαγωγέας ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Γ) εισαγωγέας οχημάτων

Δ) εισαγωγέας εξοπλισμού

Ε) άλλο

Πατώντας «Επόμενο» ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη καταχώρησης ποσοτήτων.
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5.2. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΣ&Σ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Στην οθόνη καταχώρησης ποσοτήτων καταχωρίζεται η αντίστοιχη σε κάθε κατηγορία,  ποσότητα τόσο σε
τεμάχια όσο και σε βάρος (κιλά).  Σημειώνεται ότι ανάλογα με το ΣΕΔ προκύπτουν και οι αντίστοιχες
υποκατηγορίες για τις οποίες έχει εγκριθεί το ΣΕΔ.  Οι ποσότητες που πρέπει να εισαχθούν πρέπει να
διακρίνονται ανά είδος ΗΣΣ (βιομηχανίας, οχημάτων, φορητές κλπ) και ηλεκτροχημικό τύπο (μολύβδου-
οξέως, νικελίου καδμίου, νικελίου υδριδίου μετάλλου, ιόντων λιθίου κλπ).

Είναι υποχρεωτική η καταχώριση της ποσότητας τόσο σε τεμάχια όσο και σε κιλά για κάθε κατηγορία
προϊόντων για να συνεχιστεί η εγγραφή ή η διαδικασία καταχώρησης.

Στην περίπτωση που μία εταιρεία δεν είχε διακινήσει (πωλήσει) καμία ποσότητα συσσωρευτών κατά
το έτος αναφοράς αλλά έχει ενεργή σύμβαση με ένα ΣΕΔ θα πρέπει να καταχωρίσει μηδενικές
ποσότητες (0) τόσο στα τεμάχια όσο και στα αντίστοιχα κιλά.
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5.3. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Στις περιπτώσεις εισαγωγών από τρίτες χώρες, καταγράφονται οι χώρες κατασκευής (όχι εισαγωγής) των
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που εισάγονται στην ελληνική αγορά (δυνατότητα αναφοράς σε
περισσότερες χώρες) εφόσον αυτές κατασκευάζονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. Οι χώρες αυτές αφαιρούνται
και προστίθενται αν επιλεγούν πάλι μέσω της λίστας από τον χρήστη.

Τέλος, ο χρήστης πρέπει να δηλώσει τις εμπορικές ονομασίες των προϊόντων που τοποθέτησε στην αγορά
για το συγκεκριμένο έτος.  Πληκτρολογώντας τους πρώτους χαρακτήρες,  η εφαρμογή θα προτείνει στο
χρήστη τυχόν καταχωρημένες εμπορικές ονομασίες που ταιριάζουν με την πληκτρολόγηση.  Εφόσον η
εμπορική ονομασία δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα,  τότε ο χρήστης μπορεί να την καταχωρήσει
πατώντας το κουμπί «+» στα δεξιά του πλαισίου κειμένου.
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6. ΥΠΟΒΟΛΗ	ΕΤΗΣΙΩΝ	ΕΚΘΕΣΕΩΝ	–	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ	ΚΑΙ	
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	(HHE)	

6.1. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Μετά την επιλογή ενός από τα ΣΕΔ ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ,
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ) ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει με ποιο τρόπο διαθέτει ο παραγωγός τα προϊόντα
του στην αγορά δηλώνοντας αν ανήκει σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες (δυνατότητα
πολλαπλής επιλογής):

Α)  Είναι εγκατεστημένος στη χώρα και κατασκευάζει ΗΗΕ με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή
αναθέτει τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ΗΗΕ, τον οποίο διαθέτει στην αγορά με την επωνυμία ή το
εμπορικό σήμα του εντός της ελληνικής επικράτειας.

Β) Είναι εγκατεστημένος στη χώρα και μεταπωλεί εντός της ελληνικής επικράτειας με την επωνυμία ή το
εμπορικό σήμα του εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους προμηθευτές, όπου ο μεταπωλητής δεν
θεωρείται «παραγωγός» εφόσον η μάρκα του παραγωγού αναγράφεται στον εξοπλισμό σύμφωνα με
το ανωτέρω σημείο.

Γ)  Είναι εγκατεστημένος στη χώρα και διαθέτει στην αγορά κατ’  επάγγελμα ΗΗΕ από τρίτη χώρα ή από
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δ) Πωλεί ΗΗΕ στη χώρα μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας απευθείας σε ιδιωτικά νοικοκυριά ή σε
χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών και είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη
χώρα

Ε)  Είναι εγκατεστημένος στη χώρα και πωλεί ΗΗΕ σε άλλο κράτος μέλος μέσω εξ αποστάσεως
επικοινωνίας απευθείας σε ιδιωτικά νοικοκυριά ή σε χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών

Οι ανωτέρω τρόποι διάθεσης στην αγορά ισχύουν από τις εκθέσεις του 2019 και έπειτα.

