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  Κοζάνη  , 16-3-2020  
  Αρ.  Πρωτ. : 345  

 

Πληροφορίες  : Μελενικιώτου Μαρία Προς:  

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr 
 

Τηλέφωνο       : 24610-28030  

   

Θέμα : Αίτημα για παράταση του ΗΜΑ. 
   
 

Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016), έπαψε πλέον η 

έντυπη σύνταξη του μητρώου αποβλήτων και καθιερώθηκε το Ηλεκτρονικό Μητρώο Απο-

βλήτων (ΗΜΑ) για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής και δια-

χείρισης των αποβλήτων της χώρας μας. Με την εφαρμογή του Ν. 4042/2012 από το 2017 

οι επιχειρήσεις/ δραστηριότητες που είναι παραγωγοί αποβλήτων και υπόκεινται σε περι-

βαλλοντική αδειοδότηση, οι αδειοδοτημένες αποθήκες και οι μονάδες παραλαβής αποβλή-

των, οι αδειοδοτημένοι συλλέκτες-μεταφορείς αποβλήτων, οι ΟΤΑ Α’ βαθμού, καθώς και οι 

Φο.Δ.Σ.Α υποχρεούνται στην υποβολή ηλεκτρονικών ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων μέσα 

από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΗΜΑ.  

Ως γνωστόν τη σύνταξη και υποβολή των παραπάνω εκθέσεων αναλαμβάνουν κατά κύριο 

λόγο ιδιώτες Διπλωματούχοι Μηχανικοί ως μελετητές σε ατομικά γραφεία ή εταιρείες.  

Για την υποβολή των εκθέσεων αποβλήτων του έτους 2019 η πύλη της ηλεκτρονικής πλατ-

φόρμας τέθηκε σε λειτουργία στις 24 Ιανουαρίου 2020 και έχει καταληκτική ημερομηνία 

την 31 Μαρτίου 2020. 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας έχοντας ως γνώμονα το 

πλαίσιο των οδηγιών που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας για την αποφυγή διάδοσης του κο-

ρονοϊού και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη αφενός το γεγονός ότι τα μελετητικά γραφεία 

των συναδέλφων Διπλωματούχων Μηχανικών έχουν περιορίσει στο όριο του άκρως απα-

ραίτητου τη λειτουργία τους και αφετέρου το γεγονός ότι πλήθος επιχειρήσεων (συνεργεία 

αυτοκινήτων, οινοποιεία, ξενοδοχεία), που υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσια έκθεση 

αποβλήτων, υπολειτουργούν και ενδεχομένως άμεσα σταματήσουν προσωρινά τη λειτουρ-
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γία τους αιτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την παράταση της κατα-

ληκτικής ημερομηνίας υποβολής των εκθέσεων αποβλήτων του έτους 2019 έως την ομαλο-

ποίηση της λειτουργίας τόσο των μελετητικών γραφείων όσο και των υπόχρεων προς υπο-

βολή εκθέσεων αποβλήτων επιχειρήσεων. 

Με εκτίμηση 

 
 
 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

Κιάνας Μεν. Στέργιος 
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