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Α.2.6 ΈΛΕΓΧΟΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ   

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2939/2001, ο ΕΟΑΝ οργανώνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους 

που αναφέρονται στην τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του 

νόμου 2939/2001 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του. Στους 

ελέγχους του ΕΟΑΝ υπόκεινται όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εναλλακτική διαχείριση, ήτοι: 

■ Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων και των αποβλήτων τους, 
 

■ Υπόχρεοι παραγωγοί / διαχειριστές προϊόντων  που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση, 
 

■ Δήμοι και δημοτικές / διαδημοτικές επιχειρήσεις κατά την έννοια άρθρου 8 του Ν2939/2001, 
 

■ Διαχειριστές Αποβλήτων (Συλλέκτες-μεταφορείς αποβλήτων, χώροι αποθήκευσης αποβλήτων, 

μονάδες διαλογής / επεξεργασίας αποβλήτων, μονάδες ανακύκλωσης αποβλήτων, 

εγκαταστάσεις ανάκτησης ενέργειας). 

ΈΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο σημείο της παρούσας έκθεσης, η διενέργεια ελέγχων των 

εγκεκριμένων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης εντάσσεται στο πλαίσιο της 

αποτελεσματικότερης εποπτείας των ΣΕΔ. Στόχος των ελέγχων αυτών είναι η σε μεγαλύτερο βάθος 

ανάλυση του τρόπου λειτουργίας τους, των χρηματικών τους ροών και η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητάς τους, προκειμένου να εντοπιστούν σε πρώτη φάση τα σημεία που χρήζουν 

συμμόρφωσης ή βελτίωσης.  

Το διάστημα 2015 – 2016, οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν σε ΣΕΔ δίνονται συνοπτικά στον πίνακα 

που ακολουθεί:  

Ελεγχόμενο Σ.Ε.Δ. Είδος ελέγχου Κατάσταση Ελέγχου 

ΕΔΟΕ 

Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος με βάση 

προσυμφωνημένες διαδικασίες με ανάθεση σε 

εταιρεία ορκωτών λογιστών – ελεγκτών 

Ολοκληρώθηκε τον 

Ιούλιο του 2015 

ECOELASTIKA 

Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος με βάση 

προσυμφωνημένες διαδικασίες με ανάθεση σε 

εταιρεία ορκωτών λογιστών – ελεγκτών 

Ολοκληρώθηκε τον 

Οκτώβριο του 2015 

ΑΦΗΣ 

Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος με βάση 

προσυμφωνημένες διαδικασίες με ανάθεση σε 

εταιρεία ορκωτών λογιστών – ελεγκτών 

Ολοκληρώθηκε τον 

Οκτώβριο του 2016 

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ 
Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος από 

κλιμάκιο του ΕΟΑΝ 

Ολοκληρώθηκε το 

Δεκέμβριο του 2016 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος με βάση 

προσυμφωνημένες διαδικασίες με ανάθεση σε 

εταιρεία ορκωτών λογιστών – ελεγκτών 

Ολοκληρώθηκε το 

Δεκέμβριο του 2016 

Εντός του 2016 καταρτίστηκε Πρόγραμμα Ελέγχων και αποφασίστηκε να διενεργηθούν έλεγχοι με 

τη βοήθεια εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών σε πέντε (5) ακόμη Συστήματα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης: α) στο ΣΣΕΔ Συσκευασιών της ΕΕΑΑ Α.Ε., β) στο ΣΣΕΔ Συσκευασιών ΚΕΠΕΔ Α.Ε., 

γ) στο ΑΣΕΔ Συσκευασιών της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., δ) στο ΣΣΕΔ Συσσωρευτών ΣΥΔΕΣΥΣ 

Α.Ε. και ε) στο ΣΣΕΔ Συσσωρευτών ReBattery A.E.. 
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ΈΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  

Ο ΕΟΑΝ διενεργεί ελέγχους σε υπόχρεους παραγωγούς του Ν.2939/2001, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας, προκειμένου να διαπιστώνει κατά πόσο 

εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους να συμμετέχουν σε Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης αλλά 

και κατά πόσο δηλώνουν τις ορθές ποσότητες προϊόντων που διακινούν στην ελληνική αγορά. Οι 

έλεγχοι αυτοί μπορεί να αφορούν σε διοικητικούς ελέγχους για την εξακρίβωση της συμμετοχής ή 

μη του υπόχρεου σε ΣΕΔ ή να αφορούν σε επιτόπιους ελέγχους που ανατίθενται σε εξειδικευμένες 

εταιρείες ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για την επιβεβαίωση των δηλωθεισών ποσοτήτων.  

Την περίοδο 2015 – 2016, ολοκληρώθηκε, ήταν σε εξέλιξη ή / και αποφασίστηκε η διενέργεια έξι 

(6) επιτόπιων ελέγχων με τη βοήθεια εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών σε υπόχρεους 

παραγωγούς.  