Πατώντας «Επόμενο» ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη καταχώρησης ποσοτήτων.
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6.2. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΗΗΕ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ

Στην οθόνη καταχώρησης ποσοτήτων σε τεμάχια και κιλά (όπου θα πρέπει να καταχωρήσει τιμή για κάθε
κατηγορία προϊόντων.  Σημειώνεται ότι ανάλογα με το ΣΕΔ προκύπτουν και οι αντίστοιχες κατηγορίες
προϊόντων για τις οποίες έχει εγκριθεί το ΣΕΔ.

Οι ποσότητες που εισάγονται διακρίνονται ανά κατηγορία και υποκατηγορία ΗΗΕ όπως προβλέπονται
στο σχετικό νομικό πλαίσιο.

Οι κατηγορίες προϊόντων που εμφανίζονται στην σχετική καρτέλα ισχύουν για τις εκθέσεις του 2019 και η
κατηγορία 4β για τις εκθέσεις του 2020 και έπειτα.

Στην περίπτωση που μία εταιρεία δεν είχε διακινήσει (πωλήσει) καμία ποσότητα ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά το έτος αναφοράς αλλά έχει ενεργή σύμβαση με ένα ΣΕΔ
το οποίο και καλύπτει την υποχρέωση διαχείρισης του συγκεκριμένου προϊόντος, θα πρέπει
να καταχωρίσει μηδενικές ποσότητες (0) τόσο στα τεμάχια όσο και στα αντίστοιχα κιλά.
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6.3. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Για τις εκθέσεις του 2020 σχετικά με τις ενσωματωμένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (ΗΣΣ) στον
Ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ), έχει προστεθεί το παραπάνω πληροφορικό υποχρεωτικό
πεδίο μετά την δήλωση των ποσοτήτων.

Σε αυτή την καρτέλα ζητείται πληροφορικά να δηλωθεί ο τύπος ΗΗΕ. Υπάρχουν τρεις επιλογές: Οικιακός,
Άλλος, και οικιακός και άλλος.

Σε περίπτωση που  ο παραγωγός έχει δηλώσει ότι είναι εγκατεστημένος στη χώρα και πωλεί ΗΗΕ σε άλλο
κράτος μέλος μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας απευθείας σε ιδιωτικά νοικοκυριά ή σε χρήστες πλην των
ιδιωτικών νοικοκυριών*  πρέπει να δηλώσει συμπληρωματικά σε ποιες χώρες εξάγει τα προϊόντα του
μέσω αυτού του τρόπου διάθεσης και ποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει ορίσει ως εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ( *ισχύει από τις εκθέσεις του 2019 ).

Στην τελευταία οθόνη ο χρήστης πρέπει να δηλώσει τις εμπορικές ονομασίες των προϊόντων που
τοποθέτησε στην αγορά για το συγκεκριμένο έτος. Πληκτρολογώντας τους πρώτους χαρακτήρες, η
εφαρμογή θα προτείνει στο χρήστη τυχόν καταχωρημένες εμπορικές ονομασίες που ταιριάζουν με την
πληκτρολόγηση. Εφόσον η εμπορική ονομασία δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα, τότε ο χρήστης μπορεί
να την καταχωρήσει πατώντας το κουμπί «+» στα δεξιά του πλαισίου κειμένου.
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7. ΥΠΟΒΟΛΗ	ΕΤΗΣΙΩΝ	ΕΚΘΕΣΕΩΝ	–	ΟΧΗΜΑΤΑ

7.1. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Μετά την επιλογή του ΣΕΔ της ΕΔΟΕ ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει με ποιο τρόπο διαθέτει ο
παραγωγός τα προϊόντα του στην αγορά δηλώνοντας αν ανήκει σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω
κατηγορίες (δυνατότητα πολλαπλής επιλογής):

Α) Εισαγωγέας νέων επιβατηγών οχημάτων ( Κατηγορία Μ1)

Β) Εισαγωγέας νέων ελαφρών φορτηγών έως 3,5 τόνων ( Κατηγορία Ν1)

Γ) Εισαγωγέας μεταχειρισμένων οχημάτων

Πατώντας «Επόμενο» ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη καταχώρησης αριθμού οχημάτων.

7.2. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ

Στην οθόνη καταχώρησης αριθμού οχημάτων ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει τιμή για κάθε
κατηγορία οχημάτων. Στις κατηγορίες για τις οποίες δεν δηλώνονται ποσότητες θα πρέπει να καταχωρηθεί
η τιμή «0» (μηδέν).
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7.3. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Στην τελευταία οθόνη ο χρήστης πρέπει να δηλώσει τις εμπορικές ονομασίες των προϊόντων που
τοποθέτησε στην αγορά για το συγκεκριμένο έτος. Πληκτρολογώντας τους πρώτους χαρακτήρες, η
εφαρμογή θα προτείνει στο χρήστη τυχόν καταχωρημένες εμπορικές ονομασίες που ταιριάζουν με την
πληκτρολόγηση. Εφόσον η εμπορική ονομασία δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα, τότε ο χρήστης μπορεί
να την καταχωρήσει πατώντας το κουμπί «+» στα δεξιά του πλαισίου κειμένου.
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8. ΥΠΟΒΟΛΗ	ΕΤΗΣΙΩΝ	ΕΚΘΕΣΕΩΝ	–	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	ΕΛΑΙΑ	

8.1. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Μετά την επιλογή του ΣΕΔ της ΕΝΔΙΑΛΕ ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει με ποιο τρόπο διαθέτει ο
παραγωγός τα προϊόντα του στην αγορά δηλώνοντας αν ανήκει σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω
κατηγορίες (δυνατότητα πολλαπλής επιλογής):

Α) Παραγωγός λιπαντικών ελαίων.

