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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20Α ΤΟΥ Ν. 2939/2001, ΟΠΩΣ
ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΤΟΥ Ν. 4496/2017 - ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’
ΒΑΘΜΟΥ – ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 13 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20Α ΤΟΥ Ν.
2939/2001

I.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ- ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Το ύψος του προς επιβολή διοικητικού προστίμου (ΔΠ), που πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των
ορίων, κατώτατου (ΚΟ) και ανώτατου (ΑΟ), που θέτει ο νόμος ανά παράβαση, καθορίζεται με
συνεκτίμηση μιας σειράς παραγόντων. Πιο συγκεκριμένα:
1. Καταρχάς το ύψος του προστίμου ανά παράβαση (Π) διαμορφώνεται σε πρώτο επίπεδο ως
εξαγόμενο της μαθηματικής πράξης του πολλαπλασιασμού τεσσάρων βασικών
συντελεστών, ως παραγόντων δύο τύπων (1 και 2) -που θα εφαρμόζονται διαζευκτικώς, κατά
περίπτωση, ως αναλυτικώς περιγράφεται κατωτέρω υπό ΙΙΙ- ήτοι:
α/ της σοβαρότητας της παράβασης (βλ. κατωτέρω υπό ΙΙΙ, Πίνακας 1),
β/ της συμμόρφωσης του παραβάτη (βλ. κατωτέρω υπό ΙΙΙ, Πίνακας 2)
γ/ της επανάληψης της τέλεσης της παράβασης (βλ. κατωτέρω υπό ΙΙΙ, Πίνακας 3) και
δ/ των οικονομικών μεγεθών του παραβάτη, ήτοι του κύκλου εργασιών του ή των
χρηματικών εισφορών ανακύκλωσης του κατά περίπτωση.
Οι εν λόγω τύποι (1 και 2) αναλυτικώς εκτίθεται κατωτέρω υπό ΙΙΙ.Β.
2. Περαιτέρω, σε δεύτερο επίπεδο, για τον προσδιορισμό του τελικού ύψους του διοικητικού
προστίμου (ΔΠ) συνεκτιμώνται μια σειρά έτερων κριτηρίων, ήτοι:
α/ η διάρκεια της παράβασης
β/ το όφελος του παραβάτη
γ/ ο βαθμός υπαιτιότητας του παραβάτη

1

Τα ως άνω υπό 2 αναφερόμενα κριτήρια όπως προσδιορίζονται κατωτέρω υπό ΙΙ,
συνυπολογίζονται, εφόσον αποδεικνύονται, επιβαρυντικά ή ελαφρυντικά, προσαυξάνοντας
ή περιορίζοντας το ύψος του προστίμου που σε πρώτο επίπεδο έχει προσδιορισθεί ως
εξαγόμενο από την ως άνω αναφερόμενη μαθηματική πράξη του πολλαπλασιασμού των
τεσσάρων βασικών συντελεστών, διαμορφώνοντας σε δεύτερο επίπεδο το τελικώς
επιβλητέο πρόστιμο.

