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ΕΛΕΓΧΟΙ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ   

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.2939/2001 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του 

ν.4496/2017, ο Ε.Ο.ΑΝ. οργανώνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους με σκοπό: 

α) την τήρηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης   

β) στο σύνολό τους, την τήρηση και εφαρμογή του εγκεκριμένου επιχειρησιακού 

σχεδίου, τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία και την αξιοπιστία των παρεχόμενων 

δεδομένων από τους φορείς Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης 

(ΑΣΕΔ) και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) 

γ) την τήρηση της υποχρέωσης των παραγωγών συσκευασιών ή των παραγωγών/ 

διαχειριστών άλλων προϊόντων για την οργάνωση και λειτουργία των ΑΣΕΔ ή την ένταξη 

τους σε ΣΣΕΔ 

δ) τις πληροφορίες που παρέχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από τους υπόχρεους παραγωγούς, 

σχετικά με τις διακινούμενες στην ελληνική αγορά ποσότητες συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων 

ε) τη νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

στ) τη νόμιμη διακίνηση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

ζ) τη νόμιμη χρήση της σήμανσης (σε συσκευασίες όπως και σε πλαστικές σακούλες 

μεταφοράς) 

η) την τήρηση από τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων των προϋποθέσεων, των 

όρων και υποχρεώσεών τους για την εναλλακτική διαχείριση, που απορρέουν από το 

νόμο ή από τη σύμβαση με τους φορείς ΣΣΕΔ συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

θ) την τήρηση από τους ΟΤΑ Α΄βαθμού των όρων και υποχρεώσεων όπως ορίζονται 

στον ν. 4496/17 

ι) την τήρηση κάθε άλλης υποχρέωσης που απορρέει από τον ν.4496/17 

Στους ελέγχους του Ε.Ο.ΑΝ. υπόκεινται όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εναλλακτική διαχείριση, 

ήτοι: 

■ Φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ  

■ Παραγωγοί Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 

■ Διακινητές Συσκευασμένων Προϊόντων και Άλλων Προϊόντων 

■ Έμποροι Πλαστικής Σακούλας 

■ Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων 

■ ΟΤΑ Α’ βαθμού 
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Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 24ΙΔ του ν. 4496/2017 από τη 

Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων (ΔΕΕ) του Οργανισμού σύμφωνα πλέον με 

εγκεκριμένο προγραμματισμό (τακτικοί έλεγχοι), αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία 

(έκτακτοι έλεγχοι). Η ΔΕΕ ξεκίνησε να στελεχώνεται μέσω του προγράμματος Κινητικότητας 

(ν.4440/2016) από τον Οκτώβριο του 2018 και το αντικείμενό της περιλαμβάνει τις 

επιθεωρήσεις και τους ελέγχους σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του ΕΟΑΝ, καθώς 

επίσης και το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη διενέργειά τους, όπως επίσης και τις 

εισηγήσεις προς το Δ.Σ. για κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση μη 

συμμορφώσεων (παραβάσεων). 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΕΔ) 

Το διάστημα 2017 – 2018, οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν σε φορείς Συστημάτων  

Εναλλακτικής Διαχείρισης δίνονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

Ελεγχόμενο ΣΕΔ Είδος ελέγχου Κατάσταση Ελέγχου 

Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) 

(Φορέας ΣΕΔ αποβλήτων 
συσκευασιών) 

Έκτακτος Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος ετών 
2012-2016 βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών με 
ανάθεση σε εταιρεία ορκωτών λογιστών – ελεγκτών 
(Grant Thortnon) 

 

Αποτελέσματα & 
Έκθεση Ελέγχου Μάιος 

2018 

Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 
Συσσωρευτών (ΣΥΔΕΣΥΣ 
ΑΕ) 

(Φορέας ΣΕΔ  αποβλήτων 
ηλεκτρικών στηλών-
συσσωρευτών) 

Έκτακτος έλεγχος βάσει απόφασης Δ.Σ. (έλεγχος του 
ειδικού αποθεματικού του τρόπου διάθεσής του σε 
σχέση με την της τρέχουσα οικονομική κατάσταση και 
τις δικαστικές δαπάνες κατά την τελευταία τριετία). 
Διενεργήθηκε από κλιμάκιο του Ε.Ο.Α.Ν. 

