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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Υ.Π.ΕΝ.)            
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ                                                                                       
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                                                                      
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                                                                                                 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο

E-mail

: Λ. Μεσογείων 119
: 11526 Αθήνα
: Φ. Μπούρα, Ι. Κωνσταντίνου,
  Α. Βερούχη, Α. Μουζάκης
: 213 1513747, 213 1513162,
  213 1513493, 213 1513396
: f.boura@prv.ypeka.gr
  wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ : Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σε εφαρμογή της παρ. 4 του 
άρθρου 36 του ν. 4042/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
85 του ν. 4685/2020.

ΣΧΕΤ.:  α)  Ο ν. 4042/2012 ( Α’ 24): «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε από το ν.4685/2020 (Α’ 92): «Εκσυγχρονισμός 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 
διατάξεις».

                     β) Ο ν. 2939/2001 (Α’ 179): «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και 
άλλων Προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών 
και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις».

                     γ) Η ΚΥΑ οικ. 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». 

Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων και με σκοπό την εφαρμογή της παρ. 4 
του άρθρου 36 του ν. 4042/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 85 του 
ν.4685/2020,  παρατίθενται κατωτέρω οι απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι οργανισμοί ή 
επιχειρήσεις που εκτελούν τις σχετικές εργασίες σε επαγγελματική βάση. Διευκρινίζεται ότι στους 
εκτελούντες εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση 
περιλαμβάνονται όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό είτε για λογαριασμό τρίτων είτε για 
την εξυπηρέτηση ιδίων αναγκών.
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Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις όσοι  εκτελούν εργασίες συλλογής 
και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση πρέπει να διαθέτουν, καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αυτών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ασφαλιστικού ορίου κατ’ 
ελάχιστον 100.000 ευρώ ετησίως, στο οποίο θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε 
αστική ευθύνη έναντι τρίτων και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση σε 
περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου συμβάντος. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω ασφαλιστική κάλυψη 
αφορά στη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και ο 
ασφαλιζόμενος κίνδυνος σχετίζεται με τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον κατά την άσκησή της. Σε περίπτωση που ο οργανισμός ή η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς και επικίνδυνων αποβλήτων, το ύψος της 
ασφαλιστικής κάλυψης είναι αθροιστικό. Διευκρινίζεται επίσης ότι η ασφαλιστική κάλυψη τoυ 
οργανισμού ή της επιχείρησης δεν υποκαθιστά την ευθύνη τους εκ του νόμου, αλλά εξακολουθούν 
να ευθύνονται πρωτογενώς για κάθε ζημία που θα προκληθεί από υπαιτιότητά τους στο 
περιβάλλον ή σε τρίτους.

Επιπλέον, για τους ανωτέρω αναφερόμενους ορίζεται η απαίτηση εγγραφής και καταχώρισης στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του (α) σχετικού νόμου, όπως ισχύει.

Ακολούθως αναφέρονται τα στάδια καταχώρισης μιας δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς 
επικίνδυνων αποβλήτων στο ΗΜΑ και λοιπές επισημάνσεις.

Υπογραμμίζεται ότι τα κατωτέρω αφορούν και τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, με ορισμένες εξαιρέσεις που 
αναφέρονται σε σχετικές υποσημειώσεις στην παρούσα Εγκύκλιο, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ 
άλλων, ότι οι οργανισμοί αυτοί δεν υποχρεούνται να διαθέτουν το προαναφερόμενο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, δεδομένου ότι η ασκούμενη από αυτούς δραστηριότητα συλλογής και 
μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν είναι επαγγελματική. Και τούτο διότι αυτή δεν συνιστά 
εκπλήρωση υπηρεσίας από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά υποχρέωση η οποία απορρέει 
από διατάξεις δημοσίου δικαίου για την άσκηση της θεσμικής τους αρμοδιότητας. 

Στις προαναφερόμενες εξαιρέσεις υπάγονται και οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦΟΔΣΑ), διότι, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα 
και λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος (παρ. 2 άρθρου 225 ν. 4555/2018). 

Α. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΜΑ.

Α1.  Εγγραφή επιχείρησης ή οργανισμού στο ΗΜΑ.