II. ΟΡΙΣΜΟΙ
Προς εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας και προς διευκόλυνση στην παρακολούθηση του εν
λόγω ζητήματος, παρατίθενται οι σχετικοί ορισμοί:
Νόμος: ο ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3854/2010, τον ν. 4042/2012 και τον ν.
4496/2017 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων (προσαρμογή
στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες
διατάξεις)
Πρόστιμα: Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001 ως προστέθηκε και ισχύει με
το ν. 4496/2017
Παραβάτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επέδειξε παραβατική συμπεριφορά
Διαδικασία επιβολής: η στο νόμο αναφερομένη σχετική διαδικασία
Μεθοδολογία: η στην παρούσα αναλυτικώς εκτιθέμενη μέθοδος προσδιορισμού των κατά
περίπτωση προστίμων (άλλως παραμετροποίηση)
Κριτήρια προσδιορισμού προστίμων:
α. Σοβαρότητα παράβασης: η σοβαρότητα που αποδίδεται στην παράβαση με τον οριζόμενο
συντελεστή, σύμφωνα με τον κατωτέρω υπό ΙΙΙ εκτιθέμενο Πίνακα 1.
β. Επανάληψη τέλεσης της παράβασης: η σχετική υποτροπή της επιχείρησης που για την
εφαρμογή των οριζομένων στον κατωτέρω εκτιθέμενο υπό ΙΙΙ, Πίνακα 3, νοείται ως η τέλεση της
παραβάσεως για δεύτερη φορά ή και περισσότερες, και αποδεικνύεται από α/ την επιβολή, σε
προγενέστερο χρόνο, στον ίδιο παραβάτη μίας (1) τουλάχιστον διοικητικής κύρωσης για
παρόμοια παράβαση ή β/ η έκδοση μίας (1) τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής
απόφασης που αφορά την τέλεση αξιόποινης πράξης για παρόμοια παράβαση. Εφόσον
συντρέχουν σωρευτικά οι προαναφερθείσες περιπτώσεις α και β συναθροίζονται ώστε να
ανευρεθεί ο αριθμός των επαναλήψεων της παραβάσεως.
Τυχόν μεταβολή στο πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου επιχείρησης που επιδεικνύει
παραβατική συμπεριφορά δεν επηρεάζει την υποτροπή.
γ. Οικονομικά μεγέθη: η οικονομική υπόσταση του παραβάτη όπως προσδιορίζεται από
συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία ήτοι, τον κύκλο εργασιών του ή τις χρηματικές εισφορές
ανακύκλωσης από μέρους του κατά περίπτωση σύμφωνα με τα αμέσως κατωτέρω, όπως αυτά
αποδεικνύονται από τα τιθέμενα στη διάθεση του Οργανισμού σχετικά έγγραφα (ισολογισμούς,
φορολογικά και άλλα συναφή έντυπα).
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Πιο συγκεκριμένα ως οικονομικά μεγέθη βάσει των οποίων υπολογίζεται το διοικητικό
πρόστιμο ορίζονται:
• Ο κύκλος εργασιών (ΚΕ) της ελεγχόμενης εταιρείας, κατά το έτος που τελέστηκε η
παράβαση, για την περίπτωση των παραβάσεων των παραγράφων 1 έως και 7 και 9 έως και
13 του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001, για όλες τις κατηγορίες παραβατών, όπως αυτές
αναφέρονται υπό ΙΙΙ.Δ, με εξαίρεση τους παραγωγούς συσκευασιών και παραγωγούς ή
διαχειριστές άλλων προϊόντων οι οποίοι συμμετέχουν σε εγκεκριμένο ΣΣΕΔ, για την
περίπτωση των παραβάσεων των παραγράφων 2, 4 και 10 του άρθρου 20Α του νόμου,
σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο
• Ειδικά για παραγωγό συσκευασιών και παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων ο οποίος
συμμετέχει σε εγκεκριμένο ΣΣΕΔ για την περίπτωση των παραβάσεων των παραγράφων 2, 4
και 10 του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001, οι χρηματικές εισφορές ανακύκλωσης (ΧΕΑ) του
έτους που τελέστηκε η παράβαση που καταβάλλει ο παραγωγός συσκευασιών και ο
παραγωγός ή διαχειριστής άλλων προϊόντων στα ΣΣΕΔ με τα οποία είναι συμβεβλημένος.
δ. Διάρκεια της παράβασης: το χρονικό διάστημα κατά το οποίο λαμβάνει χώρα η παραβατική
συμπεριφορά.
ε. Συμμόρφωση της επιχείρησης: Η για την εφαρμογή του κατωτέρω υπό ΙΙΙ, εκτιθέμενου
Πίνακα 2, νοούμενη ως λήψη αποκαταστατικών της παραβάσεως μέτρων κατά το χρονικό
διάστημα από την κοινοποίηση της έκθεσης ελέγχου διαπίστωσης της παραβάσεως στον
παραβάτη και μέχρι την επιβολή για αυτή προστίμου από το Δ.Σ. του Οργανισμού σύμφωνα με
τη διάταξη του άρθρου 19Α παρ. 7 του ν.2939/2001 όπως προστέθηκε και ισχύει με τον ν.
4497/2016.
στ. Όφελος του παραβάτη: Το αποκομιζόμενο κέρδος του παραβάτη υλικού ή μη, του
συνυφασμένου με την παραβατική συμπεριφορά όπως θα προσδιορίζεται και αποδεικνύεται
από τα προσκομιζόμενα στοιχεία από μέρους του παραβάτη τα αποδεικνύοντα την ανυπαρξία
ή τον περιορισμό του ή/και από τους γενόμενους από τον Οργανισμό ελέγχους αναφορικά με
την παράβαση.
ζ. Υπαιτιότητα: Το μέγεθος της αποδιδόμενης στον παραβάτη ευθύνης αναφορικά με την
παράβαση στην οποία υπέπεσε. Για τον προσδιορισμό της, θα συνεκτιμώνται παράγοντες
συνηγορούντες την ευθύνη αυτή όπως η φύση της παράβασης, η τυχόν προγενέστερη
απεύθυνση συστάσεων ή/και επιβολή κυρώσεων από τον Οργανισμό στον παραβάτη ή/και
ποινικών κυρώσεων για παρόμοια παράβαση, η τυχόν προγενέστερη απεύθυνση ενημερωτικών
εγγράφων σχετικών με τις υποχρεώσεις του τις απορρέουσες από το νόμο ή/και οιαδήποτε
σχετική επικοινωνία έλαβε χώρα προς τούτο, η τυχόν χρησιμοποίηση από μέρους του
ιδιαίτερων τεχνασμάτων και εν γένει συμπεριφορών που ενδεικνύουν ή καταδεικνύουν την
υπαίτια συμπεριφορά του ή/και η παράλειψη από μέρους του ανάληψης δράσεων κατάλληλων
προς αποφυγή της εκδήλωσης ή/και η παύση της υπαίτιας συμπεριφοράς του, παύση η οποία
δύναται να λαμβάνει χώρα και πριν την κίνηση της στον νόμο περιγραφόμενης ελεγκτικής
διαδικασίας για τη διαπίστωση της παραβατικής συμπεριφοράς και μέχρι την κοινοποίηση στον
ελεγχόμενο της σχετικής έκθεσης ελέγχου διαπίστωσης της παράβασης.
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III. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Κάτωθι παρατίθεται αναλυτικά η μέθοδος υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων σύμφωνα
με τα ανωτέρω υπό Ι και ΙΙ αναφερόμενα, μετά των σχετικών πινάκων που αποτελούν τα σημεία
αναφοράς για την επιμέτρηση των προστίμων:

