
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

προσκαλεί τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής στο  

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) 

τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου & ώρα 11π.μ.  

στο Αμφιθέατρο του ΥΠΕΝ (Λ. Μεσογείων 119)  

σε εκδήλωση για την παρουσίαση του ΗΜΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
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10:30-11:00 Προσέλευση  

11:00-11:20 Χαιρετισμοί 

11:20-12:00 Παρουσίαση Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) 
Εγγραφή & Καταχώριση υπόχρεων στο ΗΜΑ 

12:00-14:00 Ερωτήσεις - Ανοιχτή Συζήτηση 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΝ 
 

 
Λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 

Υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση επιχειρήσεων και οργανισμών 
  
  

Παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 η προθεσμία για την υποχρεωτική 
ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση επιχειρήσεων και οργανισμών στο Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Ταυτόχρονα, παρατείνεται η προθεσμία για την ηλεκτρονική 
υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016, μέχρι την 31η Μαΐου 2017. 
  
Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) έχει τεθεί σε λειτουργία στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://wrm.ypeka.gr/, όπου έχει αναρτηθεί και σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών 
χρήσης(“Υποστήριξη”). 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 φυσικά έλεγχός της από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές. 
  
Το ΗΜΑ αποσκοπεί στην : 
- τήρηση μητρώου όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων 
- ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των αποβλήτων και ιχνηλασιμότητά τους 
- δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων και διευκόλυνση περιβαλλοντικών ελέγχων 
- δυνατότητα αποτελεσματικότερων επιθεωρήσεων για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών 
παραβάσεων 
- βελτίωση της δυνατότητας παραγωγής αναφορών και εκθέσεων, καθώς και του 
επιστημονικού/ερευνητικού έργου. 
- έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση μέσω διαδικτύου των εμπλεκόμενων, καθώς και του κοινού 
- διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων δημοσίων αρχών 
- εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και διοικητικού φόρτου 
  
Σε κάθε οργανισμό, επιχείρηση ή ΟΤΑ Α’ βαθμού, καθώς και σε κάθε εγκατάσταση ή 
δραστηριότητα που εγγράφεται και καταχωρείται ηλεκτρονικά στο ΗΜΑ, αποδίδεται ένας 
μοναδικός “Αριθμός Μητρώου ΗΜΑ”. Η λειτουργία του καθορίζεται από την 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), όπως ισχύει». 
  
Η διαχείριση του ΗΜΑ ασκείται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ, 
ενώ η εποπτεία λειτουργίας και εφαρμογής είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προστασίας 
Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ. 
Η δημιουργία του ΗΜΑ υποστηρίχθηκε και από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων 
Ανακύκλωσης (ΣΕΠΑΝ) 
. 
  
Δήλωση του Αναπληρωτή ΥΠΕΝ Σ. Φάμελλου: 
  
Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων σηματοδοτεί έναν σημαντικό εκσυγχρονισμό της 
διαχείρισης των αποβλήτων σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσής τους. 

http://wrm.ypeka.gr/


  
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, 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 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 προκύψουν 
μέσα 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 ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας, καθώς και την εξάπλωση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας. 
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