Αποτελέσματα & 
Έκθεση Ελέγχου 
Οκτώβριος 2018 

Συλλογικό Σύστημα 
Ανακύκλωσης  ΑΕΚΚ   
(ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ) 

(Φορέας ΣΕΔ αποβλήτων 
εκσκαφών κατασκευών-
κατεδαφίσεων) 

Διαχειριστικός Έλεγχος ετών 2012-2015, κατόπιν 
εισαγγελικής παραγγελίας. Διενεργήθηκε από 
κλιμάκιο του Ε.Ο.Α.Ν. 

Αποτελέσματα & 
Έκθεση Ελέγχου 
Ιανουάριος 2018 

 

Επιπλέον βάσει της 121.5/26-6-2018 απόφασης του Δ.Σ. Ε.Ο.ΑΝ. προκηρύχτηκε 

συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τη διενέργεια Οικονομικού - 
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Διαχειριστικού Ελέγχου στους φορείς ΣΣΕΔ αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών-συσσωρευτών 

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε.) για τις 

διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2011 έως και 2017 και 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (Re-Battery Α.Ε.) για τις διαχειριστικές 

χρήσεις των ετών 2012 έως και 2017. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε σε εταιρεία ορκωτών 

λογιστών NEXIA EUROSTATUS AE με την υπ.αριθ. 156.6/16.7.2019 απόφαση του Δ.Σ. 

του Ε.Ο.ΑΝ., η οποία τροποποιήθηκε με την υπ.αριθ. 158.3/26.11.2019  απόφαση του Δ.Σ. 

του Ε.Ο.ΑΝ. Ο έλεγχος ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020. 

Με την υπ.αριθμ. 121.5/26.06.2018 απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.ΑΝ. έχει προβλεφθεί η προκήρυξη 

συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον Οικονομικό και Διαχειριστικό 

έλεγχο του φορέα ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. για τα έτη 2013 έως 2017. Ο 

έλεγχος έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Τακτικών Ελέγχων 2020. 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Την περίοδο 2017 – 2018 και, κυρίως μετά την έναρξη ισχύος του ν.4496/2017, 

πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις σε υπόχρεους παραγωγούς συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ένταξή τους στο 

Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) (εγγραφή, ετήσια δήλωση ποσοτήτων προϊόντων 

που διακινούν στην Ελληνική αγορά). Η υποχρεωτική ένταξη των παραγωγών αποβλήτων 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων είχε προκύψει από την έκδοση της σχετικής ΥΑ 

181504/9.8.2016 (ΦΕΚ 2454/Β/2016) και η οποία τροποποιήθηκε με τις ΥΑ 892/2017 (ΦΕΚ 

538Β) και ΥΑ 175216 (ΦΕΚ 1892Β). 

Πραγματοποιήθηκαν διοικητικοί έλεγχοι μέσα από το σύστημα του Εθνικού Μητρώου 

Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) του Ε.Ο.Α.Ν. και καταγραφή των εκπροθέσμων εγγραφέντων. 

Στους εκπρόθεσμους παραγωγούς εστάλη έκθεση ελέγχου με 15νθήμερη προθεσμία 

υποβολής των απόψεών τους (2/2018).  

ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ 

Την περίοδο 2017 – 2018 πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις σε παραγωγούς πλαστικής 

σακούλας μεταφοράς σε συνέχεια της ΚΥΑ 180036/952 (ΦΕΚ 2892Β, 10.8.2017) με θέμα 

“Καθορισμός μέτρων και κανόνων για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών 

μεταφοράς...”, αλλά και των διατάξεων του ν.4496/2017 που αφορούν την πλαστική σακούλα 

μεταφοράς (π.χ. σήμανση πλαστικής σακούλας μεταφοράς, άρθρο 6Α ν.4496/2017). Οι 
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κάθε είδους ενημερώσεις (forum, επιστολές, συναντήσεις) περιελάμβαναν και την 

υποχρέωση της ένταξής των εμπόρων πλαστικής σακούλας στο Εθνικό Μητρώο 

Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.), καθώς και την ξεχωριστή δήλωση των ποσοτήτων πλαστικής 

σακούλας μεταφοράς που διακινούνται από τους ίδιους στην Ελληνική αγορά.  