III.Α. ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
1. Σοβαρότητα Παράβασης
Οι παραβάσεις κατατάσσονται σε έξι κατηγορίες, σε κάθε μία εκ των οποίων αντιστοιχεί ένας
συντελεστής σοβαρότητας Σ που αποτελεί παράγοντα του τύπου (1) και ένας συντελεστής S που
αποτελεί παράγοντα του τύπου (2) -οι οποίοι εφαρμόζονται διαζευκτικά ανάλογα με την περίπτωση
όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω υπό ΙΙΙ.Γ- όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα 1
«ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ». Η ακριβής εκτίμηση του ύψους του συντελεστή σοβαρότητας εντός
του συγκεκριμένου εύρους που αποτυπώνεται ευθύς κατωτέρω στον Πίνακα 1 αναφορικά με τη
σοβαρότητα και ανά κατηγορία παράβασης αναλόγως της σοβαρότητας αυτής, γίνεται ξεχωριστά
για κάθε παράβαση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
A/A

Σοβαρότητα Παράβασης

Συντελεστής Σ

Συντελεστής S

1

Πολύ Χαμηλή

έως 0,01%

έως 0,25%

2

Χαμηλή

0,02-0,10%

0,25-2,50%

3

Σημαντική

0,11-0,20%

2,51-5,00%

4

Πολύ Σημαντική

0,21-0,50%

5,01-12,50%

5

Υψηλή

0,51-1,00%

12,51-25,00%

6

Πολύ Υψηλή

1,01-2,00%

25,01-50,00%

Κατωτέρω υπό ΙΙΙ.Δ καταγράφονται οι παραβάσεις ανά κατηγορία παραβάτη και η διαβάθμιση της
σοβαρότητας αυτών με βάση τον ανωτέρω πίνακα.

2. Συμμόρφωση ή μη στις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων
Η συμμόρφωση του ελεγχόμενου προς τη διαπιστωθείσα παράβαση λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα
με τον Πίνακα 2 «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Ή ΜΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ», βάσει του οποίου υπολογίζεται ο
συντελεστής συμμόρφωσης Μ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Ή ΜΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Συμμόρφωση

Συντελεστής Μ

Πλήρης συμμόρφωση

0,50

Μερική συμμόρφωση

0,75

Καμία συμμόρφωση

1,00

3. Επανάληψη τέλεσης της παράβασης
Για την υποτροπή του παραβάτη λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τον Πίνακα 3 «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ», ο συντελεστής επανάληψης Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
Επανάληψη

Συντελεστής Ε

Παράβαση πρώτη φορά

1,0

Η παράβαση έχει επαναληφθεί από 2 φορές και άνω

2,0

4. Τα οικονομικά μεγέθη του παραβάτη.
Θα αποτελούν τον τέταρτο συντελεστή του μαθηματικού τύπου που θα εφαρμόζεται για την
επιμέτρηση του προστίμου σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό Β.

III.Β. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
1α. Με εξαίρεση τις παραβάσεις των παραγράφων 1, 6 και 8 του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001, το
διοικητικό πρόστιμο ΔΠ ανά παράβαση του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001, για κάθε μία εκ των
οποίων προβλέπεται ένα κατώτερο (ΚΟ) και ένα ανώτερο (ΑΟ) όριο διοικητικού προστίμου στο
νόμο, υπολογίζεται σε πρώτο επίπεδο με βάση τον παρακάτω τύπο (1), με την επιφύλαξη των
παραβάσεων της επόμενης παραγράφου υπό 2:

𝜫𝜫 = 𝛦𝛦 × 𝛭𝛭 × 𝛴𝛴 × 𝜥𝜥𝜥𝜥

Όπου:

τύπος (1)

Π: το ύψος του διοικητικού προστίμου όπως διαμορφώνεται σε πρώτο επίπεδο ως
εξαγόμενο της εφαρμογής του ανωτέρω υπό 1α εκτιθέμενου τύπου (1)
Σ:

ο συντελεστής σοβαρότητας (βλ. Πίνακα 1)
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Μ: ο συντελεστής συμμόρφωσης του παραβάτη (βλ. Πίνακα 2)
E:

ο συντελεστής επανάληψης παρόμοιων παραβάσεων (βλ. Πίνακα 3)

ΚΕ: ο κύκλος εργασιών του έτους που έλαβε χώρα η παραβατική συμπεριφορά (βλ. ως άνω
υπό ΙΙ.γ)
1β.

