
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) 
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Η.Μ.Α)

H Κεντρικής Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και η Re-Battery 
σας ενημερώνουν για όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τα Μητρώα:



H Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος:

•  αποτελεί οργανικό μέρος της Διοίκησης του Εθνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης και εκπροσωπεί τις επιχει-
ρήσεις για την εκπλήρωση των απαιτήσεων Περιβαλ-
λοντικής Συμμόρφωσης και Εναλλακτικής Διαχείρισης, 
στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και με 
σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη τους.

•  αναπτύσσει, μεταξύ των άλλων, σημαντικές δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων 
μελών της, στο πεδίο της περιβαλλοντικής προστασίας, 
στο ευρύτερο πλαίσιο που καθορίζουν οι κανόνες της 
Κυκλικής Οικονομίας 

Η Re-Battery AE:

•  αποτελεί Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσω-
ρευτών, λειτουργεί ως εταιρεία μη κερδοσκοπικού σκο-
πού, μετά από έγκριση του ΕΟΑΝ που εποπτεύεται από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

•  λειτουργεί ως διοικητική δομή καταγραφής και επο-
πτείας των διεργασιών για τη νόμιμη διαχείριση των 
αποβλήτων συσσωρευτών από το σημείο που παράγο-
νται π.χ. συνεργείο αυτοκινήτων, μέχρι το σημείο που 
ανακυκλώνονται, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασί-
ας συλλογής και μεταφοράς τους, εκπληρώνοντας την 
απαίτηση του νόμου «ο ρυπαίνων πληρώνει» στο όνομα 
των Παραγωγών που την εμπιστεύονται σε ποσοστό 
46,8% της ελληνικής αγοράς. 

Η ΚΕΕ, με την υποστήριξη της Re-Battery ΑΕ, ενη-
μερώνει όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στο χώρο του αυτοκινήτου (επισκευαστές, 
ηλεκτρολόγοι, εμπορικές επιχειρήσεις πώλησης συσ-
σωρευτών κ.λπ.) για τις θεσμικές απαιτήσεις και υπο-
χρεώσεις τους ως παραγωγοί αποβλήτων, με σκοπό 
την αποφυγή συνεπειών και την προστασία των συμ-
φερόντων τους.

Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)

Η θεσμοθέτηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)  
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο πεδίο του ελέγχου της 
διαχείρισης των αποβλήτων. Στο Ε.Μ.ΠΑ. καταχωρούνται 
υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων. Μάλιστα, η εγγραφή τους στο μητρώο απο-
τελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της 
δραστηριότητάς τους αλλά και για τη συμμετοχή τους σε 
δημόσιους διαγωνισμούς, με κεντρικό στόχο την πρόλη-
ψη και καταστολή της εισφοροδιαφυγής.

Η λειτουργία του Ε.Μ.ΠΑ. έχει ως στόχο:
-  τη συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων που 

αφορούν τις ποσότητες και το είδος συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων που διακινούνται στην ελλη-
νική αγορά, 

-  τη σύνδεση με άλλα εθνικά μητρώα άλλων χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανταλλαγή πληρο-
φοριών,

-  τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών προς τους χρή-
στες/ καταναλωτές

 
Με βάση την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της, η 
Re-Battery συγκέντρωσε όλη την πολύτιμη πληροφορία 
για τους Υπόχρεους, απαντά σε βασικά ερωτήματα και 
εξηγεί καίρια ζητήματα.

1.  Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο 
Ε.Μ.ΠΑ.; 

Οι παραγωγοί / εισαγωγείς συσ-
σωρευτών μολύβδου που δια-
θέτουν για πρώτη φορά και κατ’ 
επάγγελμα στην αγορά, συσσω-
ρευτές, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που είναι ενσωματωμένοι 
σε συσκευές ή οχήματα, ανεξαρ-
τήτως της χρησιμοποιούμενης 
τεχνικής πώλησης, συμπεριλαμ-
βανομένης της εξ αποστάσεως 
επικοινωνίας. 

2.  Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μιας επιχείρησης 
που θεωρείται παραγωγός συσσωρευτών 
μολύβδου; 

α)  να εγγραφεί στο Ε.Μ.ΠΑ. (απόκτηση πιστοποιητικού/ών 
εγγραφής και αριθμού μητρώου παραγωγού, για όλες 



τις κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται στην 
εναλλακτική διαχείριση). 

β)  να συμβληθεί με ένα Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης (ΣΣΕΔ). 

γ)  να δηλώνει τις ποσότητες των μπαταριών που διακινεί, 
σε τρίμηνη βάση στο ΣΕΔ και ετήσια στο Ε.Μ.ΠΑ.

δ)  να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση για τη διεξαγωγή 
τυχόν ελέγχων που πιθανώς θα αποφασίσει ο Ελληνι-
κός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

ε)  να αναγράφει τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγών στη 
σφραγίδα της εταιρείας και σε όλα τα φορολογικά στοι-
χεία αυτής, όπως Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής κλπ. 

3.  Ποιες είναι οι επιπτώσεις μη εγγραφής μιας 
επιχείρησης στο Ε.Μ.ΠΑ;

Ο υπόχρεος παραγωγός που δεν έχει εγγραφεί στο Ε.Μ.ΠΑ.,  
εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις, χάνει και το δικαίω-
μα να διαθέτει και να διακινεί μέσω τρίτων το προϊόν του 
στην ελληνική αγορά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει 
σε δημόσιους διαγωνισμούς.
 