Επιπλέον, έγινε σύνταξη και αποστολή προειδοποιητικών επιστολών και πράξεων βεβαιώσεων 

παραβάσεων σε εταιρείες υπόχρεων παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2939/01 για μη 

συμμετοχή τους σε Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, καθώς και επιστολών σε εταιρείες 

υπόχρεων παραγωγών, για υπενθύμιση της υποχρέωσής τους για ένταξη στο Εθνικό Μητρώο 

Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) (απόκτηση πιστοποιητικού/ών εγγραφής και αριθμού μητρώου 

παραγωγού, για όλες τις κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση) 

σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης 

οικ. 181504/9.8.2016 (ΦΕΚ 2454/Β/2016) με θέμα «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα 

διαχείρισης του Ε.Μ.ΠΑ. ……» 

ΈΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Ο ΕΟΑΝ έχει αρμοδιότητα να διενεργεί ελέγχους και σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη 

διαχείριση των αποβλήτων προϊόντων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση, εφόσον 

υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει αυτές να πληρούν στα πλαίσια της νομοθεσίας περί 

εναλλακτικής διαχείρισης ή στα πλαίσια των συμβατικών τους υποχρεώσεων με τα εγκεκριμένα 

από τον ΕΟΑΝ ΣΕΔ. Την περίοδο 2015 – 2016 έγιναν στοχευμένοι έλεγχοι σε διαχειριστές 

αποβλήτων ως ακολούθως:  

■ Στα πλαίσια του ελέγχου στη διακίνηση των ΑΛΕ και τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών 

που δραστηριοποιούνται στη συλλογή και μεταφορά ΑΛΕ, εστάλησαν επιστολές 

συμμόρφωσης από τον ΕΟΑΝ προς εταιρείες συλλογής που υπερέβησαν την αρίθμηση των 

εντύπων και επιστολές διευκρινιστικές σε σχέση με τη διακίνηση εντύπων παλαιού 

καθεστώτος και «ύποπτα» σημεία συλλογής ΑΛΕ. 

■ Ο ΕΟΑΝ συμμετείχε, μετά από πρόσκληση της αντίστοιχης Περιφέρειας, σε έλεγχο που 

πραγματοποίησε το ΚΕΠΠΕ, σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσσωρευτών μόλυβδου για 

διερεύνηση ανώνυμης καταγγελίας που κατατέθηκε στον ΕΟΑΝ και κοινοποίησε ο ΕΟΑΝ 

στην Περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιείται το εργοστάσιο. Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε 

τον Δεκέμβριο του 2015, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρότατες παραβάσεις και μη τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων. Ο ΕΟΑΝ κατέθεσε τις απόψεις του στην Περιφέρεια και η απόφαση 

της Αντιπεριφερειάρχη για προσωρινή διακοπή λειτουργίας της μονάδας διάρκειας 6 μηνών, 

εκδόθηκε στις αρχές Ιανουαρίου 2017.  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά και τα έτη 2015 – 2016, ο ΕΟΑΝ δεν μπορεί 

να επιβάλλει κυρώσεις παρά μόνο να εισηγηθεί την επιβολή κυρώσεων σε παραβάτες του 

ν.2939/2001, διαβιβάζοντας σχετική απόφαση του ΔΣ του, είτε προς τον Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου βρίσκεται η έδρα του παραβάτη εφόσον το χρηματικό πρόστιμο 
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είναι μέχρι 150.000 €, είτε απευθείας στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για 

υψηλότερα ποσά ή άλλες διοικητικές κυρώσεις.  

Σε αυτό το πλαίσιο από το 2012 έως και το τέλος του 2016, το ΔΣ του ΕΟΑΝ είχε λάβει συνολικά 

είκοσι (20) αποφάσεις εισήγησης για επιβολή προστίμου σε υπόχρεους παραγωγούς λόγω 

παραβατικής συμπεριφοράς και είχε διαβιβάσει τις 10 από αυτές στις αρμόδιες αρχές για την 

επιβολή προστίμου.  Μόλις το 2016 ολοκληρώθηκε η διαδικασία και επιβλήθηκαν από το Γενικό 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  τα πρώτα πρόστιμα για τρεις (3) από αυτές τις 

περιπτώσεις παραβατικών συμπεριφορών, για τις οποίες είχε γίνει διαβίβαση των σχετικών 

εισηγήσεων του ΕΟΑΝ ήδη από τις αρχές του 2013.  

Όσον αφορά κυρώσεις από μικτά κλιμάκια στα οποία συμμετείχε ο ΕΟΑΝ, επιβλήθηκε η κύρωση 

της προσωρινής διακοπής λειτουργίας σε μονάδα ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου για έξι (6) 

μήνες, με απόφαση της αντίστοιχης Αντιπεριφερειάρχη. 

Γενικότερα στον τομέα της επιβολής κυρώσεων παρατηρείται μία δυσλειτουργία και μεγάλες 

καθυστερήσεις, οι οποίες σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλονται στην έλλειψη της δυνατότητας επιβολής 

κυρώσεων κατευθείαν από τον ΕΟΑΝ, αλλά και στην έλλειψη της απαιτούμενης διοικητικής δομής 

εντός του ΕΟΑΝ, θέματα τα οποία θεραπεύει το νέο νομοσχέδιο για την τροποποίηση του 

Ν.2939/2001 που διέπει την εναλλακτική διαχείριση. 