Αρχικά, απαιτείται η κατάλληλη συμπλήρωση της φόρμας «Εγγραφή Επιχείρησης / Οργανισμού» 
κατά τα ισχύοντα. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω συμπλήρωσης, μέσω της πλατφόρμας 
χορηγείται στον ενδιαφερόμενο «αριθμός ΗΜΑ1» για την εγγραφή της επιχείρησης /οργανισμού, 
με την έκδοση σχετικού Αποδεικτικού.

Α2. Καταχώριση δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στο ΗΜΑ.

Ι.  Προϋποθέσεις καταχώρισης:

1 Αφορά στην επιχείρηση /οργανισμό
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Για την έναρξη λειτουργίας δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, 
μετά την εγγραφή της επιχείρησης /οργανισμού και πριν την καταχώριση της δραστηριότητας στο 
ΗΜΑ, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του απαραιτήτως τα εξής στοιχεία:

 Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)2.
 Λίστα με τους κωδικούς ΕΚΑ των προς συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων.
 Mέσα μεταφοράς3 που θα χρησιμοποιηθούν, είτε δημόσιας χρήσης είτε ιδιωτικής χρήσης, 

ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνεργαζόμενα. 

ΙΙ.  Διαδικασία πριν τη συμπλήρωση της φόρμας καταχώρισης:

Πριν τη μετάβαση στη φόρμα «Καταχώριση Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς Μη 
Επικίνδυνων Αποβλήτων», θα πρέπει:

1.  Ο  νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης /οργανισμού, αφού λάβει γνώση του κειμένου: 
«Όροι και υποχρεώσεις για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός του 
εθνικού χώρου»4, το οποίο είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα του ΗΜΑ, να συμπληρώσει και 
να υπογράψει στη συνέχεια την «Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986) του νόμιμου 
εκπροσώπου της Επιχείρησης/Οργανισμού προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας»5, υπόδειγμα της οποίας είναι επίσης αναρτημένο στην πλατφόρμα του ΗΜΑ. 
Συγκεκριμένα, με την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει υπεύθυνα:

 ότι η επιχείρηση/οργανισμός είναι εγγεγραμμένη/ος στο ΓΕΜΗ, με αναφορά στον 
αριθμό εγγραφής και 

 ότι θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητας από την 
επιχείρηση/οργανισμό οι «Όροι και υποχρεώσεις για τη συλλογή και μεταφορά μη 
επικίνδυνων αποβλήτων εντός του εθνικού χώρου» που αναφέρονται στη φόρμα 
Καταχώρισης Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων 
του ΗΜΑ.

2. Να συνάψει στη συνέχεια, με έξοδά της, ασφαλιστήριο συμβόλαιο (βλ. παρ. 1 άρθρου 85 
ν.4685/2020), αφού προσκομίσει στον ασφαλιστικό οργανισμό την ως άνω Υπεύθυνη 
Δήλωση6. 

ΙΙΙ.  Συμπλήρωση φόρμας καταχώρισης:

Κατόπιν των προαναφερόμενων, ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στη φόρμα «Καταχώριση 
Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων», όπου, μεταξύ άλλων, θα 
πρέπει: 

1. Να επιλέξει τους κωδικούς ΕΚΑ των προς συλλογή και μεταφορά αποβλήτων.

2. Να συμπληρώσει τους αριθμούς των αδειών κυκλοφορίας των χρησιμοποιούμενων μέσων 
μεταφοράς, αντιστοιχίζοντας καθένα από αυτά με τον τύπο του και με το δικαίωμα χρήσης του 

2  Δεν αφορά τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Οι ΦΟΔΣΑ αναγράφουν αρ. ΓΕΜΗ, εφόσον διαθέτουν.
3 Τα μέσα μεταφοράς δύνανται να  μεταβάλλονται και σε κάθε μεταβολή αυτών θα πρέπει να 

ενημερώνεται η φόρμα καταχώρησης στο αντίστοιχο πεδίο και πάντως πριν την υλοποίηση των 
σχετικών εργασιών συλλογής και μεταφοράς. 

4 Για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού έχει αναρτηθεί ειδικό κείμενο όρων και υποχρεώσεων στην πλατφόρμα του 
ΗΜΑ. Το κείμενο αυτό αφορά και τους ΦΟΔΣΑ.

5  Για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού έχει αναρτηθεί ειδικό κείμενο υπεύθυνης δήλωσης στην πλατφόρμα του ΗΜΑ. 
6  Δεν αφορά τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού και τους ΦΟΔΣΑ.
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(περιπτώσεις: ιδιόκτητο, μισθωμένο, συνεργαζόμενο). Ειδικά, στην περίπτωση χρήσης 
συνεργαζόμενων φορτηγών δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ), θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία 
των συνεργαζόμενων  μεταφορικών επιχειρήσεων.

