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ΚΥΑ 43942/4026/2016 (Β’ 2992) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου
Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4042/2012 (Α' 24)»
ΚΥΑ 1/1/2017 (A’ 1) «Τροποποίηση της ΚΥΑ 43942/4026/2016 «Οργάνωση και λειτουργία
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.
4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει»
Ηλεκτρονική διεύθυνση http://w nTi.vpeka.gr/
ΚΥΑ 62952/5384/20J 6 (Β’ 4326) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων
Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)», σύμφωνα με το άρθρο 3 1 του ν. 4342/2015

Όπως έχετε πληροφορηθεί, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)
έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία με βάση τα (α), (β) και (γ) σχετικά. Πρόκειται για
online ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου καταχωρούνται ηλεκτρονικά (με ευθύνη
των υπόχρεων επιχειρήσεων, δήμων και οργανισμών) στοιχεία για το είδος και την
ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και για τη μέθοδο διαχείρισης που
εφαρμόζεται, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και
διακίνησης των αποβλήτων στη χώρα μας και αποτελεσματικός έλεγχός της από τις
αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.
Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων σηματοδοτεί έναν σημαντικό
εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των αποβλήτων σε όλα τα στάδια παραγωγής,
επεξεργασίας και διάθεσής τους.
Η δυνατότητα της Πολιτείας, για πρώτη φορά, να παρακολουθήσει, με
σύγχρονο και αδιάβλητο τρόπο, την πορεία των αποβλήτων μέχρι τον τελικό τους
προορισμό, σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος, διακοπή των ανεξέλεγκτων
απορρίψεων βιομηχανικών αποβλήτων, εξάλειψη της παραοικονομίας.
Η τήρηση έγκυρων και διασταυρωμένων στοιχείων είναι στοιχειώδης
υποχρέωση της χώρας για την εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.
Μαζί με την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων
Αποβλήτων, που έχει ήδη υπογραφεί και θεσμοθετηθεί (δ σχετικό), αποτελεί μεγάλο
βήμα στην αντιμετώπιση της προβληματικής διαχείρισης των βιομηχανικών
επικινδύνων αποβλήτων αλλά και συνιστά σημαντική ποιοτική αλλαγή στην
παρακολούθηση της διαχείρισης αποβλήτων, που περνά πλέον στην ηλεκτρονική
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εποχή. Ταυτόχρονα, αποτρέπει την επιβολή υψηλής χρηματικής κύρωσης από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφού η χώρα μας ευθυγραμμίζεται με την κοινοτική
νομοθεσία.
Ιδιαίτερη προβλέπεται η συνεισφορά του ΗΜΑ στην προώθηση της κυκλικής
οικονομίας μέσα από την παρακολούθηση της παραγωγής δευτερογενών πρώτων
υλών που θα προκόψουν από την ανάκτηση αποβλήτων ή τον αποχαρακτηρισμό
τους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.
Προωθούμε τη δημιουργία μιας δυναμικής αγοράς δευτερογενών πρώτων
υλών που πρέπει να ενθαρρυνθεί και να συνδυαστεί με σειρά μέτρων και
οικονομικών κινήτρων. Η αξιοποίηση ανακτώμενων πρώτων υλών στη βιομηχανία
και στις δημόσιες συμβάσεις συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων και αποτελούν
κινητήριες
δυνάμεις για
την
παραγωγική
ανασυγκρότηση
και
την
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, καθώς και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής
βιομηχανίας.
Θεωρούμε αμοιβαία επωφελή τη συνεργασία μας και θα επιθυμούσαμε να
ενημερώσετε και να ενθαρρύνετε τα μέλη των φορέων και οργανισμών σας να
ανταποκριθούν στην υποχρέωση αυτή και να συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες
ενημέρωσης που θα αναληφθούν στο κέντρο και στην περιφέρεια και για τις οποίες
έγκαιρα θα ενημερωθείτε. Όπως γνωρίζετε, το ΗΜΑ υποστηρίχθηκε και από τον
Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής
Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ) και η συνεργασία αυτή συνεχίζεται σε επίπεδο ενημέρωσης
και αποτελεσματικής λειτουργίας.
Ήδη έχουν προγραμματιστεί οι δύο πρώτες ενημερωτικές εκδηλώσεις :
- για τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής, την Δευτέρα 13 Φεβρουάριου και
- για τους υπόχρεους ΟΤΑ α' βαθμού και ΦοΔΣΑ, την Τρίτη 14 Φεβρουάριου.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μεσογείων 119. ισόγειο), με ώρα έναρξης 11:00 πμ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΝ

Σ ω κρά τη ς Φάμελλος

,νΑίοΤΚΡΑΦο
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
-

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ)
Σύνδεσμος Επιχειρήσείον και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής - Πειραιώς (ΣΒ Α ΙI)
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ)
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας (ΙΒΘ Κ Ε)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (F.BEI I)
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ)
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ)
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ)
Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσείον Ανακύκλωσης και Ενεργειακής
Αξιοποίησης Αποβλήτοιν (ΣΕΠΑΝ)
Ενιαία Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Λυτοιανήτοίν Μηχανημάτων
Μοτοσυκλετών (ΕΟΒΕΑΜΜ)
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)
Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙ ΝΟΠΟΙ ΗΣΜΣ
- Εραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Σ ταθάκη
- Εραφείο Υπουργού Εσαπερικών κ. Π. Σκουρλέτη
- Γ ραφείο Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δ. Π απαδημητρίου
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