Β) Παραγωγός λιπαντικών ελαίων που αναθέτει σε τρίτο την παραγωγή τους (φασόν).

Γ) Εισαγωγέας λιπαντικών ελαίων από άλλο κράτος-μέλος ή τρίτες χώρες

Πατώντας «Επόμενο» ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη καταχώρησης ποσοτήτων

8.2. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Στην οθόνη καταχώρησης ποσοτήτων ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει τιμή για κάθε κατηγορία
λιπαντικών ελαίων. Στις κατηγορίες για τις οποίες δεν δηλώνετε ποσότητες θα πρέπει να καταχωρηθεί η
τιμή «0» (μηδέν).

Σημειώνεται ότι η μονάδα μέτρησης είναι προεπιλεγμένη σε κιλά και με αυτή την μονάδα μέτρησης θα
πρέπει να γίνεται η δήλωση ποσοτήτων.
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8.3. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Στην τελευταία οθόνη ο χρήστης πρέπει να δηλώσει τις εμπορικές ονομασίες των προϊόντων που
τοποθέτησε στην αγορά για το συγκεκριμένο έτος. Πληκτρολογώντας τους πρώτους χαρακτήρες, η
εφαρμογή θα προτείνει στο χρήστη τυχόν καταχωρημένες εμπορικές ονομασίες που ταιριάζουν με την
πληκτρολόγηση. Εφόσον η εμπορική ονομασία δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα, τότε ο χρήστης μπορεί
να την καταχωρήσει πατώντας το κουμπί «+» στα δεξιά του πλαισίου κειμένου.
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9. ΥΠΟΒΟΛΗ	ΕΤΗΣΙΩΝ	ΕΚΘΕΣΕΩΝ	–	ΕΛΑΣΤΙΚΑ	

9.1. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Μετά την επιλογή του ΣΕΔ της ECO-ELASTIKA ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει με ποιο τρόπο διαθέτει ο
παραγωγός τα προϊόντα του στην αγορά δηλώνοντας αν ανήκει σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω
κατηγορίες (δυνατότητα πολλαπλής επιλογής):

Α) Εισαγωγέας οχημάτων

Β) Εισαγωγέας ελαστικών για πώληση στην Ελληνική αγορά

Γ) Άλλο

Πατώντας «Επόμενο» ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη καταχώρησης ποσοτήτων

9.2. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ

Στην οθόνη καταχώρησης ποσοτήτων ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει τιμή για κάθε κατηγορία
προϊόντων. Οι μονάδες μέτρησης έχουν προεπιλεγεί ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος (τεμάχια). Στις
κατηγορίες για τις οποίες δεν δηλώνονται ποσότητες θα πρέπει να καταχωρηθεί η τιμή «0» (μηδέν).
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Σημειώνεται ότι οι υπόχρεοι (εισαγωγείς ελαστικών και οχημάτων) οφείλουν να
αναφέρουν τον αριθμό των ελαστικών (τεμάχια)  που εισάγονται στην ελληνική
αγορά.

9.3. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Στην τελευταία οθόνη ο χρήστης πρέπει να δηλώσει τις εμπορικές ονομασίες των προϊόντων που
τοποθέτησε στην αγορά για το συγκεκριμένο έτος. Πληκτρολογώντας τους πρώτους χαρακτήρες, η
εφαρμογή θα προτείνει στο χρήστη τυχόν καταχωρημένες εμπορικές ονομασίες που ταιριάζουν με την
πληκτρολόγηση. Εφόσον η εμπορική ονομασία δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα, τότε ο χρήστης μπορεί
να την καταχωρήσει πατώντας το κουμπί «+» στα δεξιά του πλαισίου κειμένου.
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10. ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ	ΕΤΗΣΙΑΣ	ΕΚΘΕΣΗΣ

10.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ

Πατώντας «Αποθήκευση» και εφόσον δεν εντοπιστούν σφάλματα, η δήλωση αποθηκεύεται και ο χρήστης
μεταφέρεται στην οθόνη επισκόπησης της δήλωσης ώστε να μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της.

Πατώντας «Υποβολή» ο χρήστης μεταφέρεται στην επόμενη οθόνη που δηλώνεται η αλήθεια των
στοιχείων που δηλώνονται.

