
∆ηµιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων από το ΥΠΕΝ 

 Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2016 

  
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  
Η δηµιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων συνιστά σηµαντική ποιοτική αλλαγή στην διαχείρισή τους 

  
  
∆ηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2992/19.09.2016 η µε αριθµ. Οικ. 43942/4026 Κοινή Υπουργική Απόφαση µε θέµα: «Οργάνωση και λειτουργία 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει». 
  
Στο Μητρώο θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά, µε ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, στοιχεία σχετικά µε το είδος και την ποσότητα των 
παραγοµένων αποβλήτων, καθώς επίσης και µε τη µέθοδο διαχείρισης που εφαρµόζεται, µε σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της 
παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στη χώρα µας και φυσικά ο έλεγχός της από τις αρµόδιες υπηρεσίες και αρχές. 
  
Το ΗΜΑ συµµορφώνεται πλήρως µε τους κανόνες και τα πρότυπα σχεδιασµού, ανάπτυξης και λειτουργίας διαδικτυακών τόπων σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στη νοµοθεσία της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και η καθιέρωσή του αποσκοπεί κυρίως στην: 
-          τήρηση µητρώου όλων των εµπλεκόµενων στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων, οι οποίοι υπόκεινται σε αδειοδότηση 
-          ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των αποβλήτων µέχρι τον τελικό τους προορισµό (ιχνηλασιµότητα αποβλήτων) 
-          δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων και διευκόλυνση περιβαλλοντικών ελέγχων 
-          δυνατότητα αποτελεσµατικότερων επιθεωρήσεων για αντιµετώπιση περιβαλλοντικών παραβάσεων 
-          βελτίωση της δυνατότητας παραγωγής αναφορών και εκθέσεων, ιδίως προκειµένου να συνταχθούν οι σχετικές εκθέσεις προς τα αρµόδια 
όργανα της ΕΕ. 
-          ενηµέρωση µέσω διαδικτύου των εµπλεκόµενων, καθώς και του κοινού, παρέχοντας πληροφορίες για τις δυνατότητες διαχείρισης 
αποβλήτων εκ µέρους των εγγεγραµµένων οργανισµών ή επιχειρήσεων (κωδικούς ΕΚΑ και είδος εργασιών ανάκτησης ή διάθεσης) 
-          δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία επικοινωνίας των αντίστοιχων οργανισµών ή επιχειρήσεων που παράγουν ή διαχειρίζονται 
απόβλητα, καθώς και των σχετικών περιβαλλοντικών αδειών, µέσω της µηχανής αναζήτησης 
-          διασύνδεση και διαλειτουργικότητα µε ηλεκτρονικά µητρώα άλλων δηµοσίων αρχών 
-          εξοικονόµηση πόρων, χρόνου και διοικητικού φόρτου 
-          έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση τόσο όλων των εµπλεκόµενων στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων όσο και των πολιτών. 
  
Το ΗΜΑ εφαρµόζει συγκεκριµένη πολιτική ασφάλειας και κατάλληλες τεχνικές διαχείρισης δεδοµένων. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει διαβαθµισµένη 
πρόσβαση για κατηγορίες χρηστών, όπως υπόχρεους, υπηρεσίες της διοίκησης και ενδιαφερόµενους πολίτες. Σε κάθε οργανισµό, επιχείρηση ή 
ΟΤΑ Α’ βαθµού, καθώς και σε κάθε εγκατάσταση ή δραστηριότητα που εγγράφεται και καταχωρείται ηλεκτρονικά στο ΗΜΑ, θα αποδοθεί ένας 
µοναδικός “Αριθµός Μητρώου ΗΜΑ”. 
  
Με την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας του ΗΜΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της ΚΥΑ, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες 
Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους, µέχρι το τέλος Μαρτίου του επόµενου έτους και καταργείται η υποβολή των σχετικών εντύπων. 
  
Μέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2016 ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση των υπόχρεων. Η διαδικτυακή πύλη του ΗΜΑ 
θα είναι σύντοµα προσβάσιµη από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://wrm.ypeka.gr/ 
  
Σηµειώνεται επίσης ότι: 
·         Η διαχείριση του ΗΜΑ ασκείται από τη ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ΥΠΕΝ. 
·         Η εποπτεία λειτουργίας και εφαρµογής είναι αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων του ΥΠΕΝ. 
·         Το ΗΜΑ δηµιουργείται, για λογαριασµό του ΥΠΕΝ σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης (ΣΕΠΑΝ). 
·         Το ΗΜΑ τίθεται σε υποχρεωτική λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2017. 
  
Ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννης Τσιρώνης, δήλωσε σχετικά: «Η δηµιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων 
αποτέλεσε από την πρώτη στιγµή ανάληψης των καθηκόντων της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου αντικείµενο ιδιαίτερης µέριµνας, µε 
στόχο τον εκσυγχρονισµό της παρακολούθησης και του ελέγχου των αποβλήτων σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσής τους. Η 
υπέρβαση της χρόνιας αυτής αδυναµίας περιλαµβάνεται άλλωστε στις βραχυπρόθεσµες και πρώτης προτεραιότητας δράσεις του Εθνικού Σχεδίου 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων. Επίσης προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία-Πλαίσιο για τα απόβλητα. Είναι ένα ηλεκτρονικό, διαδικτυακό σύστηµα 
συστηµατικής συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων και αποτελεί µεγάλο βήµα στην αντιµετώπιση της 
προβληµατικής διαχείρισης των βιοµηχανικών επικινδύνων αποβλήτων. Πρόκειται για σηµαντική ποιοτική αλλαγή στην παρακολούθηση της 
διαχείρισης αποβλήτων, που περνά πλέον στην ηλεκτρονική εποχή». 
  
  

 