3. Να καταχωρίσει (upload) ασφαλιστική βεβαίωση, η οποία αφορά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν.4685/2020 και περιέχει κατ΄ ελάχιστον τον ασφαλιστικό 
κίνδυνο, τα ασφαλιστικά όρια και τους κωδικούς ΕΚΑ των προς συλλογή και μεταφορά 
αποβλήτων7.

4. Να καταχωρίσει (upload) την Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. Α2.ΙΙ.1.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, μέσω της πλατφόρμας χορηγείται στον 
ενδιαφερόμενο «αριθμός ΗΜΑ8» για την καταχώριση της «Δραστηριότητας Συλλογής και 
Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων», με την έκδοση σχετικού Αποδεικτικού.

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων που 
υπόκεινται στις ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εναλλακτικής διαχείρισης [όπως: 
ελαστικά, Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής 
(ΟΤΚΖ), Απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)], ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να 
διαθέτει αντίστοιχες συμβάσεις με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ).

Εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις και διαδικασίες, ο ενδιαφερόμενος μπορεί 
να ξεκινήσει τις εν λόγω εργασίες.

Β.  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΜΑ.

Β1. Όταν η Δραστηριότητα Συλλογής και Μεταφοράς αφορά τόσο Μη Επικίνδυνα όσο και 
Επικίνδυνα Απόβλητα:

Σε αυτή την περίπτωση εκδίδεται νέος αριθμός ΗΜΑ μόνο για τη «Δραστηριότητα Συλλογής και 
Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων». 

Ο ήδη εγγεγραμμένος στο ΗΜΑ θα πρέπει αμελλητί και οπωσδήποτε πριν την εκτέλεση εργασιών 
συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, να προβεί στην εκ νέου καταχώριση της 
«Δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων» στο ΗΜΑ, εφαρμόζοντας 
τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις παρ. Α2.Ι, Α2.II.1, Α2.II.2 και A2.ΙIΙ της παρούσας. 

Β2. Όταν η Δραστηριότητα Συλλογής και Μεταφοράς αφορά αποκλειστικά Μη Επικίνδυνα 
Απόβλητα:

Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται νέος αριθμός ΗΜΑ για την εν λόγω δραστηριότητα.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. Β1 της παρούσας. 

Γ.  ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.

1. Στις περιπτώσεις χρήσης συνεργαζόμενων ΦΔΧ για την εκτέλεση μιας εργασίας συλλογής και 
μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, υπόχρεος για την καταχώριση στο ΗΜΑ των στοιχείων 
της εν λόγω εργασίας στην ετήσια απολογιστική Έκθεση Αποβλήτων είναι ο οργανισμός ή 
επιχείρηση που έχει οργανώσει τη συγκεκριμένη εργασία συλλογής και μεταφοράς.

7 Δεν αφορά τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού και τους ΦΟΔΣΑ.
8 Αφορά στη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς 
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2. Για την πραγματοποίηση διασυνοριακής μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, 
προβλέπονται επιπλέον οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές των αποβλήτων 
(WSR), όπως αυτός ισχύει.

3. Σε περίπτωση μεταβολών στις προαναφερόμενες πληροφορίες / καταχωρίσεις, ο υπόχρεος 
οφείλει να ενημερώνει αμελλητί τις καταχωρίσεις του στο ΗΜΑ.

Συνημμένα: Παράρτημα                                                           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ
                                                                                   ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

      Α. ΑΡΦΑΝΑΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υ.Π.ΕΝ.
 Γρ. Υπουργού Π.ΕΝ.
 Γρ. Γεν. Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
  Δ/νση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας
  Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος 
  Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών 
Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
Τμήμα Α’ Μεταφορικών και Λοιπών Επιχειρήσεων

               c.paschali@yme.gov.gr, a.gourvelou@yme.gov.gr , e.tsimitaki@yme.gov.gr

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Α. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) 

1. Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
msatiri@civilprotection.gr

2. Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ)
KEPP@GSCP.gr

               Β. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
                     Διεύθυνση Τροχαίας - Αστυνόμευσης.
                    trafficpolice.div@hellenicpolice.gr