Ειδικότερα για τους παραγωγούς συσκευασιών και παραγωγούς ή διαχειριστές άλλων
προϊόντων που συμμετέχουν σε ΣΣΕΔ, για την περίπτωση των παραβάσεων των παραγράφων
2, 4 και 10 του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001, το διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον
παρακάτω τύπο:
Όπου:

𝜫𝜫 = 𝛦𝛦 × 𝛭𝛭 × 𝑆𝑆 × 𝜲𝜲𝜲𝜲𝜲𝜲

τύπος (2)

Π:

το ύψος του διοικητικού προστίμου όπως διαμορφώνεται σε πρώτο επίπεδο ως
εξαγόμενο της εφαρμογής του ανωτέρω υπό 1β εκτιθέμενου τύπου (2)

S:

ο συντελεστής σοβαρότητα (βλ. Πίνακα 1)

Μ:

ο συντελεστής συμμόρφωσης του παραβάτη (βλ. Πίνακα 2)

E:

ο συντελεστής επανάληψη παρόμοιων παραβάσεων (βλ. Πίνακα 3)

XEA: οι χρηματικές εισφορές ανακύκλωσης που αντιστοιχούν στο έτος που έλαβε χώρα η
παραβατική συμπεριφορά (βλ. ως άνω υπό ΙΙ.γ)

III.Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Το αποτέλεσμα της ως άνω περιγραφόμενης υπό ΙΙΙ.Β μαθηματικής πράξεως, που αντιστοιχεί όπως
έχει λεχθεί ως άνω υπό ΙΙΙ.Β, σε συγκεκριμένο ύψος προστίμου (Π) δύναται να αναδιαμορφώνεται
περαιτέρω σε δεύτερο επίπεδο με σκοπό τον τελικό προσδιορισμό του ως επιβλητέου διοικητικού
προστίμου (ΔΠ) με τη συνεκτίμηση μιας σειράς κριτηρίων, όπως αναλυτικώς περιγράφεται ανωτέρω
υπό Ι.2.

III.Δ. ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Παραγωγός Συσκευασιών και Παραγωγός ή Διαχειριστής Άλλων Προϊόντων
1.1 Παράβαση του άρθρου 20Α, παρ. 1
Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει
την παράγραφο 2 του άρθρου 4Β επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των
χρηματικών εισφορών που είχε την υποχρέωση να καταβάλει σε ΣΣΕΔ κατά το χρονικό διάστημα που
είχε διαρκέσει η παράβαση.
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Σε περίπτωση που ο παραβάτης παραγωγός συσκευασιών και παραγωγός ή διαχειριστής άλλων
προϊόντων διακινεί στην ελληνική αγορά προϊόντα που εντάσσονται σε διαφορετικά ρεύματα
εναλλακτικής διαχείρισης, τότε η παράβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 4Β του θα εξετάζεται
ανά ρεύμα εναλλακτικής διαχείρισης χωριστά και θα αντιστοιχίζεται πρόστιμο σε κάθε
διαπιστωθείσα παράβαση.

1.2 Παράβαση του άρθρου 20Α, παρ. 2
Στον παραγωγό συσκευασιών και παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την
παράγραφο 11 του άρθρου 4Β το διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται με βάση την ανωτέρω υπό ΙΙΙ
εκτιθέμενη μεθοδολογία, όπου:
− Το κατώτερο όριο (ΚΟ) ισούται με εκατό (100) ευρώ
− Το ανώτερο όριο (ΑΟ) ισούται με πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ
− Το Π υπολογίζεται με βάση τον τύπο (1) για τον παραγωγό που δεν συμμετέχει σε ΣΣΕΔ και με
βάση τον τύπο (2) για τον παραγωγό που συμμετέχει σε ΣΣΕΔ
− Η σοβαρότητα της παράβασης κυμαίνεται από Πολύ Χαμηλή έως Υψηλή, ανάλογα με τα
πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν την παράβαση.