Το τελευταίο τρίμηνο του 2018 και με τη στελέχωση της Δ/νσης Επιθεωρήσεων και 

Ελέγχων (ΔΕΕ) ξεκίνησε η οργάνωση των ελέγχων για την πλαστική σακούλα μεταφοράς: 

δημιουργία Φύλλου Ελέγχου το οποίο περιλαμβάνει τα σημεία ελέγχου που απορρέουν 

από τις διατάξεις της ΚΥΑ 180036/952 (ΦΕΚ 2892Β) και του ν. 4496/2017, εντοπισμός 

παραγωγών που διακινούν σακούλες χωρίς σήμανση, κλπ. Οι πρώτοι έλεγχοι για την 

πλαστική σακούλα μεταφοράς πραγματοποιήθηκαν σε αλυσίδες υπεραγορών τον 

Ιανουάριο 2019. 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Η ανάπτυξη της Μεθοδολογίας Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων (προστίμων) κρίθηκε 

απαραίτητη, καθώς αφενός στο άρθρο 20Α του ν.2939/2001, όπως προστέθηκε στον 

ν.4496/2017, οι προβλέψεις για τις κυρώσεις κινούνται μεταξύ ενός ελάχιστου και ενός 

μέγιστου ποσού (ορίου) για διάφορες κατηγορίες παραβατών και αφετέρου, στην 

επιμέτρηση της κύρωσης ποσοτικοποιούνται κάποια ποιοτικά κριτήρια του νόμου 

(σοβαρότητα, επαναληψιμότητα) ώστε να υπάρχει κατά το δυνατόν ίση μεταχείριση προς 

τους παραβάτες. Η «Μεθοδολογία Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων-Προστίμων, 

σύμφωνα με το άρθρο 20Α του ν. 2939/2001, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 18 του 

ν. 4496/2017, για το σύνολο των κατηγοριών παραβατών που αναφέρονται στο άρθρο, με 

εξαίρεση τους ΟΤΑ Α’ βαθμού» εγκρίθηκε με την 115.4/26/4/2018 απόφαση του Δ.Σ. του 

Ε.Ο.ΑΝ. και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΤΙΜΑ) 
 
Την περίοδο 2017-2018 εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις Δ.Σ. επιβολής διοικητικών 

κυρώσεων-προστίμων:  

 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ε.Ο.Α.Ν ΕΤΩΝ 2017 – 2018 

 

 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΕΔ  

 

 

1. Βάσει της 121.3/26.6.2018 Απόφασης Δ.Σ. έγινε εισήγηση και επιβλήθηκε πρόστιμο 

ύψους 10,000€ στο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΕΔΠΕΚΑΤ βάσει της παρα 3.1 άρθρο 21, ΚΥΑ 

39200/2015. Στη συνέχεια υποβλήθηκε ένσταση από το ΣΣΕΔ η οποία απορρίφθηκε με την 

124.5/29.8.2018 Απόφαση Δ.Σ.  

2. Βάσει της 125.7/19.9.2018 Απόφασης Δ.Σ. έγινε εισήγηση και επιβλήθηκε πρόστιμο 

ύψους 10,000€ στο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ Κουφίδης-Κτενίδης ΟΕ βάσει παρα 3.1 άρθρο 21, ΚΥΑ 

39200/2015. 

