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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)
http://empa.eoan.gr

O Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) ανακοινώνει την έναρξη εφαρμογής και
λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών(Ε.Μ.ΠΑ.), ένα σημαντικό έργο του ΕΟΑΝ για
το οποίο αξιοποιήθηκαν καινοτόμα εργαλεία προγραμματισμού και δημιουργίας βάσεων
δεδομένων με σύγχρονη αισθητική. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης όλων
των υπόχρεων παραγωγών συσκευασιών και άλλων προϊόντων τα οποία εντάσσονται στο
πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης βάσει του Ν.2939/2001, όπως ισχύει. Ο σχεδιασμός του
έγινε βάσει των κοινοτικών απαιτήσεων και της εμπειρίας από άλλα ευρωπαϊκά μητρώα
παραγωγών. Επιπλέον, για τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων και την αποφυγή
λανθασμένων καταχωρήσεων πραγματοποιήθηκε διασύνδεση με την ευρωπαϊκή βάση ΑΦΜ
(VIES) και το TAXISNET.
Οι στόχοι του ΕΜΠΑ είναι η καταγραφή όλων των υπόχρεων παραγωγών συσκευασιών και
άλλων προϊόντων (κατασκευαστές, εισαγωγείς, συσκευαστές προϊόντων κατά την έννοια του
Ν.2939/2001) καθώς και η συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με τις ποσότητες και
το είδος των προϊόντων που διατίθενται στην ελληνική αγορά. Επιπλέον το ΕΜΠΑ αποσκοπεί
στην αποτελεσματική διασύνδεση με εθνικά μητρώα παραγωγών σε άλλες χώρες της Ε.Ε. για
την ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και στη δημοσιοποίηση πληροφοριών προς τις στατιστικές
υπηρεσίες, τους καταναλωτές και προς κάθε ενδιαφερόμενο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.
Η εγγραφή των παραγωγών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με εφαρμογή της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας και απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς τους
όσο και για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς. Η εφαρμογή του Μητρώου έχει
ξεκινήσει για το ρεύμα αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών με προθεσμία
εγγραφής των υπόχρεων παραγωγών μέχρι την Παρασκευή 2/10/15 και πραγματοποιείται
μέσω του ηλεκτρονικής εφαρμογής http://empa.eoan.gr . Ο ΕΟΑΝ φιλοδοξεί να επεκταθεί η
εφαρμογή του ΕΜΠΑ και στα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων εντός του 2016.
Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, οι υπόχρεοι παραγωγοί έχουν την δυνατότητα να
εγγράφονται ηλεκτρονικά και να καταχωρούν οι ίδιοι τα απαιτούμενα στοιχεία, δηλώνοντας
εγγράφως την αλήθεια των στοιχείων. Ο έλεγχος των στοιχείων και η τήρηση των απαιτήσεων
της κείμενης νομοθεσίας επιβεβαιώνεται από τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης καθώς
και από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία. Το
Πιστοποιητικό Εγγραφής στο ΕΜΠΑ και ο αντίστοιχος Αριθμός Μητρώου Παραγωγών (ΑΜΠ)
εκδίδονται αυτόματα, χωρίς την υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών. Επίσης, σύντομα θα
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ οι καταχωρημένοι στο Μητρώο παραγωγοί.
Στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ (http://www.eoan.gr/el/content/17/mitroo) έχουν αναρτηθεί όλες
οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το Μητρώο Παραγωγών, και αναλυτικές οδηγίες για
τους υπόχρεους παραγωγούς οι οποίες εμπεριέχονται στον «Οδηγό Εγγραφής στο ΕΜΠΑ». Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης και τον ΕΟΑΝ.