1.3 Παράβαση του άρθρου 20Α, παρ. 4
Στον παραγωγό συσκευασιών και παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την
υποχρέωση της παρ. 14 του άρθρου 4B το διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται με βάση την ανωτέρω
υπό ΙΙΙ εκτιθέμενη μεθοδολογία, όπου:
−
−
−
−

Το κατώτερο όριο (ΚΟ) ισούται με εκατό (100) ευρώ
Το ανώτερο όριο (ΑΟ) ισούται με πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
Το Π υπολογίζεται με βάση τον τύπο (1) για τον παραγωγό που δεν συμμετέχει σε ΣΣΕΔ
και με βάση τον τύπο (2) για τον παραγωγό που συμμετέχει σε ΣΣΕΔ
Η σοβαρότητα της παράβασης ορίζεται ως Πολύ Χαμηλή.
1.4 Παράβαση του άρθρου 20Α, παρ. 9

Στον παραγωγό συσκευασιών και παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που, από πρόθεση, δεν
δηλώνει προς το ΣΣΕΔ και τον Ε.Ο.ΑΝ. τις πραγματικές ποσότητες συσκευασιών ή άλλων προϊόντων,
το διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται με βάση την ανωτέρω υπό ΙΙΙ εκτιθέμενη μεθοδολογία όπου:
−
−
−
−

Το κατώτερο όριο (ΚΟ) ισούται με πεντακόσια (500) ευρώ
Το ανώτερο όριο (ΑΟ) ισούται με ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
Το Π υπολογίζεται με βάση τον τύπο (1)
Η σοβαρότητα κυμαίνεται από Πολύ Σημαντική έως Πολύ Υψηλή, ανάλογα με τα
πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν την παράβαση.
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1.5 Παράβαση του άρθρου 20Α, παρ. 10
Στον παραγωγό συσκευασιών και παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παρεμποδίζει ή με
οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ.,
σύμφωνα με το άρθρο 19Α, το διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται με βάση την ανωτέρω υπό ΙΙΙ
εκτιθέμενη μεθοδολογία , όπου:
−
−
−
−

Το κατώτερο όριο (ΚΟ) ισούται με πεντακόσια (500) ευρώ
Το ανώτερο όριο (ΑΟ) ισούται με ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
Το Π υπολογίζεται με βάση τον τύπο(1) για τον παραγωγό που δεν συμμετέχει σε ΣΣΕΔ
και με βάση τον τύπο (2) για τον παραγωγό που συμμετέχει σε ΣΣΕΔ
Η σοβαρότητα κυμαίνεται από Πολύ Σημαντική, σε περιπτώσεις που δεν παρασχεθούν
μέρος των στοιχείων ή πληροφοριών που ζητηθούν κατά τον έλεγχο, έως Πολύ Υψηλή
σε περιπτώσεις πλήρους άρνησης ελέγχου.

2. Φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ
2.1 Παράβαση του άρθρου 20Α, παρ. 5
Στους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ που παραβαίνουν τις παραγράφους 1, 2, 6, και 8 έως 14 του άρθρου 4Α
ή όρο που έχει τεθεί στην απόφαση έγκρισης ή ανανέωσης ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ το διοικητικό πρόστιμο
υπολογίζεται με βάση την ανωτέρω υπό ΙΙΙ εκτιθέμενη μεθοδολογία, όπου:
−
−
−
−

Το κατώτερο όριο (ΚΟ) ισούται με πεντακόσια (500) ευρώ
Το ανώτερο όριο (ΑΟ) ισούται με εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ
Το Π υπολογίζεται με βάση τον τύπο(1)
Η σοβαρότητα για παραβάσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο αυτή κυμαίνεται από
Σημαντική έως Πολύ Σημαντική.

2.2 Παράβαση του άρθρου 20Α, παρ. 6
Στους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ που δεν εξοφλούν το τιμολόγιο προς τον Ε.Ο.ΑΝ., μέσα σε δύο (2) μήνες
από την ημερομηνία έκδοσής του, επιβάλλεται προσαύξηση 10% επί του οφειλόμενου ποσού.