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 

 

α. Κυρώσεις σε παραγωγούς λόγω εκπρόθεσμης εγγραφής τους στο 

Εθνικό Μητρώο Παραγωγών για το έτος 2017 (ν.4496/2017) 

 

Με την 111.6/27.2.2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 

100€ για εκπρόθεσμη εγγραφή στο Ε.Μ.ΠΑ. σε 6 εταιρείες-υπόχρεους παραγωγούς. Στη 

συνέχεια δόθηκε παράταση της προθεσμίας εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. με την ΥΑ 

892/22.2.2017 (ΦΕΚ 538Β')  και εκδόθηκε η 112.6/16.3.2018 Απόφαση ΔΣ «Ανάθεση 

αρμοδιότητας ΔΣ για λήψη απόφασης διαπίστωσης παράβασης και επιβολής διοικητικών 

κυρώσεων (προστίμων) από το ΔΣ στον Πρόεδρο ΔΣ για τις εταιρείες που έχουν 

καταχωρηθεί εκπρόθεσμα στο ΕΜΠΑ», σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 

1.1 της ΥΑ 18154/2016 όπως ισχύει. Βάσει αυτής της απόφασης εκδόθηκαν 57 πρόστιμα 

σε αντίστοιχες εταιρείες-παραγωγούς και βάσει χρηματικών καταλόγων που απεστάλησαν 

στις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ., τα πρόστιμα εισπράχθηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ. Με την 

133.6/20.12.2018 Απόφαση Δ.Σ. ανακλήθηκαν 3 επιβεβλημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμη 

εγγραφή στο Ε.Μ.ΠΑ. 

 

β. Κυρώσεις σε παραγωγούς λόγω εκπρόθεσμης εγγραφής τους στο Εθνικό 

Μητρώο Παραγωγών για το έτος 2017 (ν.4496/2017) 

 

Βάσει της 112.6/16.3.2018 Απόφασης Δ.Σ. εκδόθηκαν 113 πρόστιμα σε αντίστοιχες 

εταιρείες-παραγωγούς οι οποίες εγγράφηκαν εκπρόθεσμα στο Ε.Μ.ΠΑ κατά το έτος 2018. 

Οι χρηματικοί κατάλογοι απεστάλησαν στις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ. εντός του 2020 και 

αναμένεται η είσπραξή τους από τον Ε.Ο.ΑΝ.  
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΟΥ Ν.4496/2017 

 

Από το 2012 έως και το τέλος του 2016 και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (προ 

του ν.4496/2017), το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. είχε λάβει συνολικά (24) εικοσιτέσσερεις (και μία από 

αναπομπή) αποφάσεις εισήγησης για επιβολή προστίμου σε υπόχρεους παραγωγούς 

αποβλήτων (ΑΗΗΕ, ΑΛΕ, Αποβλήτων Συσκευασιών) κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 

2939/2001, δεκαπέντε από τις οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες αρχές (Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αττικής, Μακεδονίας-Θράκης, Υ.Π.ΕΝ.) για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Σε 

(3) τρεις περιπτώσεις η διαδικασία ολοκληρώθηκε και επιβλήθηκαν κυρώσεις από τον 

Γενικό Γραμματέα της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι εταιρείες προσέφυγαν κατά 

των αποφάσεων αυτών και τις υποθέσεις τις χειρίζεται έως σήμερα το Νομικό Συμβούλιο 

του Υ.Π.ΕΝ.  

Καθώς όμως με τον ν.4496/2017, η αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων περιήλθε στον 

Ε.Ο.ΑΝ. 9 υποθέσεις επεστράφησαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στον Ε.Ο.ΑΝ. 

κατόπιν αιτήματος της υπηρεσίας στις 15.12.2017. Εκκρεμεί, κατά συνέπεια, η απόφαση 

του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. αναφορικά με την επιβολή των προστίμων αυτών (επαναϋπολογισμός 

ή μη των προστίμων σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία επιβολής διοικητικών κυρώσεων του 

Οργανισμού) και αναμένεται η σχετική - τελική  - γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία του 

Οργανισμού.   

Διαβιβάστηκε στον Ε.Ο.ΑΝ. με το αριθμ. πρωτ. 3346/28-9-2018 η οριστική απόφαση του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά την επιβολή διοικητικής κύρωσης στην 

εταιρείς «ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» 

(DOLE FRESH FRUIT HELLAS LTD) αναφορικά με την εκκρεμότητα της ανάρτησης της 

Ετήσιας Έκθεσής της για το έτος 2017 στο Ε.Μ.ΠΑ. και το μειωμένο πρόστιμο πρόκειται να 

εισπραχθεί από τον Ε.Ο.ΑΝ. εντός του 2020.  

 

 

 


