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ΠΡΟΣ «ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ –
ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Με το άρθρο 42 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012), όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθρο 157 παρ. 1 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016),
καθιερώθηκε το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), που αφορά τη
συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των
αποβλήτων.
H Κ.Υ.Α. Οικ. 43942/4026 (ΦΕΚ Β΄ 2992/19-09-2016) ρυθμίζει την οργάνωση
και λειτουργία του ΗΜΑ και ορίζει ως υπόχρεους για την ηλεκτρονική εγγραφή και
καταχώριση :
Α) Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν
απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 (Α' 209).
Β)

Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ, που

συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διαθέτει προς τούτο άδεια
συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 4 του Ν.
4042/2012 (Α' 24).
Γ) Κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού για τα δημοτικά
απόβλητα που παράγει και διαχειρίζεται.
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Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία
(4ου επιπέδου), που παρέχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων
φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) στο μητρώο και παράλληλα υποστηρίζει την
καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες
Συλλογής-Μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που
διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν.
Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), καλύπτει επίσης την υποχρέωση
για υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγής Αποβλήτων από τους φορείς και
επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες.
Επίσης παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ, να παράγουν
αναφορές με επεξεργασία των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό
σύστημα από τους υπόχρεους χρήστες.
Ως προς τα μέλη της Ένωσης (ΕΒΒΖΕ), στο σύνολο τους ανήκουν στην
κατηγορία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων (περίπτωση Α, παραπάνω), σύμφωνα
με την οποία, υπόχρεοι εγγραφής στο ΗΜΑ είναι όσες επιχειρήσεις/δραστηριότητες
(παραγωγοί αποβλήτων), υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (δηλαδή έχουν
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή υπόκεινται σε Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις).
Η

υποχρέωση

για

περιβαλλοντική

αδειοδότηση,

προκύπτει

από

την

κατηγοριοποίηση που γίνεται σύμφωνα με την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ
2471/Β’/2016) (Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης
1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του
Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει), και
είναι διαφορετική για κάθε επιχείρηση και κυρίως εξαρτάται από τον ΚΑΔ (Κωδικός
Δραστηριότητας) και το μέγεθος της επιχείρησης (διαχωρισμός εργαστηρίου –
εργοστασίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία).
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Η Έκθεση Αποβλήτων είναι ετήσια απολογιστική και συμπληρώνεται
οποιαδήποτε στιγμή στο διάστημα που ορίζεται από τον διαχειριστή αλλά σε κάθε
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία που τίθεται από την νομοθεσία για την
υποβολή της. Για τις προηγούμενες χρονιές καταληκτική ημερομηνία ήταν η 31η
Μαρτίου.
Τα απόβλητα, που παράγει η κάθε επιχείρηση κατατάσσονται ανάλογα με το
είδος και κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τους κωδικούς ΕΚΑ. Οι κωδικοί ΕΚΑ
αναγράφονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση. Το Παράρτημα ΙΙ του ΕΣΔΕΑ
(ΚΥΑ 62952/5384/2016, ΦΕΚ 4326/Β’/2016) παραθέτει τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο
Αποβλήτων.
Η ορθή αναγραφή των κωδικών ΕΚΑ των παραγόμενων ή διαχειριζόμενων
αποβλήτων, αποτελεί ευθύνη του υπόχρεου.
Τέλος επισημαίνεται ότι υπάρχουν κυρώσεις για τη μη εγγραφή ή καταχώριση
υπόχρεων φορέων. Οι κυρώσεις προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 30
του Ν. 1650/1986, ΦΕΚ 160/Α’/1986).
Σημειώνεται ότι η ορθότητα των στοιχείων εγγραφής/καταχώρισης αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη του υπόχρεου φορέα.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία είμαι στη διάθεση σας.
Ευχαριστώ

Αθήνα 11 Ιουλίου 2019
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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