Γ. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων
Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Πυρκαγιών Καταστροφών

                       aps_ii@psnet.gr

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας &Ποιότητας Ζωής
 Γρ. Γενικής Δ/ντριας
         gddy@moh.gov.gr
  Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος

                        Tμήμα Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος
       ymp@moh.gov.gr

mailto:c.paschali@yme.gov.gr
mailto:a.gourvelou@yme.gov.gr
mailto:e.tsimitaki@yme.gov.gr
mailto:msatiri@civilprotection.gr
mailto:KEPP@gscp.gr
mailto:trafficpolice.div@hellenicpolice.gr
mailto:aps_ii@psnet.gr
mailto:gddy@moh.gov.gr
mailto:ymp@moh.gov.gr
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5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών
Τμήμα B’ – Μελετών / Έργων και Εφαρμογών Λιμενικού Τομέα

               dilikyp@yna.gov.gr

6. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΑΛΣ/ΕΛΑΚΤ)
 Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας 
     dla@hcg.gr
 Δ/νση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
     dipthap@hcg.gr

 7.    Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
Γραφεία Συντονιστών (με την παράκληση να ενημερωθούν και λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, 
πλην των κατωτέρω): 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
cord_ada@attica.gr 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
        gg@apdhp-dm.gov.gr 
        stathomar@apdhp-dm.gov.gr   

                       zymara@apdhp-dm.gov.gr 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
syntonistis@damt.gov.gr 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
sintonistis@apdthest.gov.gr 
pappalko@apdthest.gov.gr

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
sintonistis@apd-depin.gov.gr 
gramgg@apd-depin.gov.gr  
gg-tripoli@apd-depin.gov.gr 
ggdepinc@1745.syzefxis.gov.gr 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
gg@apdaigaiou.gov.gr 
ggva@apdaigaiou.gov.gr 
ggna@apdaigaiou.gov.gr 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
ggg@apdkritis.gov.gr
pr@apdkritis.gov.gr

8. Περιφέρειες της χώρας
        Γραφεία Περιφερειαρχών (με την παράκληση να ενημερωθούν και λοιπές αρμόδιες 

υπηρεσίες, πλην των κατωτέρω):

 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
periferiarxis@pamth.gov.gr

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Periferiarxis@pkm.gov.gr  grper@pkm.gov.gr 

 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
g.kasapidis@pdm.gov.gr 

mailto:dilikyp@yna.gov.gr
mailto:dla@hcg.gr
mailto:dipthap@hcg.gr
mailto:cord_ada@attica.gr
mailto:gg@apdhp-dm.gov.gr
mailto:stathomar@apdhp-dm.gov.gr
mailto:,%20%20zymara@apdhp-dm.gov.gr
mailto:zymara@apdhp-dm.gov.gr
mailto:syntonistis@damt.gov.gr
mailto:sintonistis@apdthest.gov.gr
mailto:pappalko@apdthest.gov.gr
mailto:sintonistis@apd-depin.gov.gr
mailto:gramgg@apd-depin.gov.gr
mailto:gg-tripoli@apd-depin.gov.gr
mailto:ggdepinc@1745.syzefxis.gov.gr
mailto:gg@apdaigaiou.gov.gr
mailto:ggva@apdaigaiou.gov.gr
mailto:ggna@apdaigaiou.gov.gr
mailto:ggg@apdkritis.gov.gr
mailto:pr@apdkritis.gov.gr
mailto:periferiarxis@pamth.gov.gr
mailto:Periferiarxis@pkm.gov.gr
mailto:grper@pkm.gov.gr
mailto:g.kasapidis@pdm.gov.gr
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 Περιφέρεια Ηπείρου
periferiarxis@php.gov.gr

 Περιφέρεια Θεσσαλίας
periferiarxis@thessaly.gov.gr

 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
pin@pin.gov.gr 

 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
grafeio.pde@pde.gov.gr

 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
periferiarxis@pste.gov.gr 

 Περιφέρεια Αττικής
gperatt@patt.gov.gr 

 Περιφέρεια Πελοποννήσου
periferiarxis@ppel.gov.gr

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
pv@pvaigaiou.gov.gr 

 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
g.hatzimarkos@pnai.gov.gr 

 Περιφέρεια Κρήτης
gram.pkr@crete.gov.gr

9. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)
                      Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, ΤΚ 106 78, Αθήνα

info@kedke.gr

10. Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δίκτυο ΦοΔΣΑ) -                           
Συντονιστής του Δικτύου ΦοΔΣΑ (με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη του 
Δικτύου)
dyfodisa@otenet.gr

11. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)
        info@eoan.gr

12. Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (EAEE)
Ξενοφώντος 10, TK 105 57 Αθήνα
info@eaee.gr 
m.antonaki@eaee.gr
m.farantou@eaee.gr

13. Εγγεγραμμένες δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων 
στο ΗΜΑ (μέσω της πλατφόρμας του ΗΜΑ)

 

mailto:periferiarxis@php.gov.gr
mailto:periferiarxis@thessaly.gov.gr
mailto:pin@pin.gov.gr
mailto:grafeio.pde@pde.gov.gr
mailto:periferiarxis@pste.gov.gr
mailto:gperatt@patt.gov.gr
mailto:periferiarxis@ppel.gov.gr
mailto:pv@pvaigaiou.gov.gr
mailto:g.hatzimarkos@pnai.gov.gr
mailto:gram.pkr@crete.gov.gr
mailto:info@kedke.gr
mailto:dyfodisa@otenet.gr
mailto:info@eoan.gr
mailto:info@eaee.gr
mailto:m.antonaki@eaee.gr
mailto:m.farantou@eaee.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιεχόμενα:

(1) «Όροι και υποχρεώσεις για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός 
του εθνικού χώρου»

(2) «Όροι και υποχρεώσεις για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός 
του εθνικού χώρου από ΟΤΑ Α΄ βαθμού»

(3) «Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986) του νόμιμου εκπροσώπου της 
Επιχείρησης/Οργανισμού προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

(4) «Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986) του νόμιμου εκπροσώπου της 
Επιχείρησης/Οργανισμού προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (για ΟΤΑ Α΄ 
βαθμού)
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Όροι και υποχρεώσεις για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων
εντός του εθνικού χώρου

Α.  Γενικοί όροι και υποχρεώσεις:

Α1.    Κατά την εκτέλεση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς των μη επικίνδυνων 
αποβλήτων λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα που προβλέπονται  στην ισχύουσα 
νομοθεσία για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και για την προστασία των 
εργαζομένων και του εργασιακού περιβάλλοντος. 

Α2.     Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών διατίθενται (σε χρήση) η απαραίτητη υποδομή 
και εξοπλισμός και τηρούνται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις απαιτήσεις 
σχετικά με τον καθαρισμό, τη συντήρηση και το χειρισμό του εξοπλισμού, έτσι ώστε να μην 
εγκυμονούνται κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.     

Α3. Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς αφορούν αποκλειστικά τα μη επικίνδυνα 
απόβλητα με τους κωδικούς ΕΚΑ που έχουν δηλωθεί στην παρούσα φόρμα καταχώρισης.

Α4. Τα απόβλητα μεταφέρονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για εργασίες 
ανάκτησης (R) ή διάθεσης αυτών (D). Για την παράδοση των αποβλήτων υπάρχουν σχετικά 
συμφωνητικά μεταξύ των δύο μερών (επιχείρησης/οργανισμού και εγκατάστασης παραλαβής) 
ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία είναι σε ισχύ κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών 
συλλογής και μεταφοράς. Δεν απαιτούνται τα ανωτέρω στοιχεία στην περίπτωση που η/ο 
επιχείρηση/οργανισμός και η εγκατάσταση παραλαβής είναι το ίδιο νομικό πρόσωπο ή η ίδια 
νομική οντότητα. 

Α5. Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις 
περί εναλλακτικής διαχείρισης [ελαστικά, Απόβλητα Εκσκαφών – Κατασκευών – Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ), Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), Απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ)], έχει προηγηθεί η σύναψη σύμβασης συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ).

Α6. Για απόβλητα, τα οποία κατατάσσονται στη μη επικίνδυνη εκδοχή κατοπτρικού κωδικού 
ΕΚΑ, διατίθενται στοιχεία τεκμηρίωσης της επιλογής της εκδοχής αυτής, δηλαδή της μη 
εμφάνισης επικίνδυνων ιδιοτήτων (π.χ. στοιχεία χημικών αναλύσεων ή/και άλλων στοιχείων 
χαρακτηρισμού των αποβλήτων, ή, εναλλακτικά, σχετική δήλωση του παραγωγού ή κατόχου 
αυτών).

Α7.      Για απόβλητα, τα οποία κατατάσσονται σε κωδικό ΕΚΑ που λήγει σε 99 (ΧΧ ΧΧ 99), 
διατίθενται πληροφορίες περιγραφής των αποβλήτων, όπως π.χ. σχετικά με τη διεργασία 
παραγωγής τους, τη σύσταση, τη φυσική τους κατάσταση κ.λπ..