10.2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Στην οθόνη δήλωσης αλήθειας των στοιχείων εμφανίζεται η φόρμα οριστικής υποβολής της έκθεσης η
οποία βασίζεται στο άρθρο (5) της υπουργικής απόφασης ΥΑ 181504/29-7-2016 στην οποία ο παραγωγός
(ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του) δηλώνει ότι

α) τα στοιχεία είναι αληθή και

β) πέραν των ποσοτήτων που υποβάλλονται στην παρούσα έκθεση η εταιρεία δεν
δραστηριοποιείται σε άλλα προϊόντα που υπάγονται σε καθεστώς εναλλακτικής διαχείρισης.

Σημειώνεται και πάλι εδώ ότι για κάθε προϊόν θα πρέπει να υποβάλλεται σχετική έκθεση ανά ρεύμα
και ανά ΣΕΔ.
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Στην περίπτωση των εξωχώριων υπόχρεων παραγωγών με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η δήλωση
διαφοροποιείται και είναι η παρακάτω:

Ο χρήστης θα πρέπει να αποδεχθεί τη δήλωση και πατώντας «Οριστική Υποβολή» να ολοκληρώσει την
καταχώρηση.  Από τη στιγμή που η δήλωση θα υποβληθεί οριστικά δεν υπάρχει δυνατότητα μεταβολής
των στοιχείων της από τον χρήστη.
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10.3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΜΠ

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής σας στο Ε.Μ.ΠΑ απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

1. Η οριστικοποίηση της  ετήσιας έκθεσης από τον ίδιο τον χρήστη
2. Η επιβεβαίωση ύπαρξης ενεργής σύμβασης σε ισχύ από το ΣΕΔ που αφορά η δήλωση
3. Χαρακτηριστικό που αποτυπώνει αν υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των καταχωρισμένων

ποσοτήτων στο Ε.Μ.ΠΑ και των δηλωμένων ποσοτήτων στα ΣΕΔ
4. Η επιβεβαίωση από τον ΕΟΑΝ.
5. Εμφάνιση εκτύπωσης ΑΜΠ (πράσινη σύνδεση)

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω αναγράφεται στην αντίστοιχη γραμμή η επιβεβαίωση των παραπάνω
προαπαιτούμενων και μπορεί να εκτυπωθεί το πιστοποιητικό ΑΜΠ από τον πράσινο σύνδεσμο [5] .

Στο πιστοποιητικό αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Παραγωγών (Α) , η επωνυμία και η έδρα του φορέα
(Β), οι κατηγορίες των προϊόντων για τις οποίες ισχύει ο ΑΜΠ (Γ), το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης με
το οποίο είναι συμβεβλημένος ο παραγωγός (Δ). Επίσης αναγράφεται η διάρκεια ισχύος του
πιστοποιητικού (Ε)  ενώ στο κάτω αριστερό μέρος του ΑΜΠ είναι τυπωμένο το QR code που αντιστοιχεί
στο υφιστάμενο ΑΜΠ (ΣΤ).
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10.4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος καταγραφής ή κάποιο άλλο λάθος στις καταχωρημένες ποσότητες
αφού έχει υποβληθεί η Ετήσια Έκθεση,  ο παραγωγός μπορεί να αιτηθεί τροποποίηση αυτής εντός
διαστήματος ενός μηνός από την υποβολή της σύμφωνα με το άρθρο 7  της σχετικής υπουργικής
απόφασης με αρ. ΥΑ 181504/29-7-2016 αιτούμενος απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
register@eoan.gr.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση απευθείας υποβολής αιτήματος στον ΕΟΑΝ θα πρέπει:

· η ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία θα αποσταλεί το αίτημα, να είναι η διεύθυνση που έχει
δηλωθεί ως εταιρική διεύθυνση κατά τη διαδικασία εγγραφής

· να σημειώνεται στο μήνυμα ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), η πλήρης επωνυμία της
επιχείρησης, ο φορέας Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)  στο οποίο αφορά η
συγκεκριμένη έκθεση και το έτος για το οποίο αιτείστε την τροποποίηση

· να σημειώνεται ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η αίτηση τροποποίησης

Για την αμεσότερη εξυπηρέτηση του αιτήματός σας, μπορείτε να αναγράφετε στο πεδίο Θέμα
(subject) του ηλεκτρονικού μηνύματος «ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ +  το ΑΦΜ» του
παραγωγού

Συμβουλευτείτε και τον σύνδεσμο https://www.eoan.gr/εμπα/συχνές-ερωτήσεις/  για συνοπτικές
πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία  εγγραφής καθώς και για απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Ι:	SAMPLE	OF	WRITTEN	MANDATE	

A Ltd
New Street
Newtown
COUNTRY

Hereby appoints

Mr. B / M Ltd
Old Street
Oldtown
GREECE

as its authorized representative in Greece, as per the Ministerial Decision 181504/2016 (Government
Gazette 2454/9-8-2016).

Mr.  B  /  B  Ltd  undertakes  as  the  authorized  representative  of  A  Ltd  in  Greece  to  represent  A  Ltd  in  all
aspects of the above Ministerial Decision.

This mandate, signed by both parties, commences on the date of signature unless stated otherwise and will
cease once either party informs the National Producers Register of Greece that it has been terminated.

Mr. B / B Ltd understands that as the authorized representative he / B Ltd will be liable in the event of non-
compliance with the legal requirements above.