2.3 Παράβαση του άρθρου 20Α, παρ. 7
Στους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) ημερολογιακά έτη λειτουργίας
και δεν έχουν επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους που είχαν την υποχρέωση να επιτύχουν στο
προηγούμενο ημερολογιακό έτος, το διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται με βάση την ανωτέρω υπό
ΙΙΙ εκτιθέμενη μεθοδολογία, όπου:
−
−
−
−

Το κατώτερο όριο (ΚΟ) ισούται με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
Το ανώτερο όριο (ΑΟ) ισούται με πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ
Το Π υπολογίζεται με βάση τον τύπο (1)
Η σοβαρότητα της παράβασης κυμαίνεται από Πολύ Σημαντική έως Υψηλή.
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2.4 Παράβαση του άρθρου 20Α, παρ. 10
Στον φορέα ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ που παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια
ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με το άρθρο 19Α το διοικητικό πρόστιμο
υπολογίζεται με βάση την ανωτέρω υπό ΙΙΙ εκτιθέμενη μεθοδολογία, όπου:
−
−
−
−

Το ΚΟ ισούται με πεντακόσια (500) ευρώ
Το ΑΟ ισούται με ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
Το Π υπολογίζεται με βάση τον τύπο (1)
Η σοβαρότητα της παράβασης κυμαίνεται από Πολύ Σημαντική, εάν δεν παρασχεθεί
μέρος των στοιχείων ή πληροφοριών που ζητηθούν κατά τον έλεγχο, έως Πολύ Υψηλή
σε περίπτωση πλήρους άρνησης ελέγχου.

3. Διακινητές Συσκευασμένων Προϊόντων ή Διακινητές Άλλων Προϊόντων
3.1 Παράβαση του άρθρου 20Α, παρ. 3
Στον διακινητή συσκευασμένων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 1 του άρθρου 12 και
στον διακινητή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 1 του άρθρου 16, το διοικητικό
πρόστιμο υπολογίζεται με βάση την ανωτέρω υπό ΙΙΙ εκτιθέμενη μεθοδολογία, όπου:
−
−
−
−

Το ΚΟ ισούται με πεντακόσια (500) ευρώ
Το ΑΟ ισούται με πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
Το Π υπολογίζεται με βάση τον τύπο (1)
Η σοβαρότητα της παράβασης ορίζεται ως Χαμηλή.

3.2 Παράβαση του άρθρου 20Α, παρ. 10
Στον διακινητή συσκευασιών ή διακινητή άλλων προϊόντων που παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε
τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με το
άρθρο 19Α, το διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται με βάση την ανωτέρω υπό ΙΙΙ εκτιθέμενη
μεθοδολογία, όπου:
−
−
−
−

Το ΚΟ ισούται με πεντακόσια (500) ευρώ
Το ΑΟ ισούται με ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
Το Π υπολογίζεται με βάση τον τύπο (1)
Η σοβαρότητα της παράβασης κυμαίνεται από Σημαντική, εάν δεν παρασχεθεί μέρος
των στοιχείων ή πληροφοριών που ζητηθούν κατά τον έλεγχο, έως Πολύ Υψηλή σε
περίπτωση πλήρους άρνησης ελέγχου.
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4. Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων
4.1 Παράβαση του άρθρου 20Α, παρ. 11
Στους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4042/2012, που δεν τηρούν
τους όρους και υποχρεώσεις για την εναλλακτική διαχείριση, το διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται
με βάση την ανωτέρω υπό ΙΙΙ εκτιθέμενη μεθοδολογία όπου:
−
−
−
−

Το ΚΟ ισούται με πεντακόσια (500) ευρώ
Το ΑΟ ισούται με πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
Το Π υπολογίζεται με βάση τον τύπο (1)
Η σοβαρότητα της παράβασης κυμαίνεται από Χαμηλή έως Σημαντική.

5. Έμπορος Πλαστικής Σακούλας
5.1 Παράβαση του άρθρου 20Α, παρ. 12
Στον έμπορο που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του ως προκύπτουν αυτές εκ του συνδυασμού των
διατάξεων των άρθρων 20Α παρ. 12, 6Α, παρ. 1 του νόμου, και άρθρο 4, παρ. 3 και άρθρο 5 παρ. 1,
εδ.β. και γ της σχετικής ΚΥΑ1800036/952/2017, το διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται με βάση την
ανωτέρω υπό ΙΙΙ εκτιθέμενη μεθοδολογία, όπου:
−
−
−
−

Το ΚΟ ισούται με διακόσια (200) ευρώ
Το ΑΟ ισούται με πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
Το Π υπολογίζεται με βάση τον τύπο (1)
Η σοβαρότητα της παράβασης ορίζεται ως Πολύ Χαμηλή.

