ΥΠΕΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΗΜΑ)

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Υ.ΠΕ.ΚΑ. ΦΕΚ 299218) το οποίο εκδόθηκε 19
Σεπτεμβρiου 2016 που αφορά την Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου
Αποβλήτων (ΗΜΑ)- ΚΥΑ 43942/4026 υποχρεώνει την εγγραφή και έπειτα την ετήσια
καταγραφή των αποβλήτων (που παράγουν ή διαχειρίζονται) τόσο των επιχειρήσεων
όσο και τον Οργανισμών Τοπική Αυτοδιοίκησης, συγκεκριμένα:
Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική εγγραφή
και καταχώριση των υπόχρεων στο ΗΜΑ. Οι υπόχρεοι είναι εκείνοι που υπόκεινται σε
αδειοδότηση, ειδικότερα:

 Κάθε οργανισμός 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).
Οι οργανισμοί ή επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου εγγράφουν
ηλεκτρονικά και καταχωρούν τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις τους.

 Κάθε οργανισμός 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). Οι οργανισμοί ή επιχειρήσεις εγγράφουν
ηλεκτρονικά και καταχωρούν τις αντίστοιχες δραστηριότητες τους

 Κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα
που παράγει και διαχειρίζεται.
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 (ειδικά για το πρώτο έτος θα υποβληθούν οι ετήσιες εκθέσεις
για τα έτη 2015 και 2016 έως 31/3/2017).

Σημειώνεται πως η μη εγγραφή και καταγραφή των επιχειρήσεων, ενδέχεται να είναι
αιτία μη ισχύος των υφιστάμενων αδειοτήσεων. Η έντυπη αποστολή των
απολογιστικών εκθέσεων άλλωστε, ήταν υφιστάμενη υποχρέωση και όρος των
σχετικών αδειών.
Ανάρτηση: MAREPROTECT CRETE CO., 07-11-2016

Η εταιρεία μας, με 30ετή πείρα, προσωπικό, οργάνωση κι εξοπλισμό, ως μοναδική
Χανιώτικη εταιρεία στη Κρήτη, που είναι αδειοδοτημένη για τη ΣυλλογήΜεταφοράΑποθήκευση-Επεξεργασία και Διάθεση, των πάσης φύσεως επικινδύνων
και μη επικινδύνων αποβλήτων, πλην ραδιενεργών, διαθέτει μονάδα διαχείρισης
επικινδύνων αποβλήτων, καθώς επίσης μονάδα διαχείρισης στερεών μη επικινδύνων
αποβλήτων, αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (μπαζών)
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αναλαμβάνει την ορθολογική
διαχείριση των παραγομένων από τις δραστηριότητες των μικρών ή μεγάλων
εγκαταστάσεων σας αποβλήτων και την καθοδήγηση συμπλήρωσης εγγράφων προς
υποβολή του ΗΜΑ στις υπηρεσίες, όπως προβλέπεται. (ΦΕΚ 29928/19-09-2016)

Με εκτίμηση,
Σωτήρης Γλαμπεδάκης
Δ/στής

Mareprotect