Signature Producer Signature Authorized Representative Date
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΙΙ:	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ	ΓΙΑ	ΤΗ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	ΤΗΣ	ΕΤΗΣΙΑΣ	
ΕΚΘΕΣΗΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ	

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/665 της Επιτροπής της 17ης Απριλίου 2019, που αφορά
στην τροποποίηση της απόφασης 2005/270/ΕΚ για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων
δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, από το έτος 2021 και έπειτα, πρέπει να δηλώνονται
διακριτά οι συσκευασίες προς πώληση (πρωτογενείς συσκευασίες) και οι λοιπές ομαδοποιημένες
συσκευασίες και συσκευασίες μεταφοράς (δευτερογενείς και τριτογενείς συσκευασίες) τόσο σε τεμάχια
όσο και σε κιλά.

1.1. Μια πρωτογενής συσκευασία αποτελεί ένα τεμάχιο, ανεξάρτητα εάν αποτελείται από
περισσότερο από ένα υλικά (π.χ. χάρτινο κουτί με εσωτερική πλαστική μεμβράνη, χάρτινο κουτί με
πλαστικό παράθυρο, κλπ) ή βοηθητικά μέρη (π.χ. ετικέτες, καπάκια, συρραπτικά, κλπ).

1.2. Μια δευτερογενής ή τριτογενής συσκευασία αποτελεί διαφορετικό τεμάχιο, και δηλώνεται
διακριτά.

1.3. Εάν μια συσκευασία αποτελείται από ένα βασικό υλικό σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95% του
συνόλου του βάρους της συσκευασίας, τότε:

α) μπορεί να καταχωρισθεί μόνο ως προς το βασικό υλικό, οπότε τόσο το συνολικό βάρος όσο και
ο αριθμός των τεμαχίων θα καταχωρισθούν στα πεδία που αφορούν στο βασικό αυτό υλικό

β) μπορεί να καταχωρισθεί διακριτά ανά διαφορετικό υλικό, οπότε θα καταχωρισθεί το ακριβές
βάρος ανά διαφορετικό υλικό στα αντίστοιχα πεδία, ενώ τα τεμάχια θα καταχωρισθούν στο
αντίστοιχο πεδίο του βασικού υλικού. Για λόγους ορθής λειτουργίας του Ε.Μ.ΠΑ θα καταχωρισθεί
τυπικά ο αριθμός 1  τεμάχιο για κάθε ένα από τα λοιπά μη βασικά υλικά (π.χ.  500  φελλοί
μπουκαλιού, μπορούν να καταχωρηθούν ως 1 τεμάχιο με βάρος 500 τεμάχια x1g/τεμάχιο= 0,5 kg).

1.4. Εάν μια συσκευασία αποτελείται από ένα βασικό υλικό σε ποσοστό μικρότερο του 95% του
συνόλου του βάρους της συσκευασίας, καταχωρίζεται ανά διαφορετικό υλικό με βάση το ποσοστό
συμμετοχής κάθε υλικού στο συνολικό βάρος,  τόσο σε ότι αφορά το βάρος όσο και τα τεμάχια.
Εάν προκύψει μη ακέραιος αριθμός τεμαχίων, αυτός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο
ακέραιο αριθμό.

1.5. Για τις σύνθετες συσκευασίες δηλώνεται συνολικό βάρος και ο αριθμός των τεμαχίων.  Στη
συνέχεια συμπληρώνεται επιπλέον το ποσοστό που το κάθε υλικό συμμετέχει στη σύνθετη
συσκευασία (συμπληρωματικό πεδίο).

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα, σημειώνοντας ότι:
- αφορούν κυρίως στον τρόπο υπολογισμού των τεμαχίων ανά διαφορετικό υλικό

συσκευασίας.
- τα αντίστοιχα βάρη ανά υλικό μπορούν να υπολογιστούν είτε με τους τρόπους που

αναφέρονται (π.χ. ποσοστό επί του συνολικού βάρους της εκάστοτε συσκευασίας), είτε
όπως πριν (αναφέρονται εναλλακτικά και οι δύο τρόποι σε κάθε παράδειγμα)

- τα βάρη που αναφέρονται για την κάθε συσκευασία στα παραδείγματα ενδέχεται να
μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δίδονται απλώς για λόγους κατανόησης.
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2. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 Παραγωγός διαθέτει στην αγορά 1000 μπουκάλια μπύρας (μη επιστρεφόμενα) βάρουςΠαράδειγμα 2.1:

300 γραμμαρίων σε γυάλινη φιάλη (χωρίς ετικέτα)  με μεταλλικά καπάκια (βάρους 1 γραμμαρίου
έκαστο).