III.Ε. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
1. Το διοικητικό πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με την στην παρούσα εκτιθέμενη
μεθοδολογία, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το κατώτερο όριο (ΚΟ) ή να υπερβαίνει το
ανώτερο όριο (ΑΟ) που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη παράβαση σύμφωνα με το άρθρο
20Α του ν. 2939/2001.
2. Σε περίπτωση πολυετούς παράβασης τα οικονομικά μεγέθη ΚΕ και ΧΕΑ θα υπολογίζονται
βάσει του σχετικού αναλογούντος στα έτη της παράβασης μέσου όρου.
3. Το πρόστιμο όπως υπολογίζεται με τους αναφερόμενους στην παρούσα τύπους (1 και 2)
στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη εκατοντάδα για τιμές κάτω των 100.000 € και στην
πλησιέστερη χιλιάδα για τιμές άνω των 100.000 €
4. Αναφορικά με την διοικητική κύρωση της παρ. 1 του άρθρου 20Α του νόμου, για την επιβολή
του δεν εφαρμόζεται η παρούσα μεθοδολογία καθώς ορίζεται συγκεκριμένα στο νόμο το
ύψος του σχετικού προστίμου, οι δε χρηματικές εισφορές που θα λαμβάνονται υπόψη για
την επιβολή του προστίμου είναι οι οφειλόμενες από την έναρξη ισχύος του νόμου.
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5. Αναφορικά με την διοικητική κύρωση της παρ. 6 του άρθρου 20Α του νόμου, για την επιβολή
του σχετικού προστίμου δεν εφαρμόζεται η παρούσα μεθοδολογία, καθώς ορίζεται
συγκεκριμένα στο νόμο το ύψος του σχετικού προστίμου.
6. Οι ελεγχόμενοι από τον ΕΟΑΝ είναι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19Α παρ. 7 του
νόμου, υποχρεωμένοι να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την ομαλή και
απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων όπως ιδίως η ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους τους,
η παροχή αδαπάνως κάθε στοιχείου πληροφορίας που θα ζητηθεί καθώς και η διευκόλυνση
δειγματοληψιών. Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου ο Οργανισμός ζητά την εισαγγελική εντολή
για τη συνδρομή αστυνομικής αρχής.
7. Αναφορικά με την παράβαση του άρθρου 20Α παρ. 7, λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη για
την επιμέτρηση του προστίμου η απόκλιση από τους τιθέμενους στόχους ως παράγων
διαμορφωτικός της σοβαρότητας της εν λόγω παραβάσεως και το ύψος των χρηματικών
εισφορών του έτους αναφοράς ως οικονομικό μέγεθος του φορέα ΣΣΕΔ και σύμφωνα με τη
μέθοδο επιμέτρησης του προστίμου όπως ορίζεται ως άνω υπό ΙΙΙ.Γ.2.3.
8. Περισσότερες από μία παραβάσεις επισύρουν ισάριθμα με αυτές πρόστιμα και σε καμία
περίπτωση δεν δύναται να λάβει χωρά συγχώνευση προστίμων.
9. Προγενέστερα πάσης φύσεως νομοθετήματα σχετικά με το προκείμενο ζήτημα, στο βαθμό
που ο παρών νόμος δεν τα καταργεί και δεν αντιτίθενται σε αυτόν, εξακολουθούν να ισχύουν
και μέχρι τυχόν αντικατάστασή τους με σχετικά νεότερα ομόλογα τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.

Δημήτριος Πολιτόπουλος
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