Α8. Για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς η/ο επιχείρηση/οργανισμός 
διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο (άρθρο 85 παρ. 1 του Ν.4685/2020) για την κάλυψη 
ζημιών προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε 
περίπτωση ρύπανσης ή περιστατικού έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών. 
Εάν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναφέρονται συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς, αυτό 
τροποποιείται σε κάθε περίπτωση αλλαγής / προσθήκης μέσων μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση 
τροποποίησης και ανανέωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αναρτάται, στην παρούσα 
φόρμα καταχώρισης, νέα βεβαίωση που αφορά στην τροποποιημένη / ανανεωμένη 
ασφαλιστική κάλυψη.
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Α9. Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς αναλαμβάνονται από το κατάλληλα εξειδικευμένο 
προσωπικό, που έχει λάβει σχετική εκπαίδευση, διαθέτει τον κατάλληλο προστατευτικό 
εξοπλισμό και είναι επαρκές για την κάλυψη των απαιτήσεων του εκάστοτε επιτελούμενου 
έργου. 

Α10. Η στάθμευση των μέσων μεταφοράς γίνεται σε κατάλληλους χώρους, σύμφωνα και με  
τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Επιπλέον, ο καθαρισμός των μέσων μεταφοράς, 
καθώς και τυχόν εργασίες μεταφόρτωσης των αποβλήτων λαμβάνουν χώρα σε χώρους 
κατάλληλους για το σκοπό αυτό. 

Α11. Τηρούνται τα χρονολογικά αρχεία που προβλέπονται στο άρθρο 20 παρ. 4 του 
Ν.4042/2012, όπως ισχύει. Τα αρχεία αυτά είναι στη διάθεση των καθ’ ύλην αρμόδιων 
ελεγκτικών αρχών.

Α12. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΗΜΑ η Έκθεση Αποβλήτων κάθε έτους, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ οικ.43942/4026/2016, όπως ισχύει.

Α13.  Γίνεται επικαιροποίηση των σχετικών με την εν λόγω δραστηριότητα στοιχείων στο 
ΗΜΑ, όποτε αυτό απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Α14. Στην περίπτωση που τα απόβλητα πρόκειται να μεταφερθούν διασυνοριακά,  θα 
εφαρμοστούν επιπλέον οι σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006, όπως ισχύει.

Β.  Όροι και υποχρεώσεις για τη συλλογή μη επικίνδυνων αποβλήτων:  

Β1. Επιλέγονται κατάλληλα σημεία συλλογής, έτσι ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση, να 
διευκολύνεται η λειτουργία των διαδικασιών φορτοεκφόρτωσης και γενικά να μη 
παρενοχλούνται οι πλησίον  δραστηριότητες. 

Β2. Τα μέσα συλλογής / προκαταρκτικής αποθήκευσης των αποβλήτων (π.χ. κάδοι) 
τοποθετούνται σε κατάλληλους χώρους, κατόπιν συμφωνίας με τον παραγωγό ή κάτοχο των 
αποβλήτων, τον κάτοχο ή νομέα του χώρου, και με λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για 
την αποφυγή πρόκλησης εστιών ρύπανσης.

Β3. Ο καθαρισμός των μέσων συλλογής και η απολύμανσή τους, ανάλογα με την 
περίπτωση, πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση 
ρύπανσης, να διασφαλίζεται η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και να 
μην επηρεάζεται αρνητικά η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση και, εν γένει, η 
περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των προς μεταφορά αποβλήτων.

Β4. Στην περίπτωση συλλογής ΑΕΚΚ, οι κάδοι συλλογής / προκαταρκτικής αποθήκευσής 
τους, στο τέλος της ημερήσιας εργασίας, καλύπτονται κατάλληλα, ώστε να αποφεύγεται τυχόν 
διαφυγή σκόνης και η απόρριψη σε αυτούς άλλου είδους αποβλήτων.

Γ.  Όροι και υποχρεώσεις για τη μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων:  

Γ1. Γενικά, για τη μεταφορά των μη επικίνδυνων αποβλήτων ακολουθούνται τα 
προβλεπόμενα για τις μεταφορές εμπορευμάτων. 