Τα μεταλλικά καπάκια αποτελούν ποσοστό λιγότερο από 5%
της συνολικής συσκευασίας και μπορούν να καταχωρηθούν

ως 1000  τεμάχια γυάλινης συσκευασίας.  Στην περίπτωση αυτή,  το βάρος του
καπακιού συμπεριλαμβάνεται στο βάρος της συσκευασίας. [κανόνας 1.3.(α)]
[Σύνολο βάρους μιας συσκευασίας = 300 +1 γραμμάρια]

Εναλλακτικά μπορούν να δηλωθούν 1000 τεμάχια γυάλινης συσκευασίας με το
αντίστοιχο βάρος του γυαλιού και 1 τεμάχιο όλα τα καπάκια με το συνολικό βάρος τους

στις λευκοσιδηρές συσκευασίες. [κανόνας 1.3.(β)]

1000 301

1000 300

1 1
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Οινοπαραγωγός διαθέτει στην αγορά 500 μπουκάλια κρασιού σε γυάλινη φιάλη (280Παράδειγμα 2.2:

g) με πώμα από φελλό (4 g) χάρτινη ετικέτα (1  g) και κάλυμμα στομίου μπουκαλιού από μέταλλο (1 g).

Εάν τα πώματα φελλού/ετικέτες/κάλυμμα στομίου
αποτελούν ποσοστό λιγότερο από 5% της συνολικής

συσκευασίας, τότε μπορεί να καταχωρηθούν ως 500 τεμάχια γυάλινης
συσκευασίας.  Στην περίπτωση αυτή,  το βάρος του
φελλού/ετικέτας/καλύμματος στομίου συμπεριλαμβάνεται στο βάρος της
συσκευασίας. [βάρος συσκευασίας = 280 + 4 +1 + 1 = 286] [κανόνας 1.3.(α)]

Εναλλακτικά μπορούν να δηλωθούν 500 τεμάχια γυάλινης συσκευασίας με το
αντίστοιχο βάρος τους,  και 1  τεμάχιο όλα τα καπάκια από φελλό (στην κατηγορία

«ξύλο») με το συνολικό βάρος τους, 1 τεμάχιο όλες οι ετικέτες με το συνολικό βάρος τους (στην κατηγορία
«χάρτινη συσκευασία») και 1 τεμάχιο όλα τα μεταλλικά καλύμματα με το αντίστοιχο βάρος τους (στην
κατηγορία «σιδηρούχα μέταλλα»). [κανόνας 1.3.(β)]

500

1

1

500 143

140

1

2

0,5
0,5
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Παραγωγός διαθέτει στην αγορά 100 παλλετοδεξαμενές συνολικού (βάρους 60Παράδειγμα 2.3:

κιλών/τεμάχιο) που αποτελούνται από πολυαιθυλένιο και σκελετό στήριξης από χάλυβα (30% του
βάρους της συσκευασίας).

Συνεπώς δηλώνονται ως ακολούθως: [κανόνας 1.4.]

· 100 δεξαμενές x 70% = 70 τεμάχια συσκευασίας από πολυαιθυλένιο x
60 kg/τεμάχιο = 4200 kg

· 100 δεξαμενές x 30% = 30 τεμάχια συσκευασίας από χάλυβα x  60
kg/τεμάχιο = 1800 kg

70 4200

30 1800
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Επιχείρηση εισάγει 100 χάρτινες συσκευασίες (βάρος 30 g/κουτί) σε χαρτοκιβώτιοΠαράδειγμα 2.4:

(βάρους 200 g) εκάστη των οποίων περιέχει 20 σύριγγες/κουτί  (αποστειρωμένες και συσκευασμένες
ανά τεμάχιο σε πλαστική συσκευασία από ΡΡ (βάρους 2 g), οι οποίες διατίθενται προς πώληση είτε ως
ολόκληρο κουτί είτε μεμονωμένα (π.χ. 5 σύριγγες σε έναν πελάτη, 10 σε κάποιον άλλο, κλπ).

Σύμφωνα με τους ορισμούς, πρωτογενή συσκευασία
αποτελεί το πλαστικό σακουλάκι που περιέχει την κάθε
σύριγγα (έρχεται σε επαφή με το προϊόν)  και θεωρείται
συσκευασία πώλησης (μπορεί να πωληθεί και μεμονωμένα),
ενώ το χάρτινο κουτί αποτελεί ομαδοποιημένη συσκευασία
(δευτερογενή συσκευασία). Συσκευασία μεταφοράς αποτελεί
το χαρτοκιβώτιο που περιέχει τα χάρτινα κουτιά των 100 τεμαχίων (τριτογενής συσκευασία). Συνεπώς
πρόκειται για καταχώριση των διαφορετικών τύπων συσκευασιών ως ακολούθως:

· 100 κουτιά x 20 τεμάχια/κουτί = 2000 τεμάχια πρωτογενούς συσκευασίας ΡΡ x 2 g/τεμάχιο = 4000
g = 4 kg συσκευασίας από ΡΡ

· 100 τεμάχια χάρτινης συσκευασίας x 30 g/τεμάχιο = 3000 g = 3 kg ομαδοποιημένης χάρτινης
συσκευασίας

· 1 τεμάχιο χάρτινης τριτογενούς συσκευασίας (χαρτοκιβώτιο) = 200 g = 0,2 kg

(Σημειώνεται ότι η δευτερογενής και τριτογενής συσκευασία δηλώνονται μαζί)

2000 4

101 3,2
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Επιχείρηση διαθέτει στην αγορά 900 κυπελάκια γιαουρτιού, που αποτελούνται απόΠαράδειγμα 2.5:

πολυπροπυλένιο (βάρους 9  g)  και κάλυμμα αλουμινίου (βάρους 1  g),  που τα διαθέτει στην αγορά
συσκευασμένα ανά 3 ατομικές συσκευασίες εντός μίας χάρτινης συσκευασίας (βάρους 12 g).