4.  Ποιες είναι οι κυρώσεις για μια επιχείρηση 
που παραβαίνει τη νομοθεσία σχετικά με το 
Ε.Μ.ΠΑ.;

α)  η μη εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών επι-
φέρει πρόστιμο από 100 έως 500.000 ευρώ. Όσοι πα-
ραγωγοί είχαν ήδη υφιστάμενη δραστηριότητα κατά 
την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ και δεν το έχουν 
πράξει, είναι εκπρόθεσμοι (καταληκτική ημερομηνία 
εγγραφής 09 Απριλίου 2017) και θα πρέπει να εγγρα-
φούν άμεσα. Οι νέες επιχειρήσεις οφείλουν να εγγρά-
φονται άμεσα με την έναρξη της δραστηριότητας. 

β)  η μη υπογραφή σύμβασης με ένα Συλλογικό Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), το οποίο συνεπά-
γεται και την υποχρέωση καταβολής στο σύστημα χρη-
ματικής εισφοράς για κάθε συσσωρευτή μολύβδου που 
θέτει στην αγορά, επιφέρει διοικητικό πρόστιμο ίσο με 
το διπλάσιο των χρηματικών εισφορών που είχε την 
υποχρέωση να καταβάλει στο ΣΣΕΔ κατά το χρονικό 
διάστημα που έχει διαρκέσει η παράβαση. 

γ)  η μη δήλωση από πρόθεση προς το ΣΣΕΔ ή προς τον 
Ε.Ο.ΑΝ. των πραγματικών ποσοτήτων συσσωρευτών 
που διαθέτει στην αγορά επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 
από 500 έως 1.000.000 €. Επιπλέον η από πρόθεση δή-
λωση λανθασμένων ποσοτήτων στον ΕΟΑΝ, επισύρει 
και ποινικές κυρώσεις στον παραβάτη: φυλάκιση του-
λάχιστον ενός έτους ή χρηματική ποινή από 10.000 έως 
100.000€ ή και τις δύο αυτές ποινές. 

δ)  Στον παραγωγό συσσωρευτών, που παρεμποδίζει ή 
αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν 
από τον Ε.Ο.ΑΝ., επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 
500 έως 1.000.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη παράβαση, 
επισύρει και ποινικές κυρώσεις: φυλάκιση τουλάχι-
στον τριών μηνών ή χρηματική ποινή από 1.000 έως 
30.000 ευρώ ή και τις δύο αυτές ποινές. 

 ε)  Στον παραγωγό συσσωρευτών που δεν αναγράφει τον 
αριθμό Ε.Μ.ΠΑ. στα παραστατικά πώλησης επιβάλλε-
ται πρόστιμο από 100 έως 5.000 ευρώ. 

5.  Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει μια επιχείρηση 
που απλώς μεταπωλεί προϊόντα, σε σχέση με 
το ν. 4496/2017;

Εάν σε έλεγχο προκύψει ότι έχει γίνει παραλαβή προϊό-
ντων με παραστατικά που δεν αναγράφουν τον Αριθμό 
Μητρώου Παραγωγού και δεν υπάρχει το πιστοποιητι-
κό ότι ο προμηθευτής συμμορφώνεται με τη νομοθεσία, 
υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις. Η συγκεκριμένη παρά-
βαση (διακίνηση συσσωρευτών από μη εγγεγραμμένους 
στο Ε.Μ.ΠΑ. παραγωγούς) επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 
ύψους από 500 έως 50.000 €. 

Πηγή στοιχείων: 
Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) 



Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις – 
Π.Π.Δ. & Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων – Η.Μ.Α.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 52891 στο ΦΕΚ 2446 «Συνεργεία, φανοποι-
εία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που 
ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας 

της υπουργικής απόφασης 1958/12 
οφείλουν να τηρούν τις Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). 
Μερικά βασικά σημεία που πρέπει 
να εφαρμόζουν όλα τα συνεργεία 
και έχουν σχετικά με το απόβλητο 
συσσωρευτών μολύβδου οξέως εί-
ναι τα ακόλουθα: 

•  Τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών οχημάτων πρέ-
πει να αποθηκεύονται προσωρινά 
και να τοποθετούνται σε ασφαλές 
σημείο σε κατάλληλους κάδους. 

•  Η παράδοση των αποβλήτων συσ-
σωρευτών πρέπει να γίνεται σε 
αδειοδοτημένους συλλέκτες και 
να συνοδεύεται από το Έντυπο 
Αναγνώρισης Επικίνδυνου Απο-
βλήτου. 

•  Οι πωλήσεις/αντικαταστάσεις 
πρέπει να καταγράφονται στο βι-
βλίο διακίνησης ηλεκτρικών στη-
λών και συσσωρευτών οχημάτων. 

Επισημαίνεται τέλος ότι οι επιχειρήσεις πώλησης / αντικατάστασης συσσωρευτών δεν υποχρε-
ούνται να έχουν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ή με 
επιχειρήσεις ανακύκλωσης.

Με την υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις έρχεται και η υποχρέωση του συ-
νεργείου για εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ΗΜΑ και υποβολή Ετήσιας Έκθεσης. 

Οδηγίες σχετικά με το ΗΜΑ μπορείτε να βρείτε στο https://www.rebattery.gr/2019/02/ypovoli-etisias-
ekthesis-sto-ima/

site: www.re-battery.gr, email: info@re-battery.gr 
Τηλ.: 210 5575075

site: www.uhc.gr, email: keeuhcci@uhc.gr
Τηλ.: 210 3387104 , (-106)


