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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υποχρέωση εγγραφής – καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(Ε.Μ.ΠΑ). 

https://empa.eoan.gr 

 

Με την ΥΑ 181504/2016 (ΦΕΚ 2454/Β), έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον 
Αύγουστο του 2016, το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών συσκευασιών και 
άλλων προϊόντων (Ε.Μ.ΠΑ), στο οποίο οφείλουν να καταχωρίζονται και να 
εγγράφονται οι παραγωγοί, οι οποίοι εντάσσονται στο πλαίσιο της 
εναλλακτικής διαχείρισης. Αρμόδια αρχή για την κατάρτιση και λειτουργία του 
Ε.Μ.ΠΑ, σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ, ορίζεται ο  Ελληνικός Οργανισμός 
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ). 

Επισημαίνεται ότι : 

 Παραγωγός συσκευασιών ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο συσκευάζει η εισάγει συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική 
αγορά. 

 Παραγωγός ή διαχειριστής άλλων προϊόντων είναι το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο εισάγει ή κατασκευάζει ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό, λιπαντικά έλαια, ελαστικά οχημάτων, συσσωρευτές ή 
μπαταρίες και οχήματα. 

Τον Νοέμβριο του 2017, εκδόθηκε ο Νόμος 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α) 
«τροποποίηση του Ν 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων ….. » στον οποίον αναφέρει ότι ο 
«Ε.Ο.ΑΝ τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών στο οποίο εγγράφονται και 
καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι παραγωγοί ….» (άρθρο 4Β, παρ. 
11).   

Τονίζεται δε, ότι οι παραπάνω παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να 
αναγράφουν τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) σε όλα τα παραστατικά 
πώλησης όπως αυτά αφορούν και αναφέρονται στα άρθρα 8 έως 14 του Ν 
4308/2014. 

Στον ίδιο νόμο επίσης (αρθ. 4Β, παρ. 12  και 14) αναφέρεται  ότι η εγγραφή 
των παραγωγών είναι απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για τη νόμιμη άσκηση 
της δραστηριότητάς τους όσο και για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους 
διαγωνισμούς. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι για τη μη τήρηση της 
ανωτέρω υποχρέωσης από τους υπόχρεους παραγωγούς, επιβάλλονται 
διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο) το ύψος των οποίων κυμαίνεται από 100€ 
έως 500.000€ σύμφωνα με το άρθρο 20Α του Ν 4496/2017. 



 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι παραγωγοί που έχουν λάβει ΑΜΠ, 
μπορούν να αναζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω του 
συνδέσμου  https://www.eoan.gr/el/content/342/dimosiopoiisi-
eggegrammenon-paragogon.  

 

Στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ και ειδικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο 
(http://www.eoan.gr/el/content/17/mitroo), έχουν αναρτηθεί όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το Ε.Μ.ΠΑ. Ειδικότερα ο «Οδηγός 
Εγγραφής στο ΕΜΠΑ» περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τους υπόχρεους 
παραγωγούς σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία καταχώρησης των 
απαιτούμενων στοιχείων στο ΕΜΠΑ.  

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε ερώτημα 
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@eoan.gr. 

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.ΑΝ 

 

Δ. Πολιτόπουλος 