Δηλώνονται τα τεμάχια ως ποσοστό της συμμετοχής του κάθε υλικού στη συσκευασία [κανόνας 1.4.], ενώ
η ομαδοποιημένη συσκευασία δηλώνεται διακριτά [κανόνας 1.2.].

[Συνολικό βάρος ατομικής συσκευασίας = 9 g PP (90%)  + 1 g Al (10%) =
10 g]

Η καταχώριση των διαφορετικών τύπων συσκευασίας γίνεται ως
ακολούθως:

· 900 x 90% τεμάχια = 810 τεμάχια πρωτογενούς συσκευασίας ΡΡ x  10  g  συνολικού
βάρους/τεμάχιο = 8100 g = 8,1 kg συσκευασίας από ΡΡ (ή 900 x 9 g = 8100 g = 8.1 kg)

· 900 x 10% τεμάχια = 90 τεμάχια συσκευασίας από αλουμίνιο x  10  g/τεμάχιο =  90  g  = 0,9 kg
συσκευασίας (ή 900 x 19 g = 900 g = 0,9 kg)

· 300 τεμάχιa χάρτινης δευτερογενούς συσκευασίας = 300 x 12 g = 3,6 kg

300 3,6

90 0,9

810 8,1
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Επιχείρηση διαθέτει στην αγορά 1000 χάρτινα κουτιά μπισκότων (βάρους 28 g/έκαστο)Παράδειγμα 2.6:

που περιέχουν πλαστικό δισκάκι από ΡΡ (βάρους 9 g/έκαστο) και πλαστική ζελατίνα από ΡΕ (βάρους 3
g/έκαστη).

Δηλώνονται 1000 τεμάχια στο σύνολο και ανά υλικό ανάλογα
με τη συμμετοχή τους στο συνολικό βάρος της συσκευασίας
[κανόνας 1.4.]

Σύνολο βάρους (πρωτογενούς) συσκευασίας = 28 + 9 + 3 = 40 g, ήτοι 70% χαρτί, 22,5% πλαστικό ΡΡ και
7,5%  πλαστικό ΡΑ.  Συνεπώς η καταχώριση γίνεται ως ακολούθως (τα ποσοστά υπολογίζονται επί του
συνόλου του βάρους της συσκευασίας):

· 1000 τεμάχια x 70% = 700 τεμάχια από χαρτί x   40  g/τεμάχιο)  συσκευασίας =  28000g  = 28 kg
χάρτινης συσκευασίας (ταυτόσημο με το 1000 x  28 g/τεμάχιο)

· 1000 τεμάχια x 22,5% = 225 τεμάχια συσκευασίας ΡΡ, βάρους 225 x 40 g/τεμάχιο = 9000g = 9 kg
πλαστικό ΡΡ (ταυτόσημο με το 1000 x  9 g/τεμάχιο)

· 1000 τεμάχια x 7,5% = 75 τεμάχια συσκευασίας ΡΕ, βάρους  = 75 x 40g = 3000 g = 3 kg πλαστικό ΡE
(ταυτόσημο με το 1000 x  3 g/τεμάχιο)

700 28

75 3

225 9



Οδηγός Εγγραφής Παραγωγού & Συμπλήρωσης Ετήσιας Έκθεσης | Έκδοση 8η, 11/2022 47

Επιχείρηση διαθέτει στην αγορά 50 Μικροσυσκευές (π.χ. σίδερα, οθόνες υπολογιστή)Παράδειγμα 2.7:

που η κάθε συσκευασία αποτελείται από 1 χαρτονένιο κουτί (βάρους 120 g), 2 προστατευτικά από
διογκωμένο πολυστυρένιο (βάρους 5 g) και 2 πλαστικές σακούλες πολυαιθυλενίου (βάρους 3 g).

Δηλώνονται 50  τεμάχια στο σύνολο και ανά υλικό
ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο συνολικό
βάρος της συσκευασίας [κανόνας 1.4.]

Σύνολο βάρους συσκευασίας = 120 + 5 + 3 = 128 g, ήτοι 93,8% χαρτόνι, 3,9% διογκωμένο πολυστυρένιο
και 2,3% πλαστικό ΡΕ.  Συνεπώς η καταχώριση γίνεται ως ακολούθως (τα ποσοστά υπολογίζονται επί του
συνόλου του βάρους της συσκευασίας):

· 50 τεμάχια x 93,8% = (46,9) 47 τεμάχια από χαρτί x  128 g/τεμάχιο συνολικής συσκευασίας = 6016
g = 6,016 kg χάρτινης συσκευασίας (ή 50 x  120 g/τεμάχιο = 6 kg)

· 50 τεμάχια x 3,9% = (1,95) 2 τεμάχια συσκευασίας πολυστυρένιο x 128 g/τεμάχιο συνολικής
συσκευασίας = 256 g = 0,256 kg πολυστυρένιο (ή 50 x 5 g/τεμάχιο=0,25 kg)

· 50 τεμάχια x 2 % = (1,15) 1 τεμάχιο συσκευασίας ΡE x 128 g/τεμάχιο συνολικής συσκευασίας  =
128 g = 0,128 kg πλαστικό ΡE (ή 50 x 3 g/τεμάχιο = 0,15 kg)

47 6,016

1 0,128

2 0,256
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Επιχείρηση διαθέτει στην αγορά 6000 αλουμινένια κουτάκια αναψυκτικού (13 gΠαράδειγμα 2.8:

έκαστο) σε πλαστική συσκευασία από πολυαιθυλένιο των 6 τεμαχίων (8 g έκαστη).

Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για απόλυτα διακριτές συσκευασίες πρωτογενείς
(αλουμινίου) και δευτερογενείς (ομαδοποιημένες από πλαστικό). Δηλώνονται 6000
τεμάχια αλουμινένιας συσκευασίας με το αντίστοιχο βάρος τους και 1000  τεμάχια η
πλαστική συσκευασία (στην αντίστοιχη κατηγορία «πλαστικό») με το συνολικό βάρος
τους.

6000 78

1000 8
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Επιχείρηση διαθέτει στην αγορά 10.000 κουτιά γάλακτος 1 λίτρου σε συσκευασίαΠαράδειγμα 2.9:

τετραπάκ με πλαστικό καπάκι (βάρους 40 g έκαστο).

Πρόκειται για σύνθετη συσκευασία, η οποία αποτελείται από 65% χαρτόνι, 30% πλαστικό
και 5% αλουμίνιο. Συνεπώς θα δηλωθεί στις σύνθετες συσκευασίες με βάση το χαρτί. Τα
επιμέρους βάρη θα υπολογιστούν αυτόματα με βάση τα δηλωθέντα ποσοστά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

	

10000 400

65%
30%
5%



Οδηγός Εγγραφής Παραγωγού & Συμπλήρωσης Ετήσιας Έκθεσης | Έκδοση 8η, 11/2022 50

Παραγωγός έχει χρησιμοποιήσει για τη διάθεση των προϊόντων του 10 ξύλινεςΠαράδειγμα 2.10:

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΑΛΕΤΤΕΣ (που τις αγόρασε καινούριες εντός του έτους) και 90 που ήδη είχε
στην κατοχή του (και τις επαναχρησιμοποίησε εντός του έτους). Η κάθε παλέτα ζυγίζει 15 κιλά και
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί εντός του έτους 4 φορές κατά μέσον όρο.

Θα πρέπει να δηλωθούν τα 10  τεμάχια στην αντίστοιχη
κατηγορία «Δευτερογενείς και τριτογενείς συσκευασίες»
υπό το «Τοποθετήθηκαν πρώτη φορά στην αγορά»,
αφού εισήλθαν στην αγορά εντός του έτους και το
σύνολο των τεμαχίων δηλαδή 10 + 90 = 100 τεμάχια  στην
αντίστοιχη κατηγορία («Δευτερογενείς και τριτογενείς
συσκευασίες»)  υπό το «Σύνολο Συσκευασιών που
διατέθηκε στην αγορά».

Στην τελευταία στήλη συμπληρώνεται ο κύκλος χρήσης, δηλαδή 4 φορές που είναι ο αριθμός που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί κατά μέσον όρο η κάθε συσκευασία εντός του έτους.

Σημείωση:

Εάν τα 10 τεμάχια παλετών έχουν αγοραστεί μεταχειρισμένα εντός του έτους, στη στήλη με τα
τεμάχια/βάρη που «Τοποθετήθηκαν πρώτη φορά στην αγορά» δεν συμπληρώνεται (μηδέν), και
συμπληρώνεται μόνο η στήλη με τα συνολικά τεμάχια που διατέθηκαν στην αγορά εντός του έτους (όπως
αναφέρεται στο παράδειγμα 2.11).

10 150 100 1500 4
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Παραγωγός έχει χρησιμοποιήσει για τη διάθεση των προϊόντων τουΠαράδειγμα 2.11:

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΑΛΕΤΤΕΣ που ήδη είχε στην κατοχή του (δεν έχει αγοράσει/διαθέσει στην
αγορά νέες).

Ο παραγωγός πρέπει να συμπληρώσει μόνο τα πεδία
που αφορούν στο σύνολο των επαναχρησιμο-
ποιήσιμων συσκευασιών (σχετ.  σημείο 2.12  των
οδηγιών) αφού δεν υπάρχουν συσκευασίες που
διατέθηκαν στην αγορά για πρώτη φορά (σχετ. σημείο
2.11 των οδηγιών).

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί και ο
μέσος όρος κύκλων χρήσης όπως αναφέρεται στο
σημείο 2.13 των οδηγιών.

	