Γ2. Για την επιλογή τόσο της κατάλληλης συσκευασίας όσο και του κατάλληλου μέσου 
μεταφοράς, λαμβάνεται υπόψη ιδίως το είδος των αποβλήτων (κωδικός ΕΚΑ) και η φυσική τους 
κατάσταση (στερεά, λάσπες, υγρά).

Γ3. Τα χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς (φορτηγά κ.α.) είναι κατασκευασμένα από 
κατάλληλο υλικό έτσι ώστε να καθίσταται ασφαλής η μεταφορά των αποβλήτων (δηλαδή να 
εξασφαλίζεται αντίσταση σε τριβές και φθορές, αδιάβροχη προστασία κ.λπ.).
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Γ3. Τα χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς (φορτηγά κ.α.) είναι κατασκευασμένα από 
κατάλληλο υλικό έτσι ώστε να καθίσταται ασφαλής η μεταφορά των αποβλήτων (δηλαδή να 
εξασφαλίζεται αντίσταση σε τριβές και φθορές, αδιάβροχη προστασία κ.λπ.).
Γ5. Τα ανοικτού τύπου μέσα μεταφοράς φέρουν κάλυμμα, εφόσον απαιτείται για την 
αποφυγή διαφυγής των αποβλήτων, σκόνης και άλλων σωματιδίων που μπορούν να 
προκαλέσουν ρύπανση, καθώς και για την αποφυγή έκλυσης δυσάρεστων οσμών.   
Γ6. Τα οχήματα μεταφοράς διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας και είναι 
εφοδιασμένα με δελτία τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων 
καταστάσεων.  
Γ7. Κατά την οδική μεταφορά των αποβλήτων ακολουθούνται τα βέλτιστα δυνατά 
δρομολόγια, π.χ. αποφεύγονται οι μεταφορές σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής ή υπό αντίξοες 
καιρικές συνθήκες ή μέσω πυκνοκατοικημένων περιοχών.
Γ8. Σε κάθε μέσο μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, κατά τη μεταφορά αυτών, εκτός 
των άλλων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία υπάρχουν και τα εξής: 

α) «αποδεικτικό καταχώρισης δραστηριότητας συλλογής & μεταφοράς στο ΗΜΑ» 
του/της νομικού προσώπου/νομικής οντότητας που έχει οργανώσει τη συγκεκριμένη 
μεταφορά, 
β) βεβαίωση ασφάλισης (του άρθρου 85 του Ν.4685/2020) του/της 
προαναφερόμενου/-ης νομικού προσώπου/νομικής οντότητας και 
γ) γραπτές οδηγίες για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. 

Γ9. Η συλλογή και μεταφορά ΑΗΗΕ γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι 
ακέραιος (βλ. άρθρο 85 παρ. 1 Ν.4685/2020), έτσι ώστε να αποκλείεται η διαφυγή στο 
περιβάλλον τυχόν επικίνδυνων ουσιών που αυτά περιέχουν. 
Γ10.     Η συλλογή και μεταφορά ΟΤΚΖ γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα ΟΤΚΖ είναι ακέραια έτσι 
ώστε να αποκλείεται η διαφυγή στο περιβάλλον τυχόν επικίνδυνων ουσιών που αυτά περιέχουν.

Σημείωση: Η καταλληλότητα των οχημάτων μεταφοράς και ο έλεγχός τους εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Επίσης, θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας στην εργασία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.
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Όροι και υποχρεώσεις για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων 
εντός του εθνικού χώρου από ΟΤΑ Α΄ βαθμού

Α.  Γενικοί όροι και υποχρεώσεις:

Α1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς των μη επικίνδυνων αποβλήτων 
λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για τη 
διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και για την προστασία των εργαζομένων και του 
εργασιακού περιβάλλοντος. 

Α2.  Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών διατίθεται (σε χρήση) ο απαραίτητος εξοπλισμός 
και τηρούνται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις απαιτήσεις σχετικά με τον 
καθαρισμό, τη συντήρηση και το χειρισμό του εξοπλισμού, έτσι ώστε να μην εγκυμονούνται 
κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.     

Α3.  Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς αφορούν αποκλειστικά τα μη επικίνδυνα απόβλητα 
με τους κωδικούς ΕΚΑ που έχουν δηλωθεί στην παρούσα φόρμα καταχώρισης.

Α4. Τα απόβλητα μεταφέρονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για εργασίες 
ανάκτησης (R) ή διάθεσης αυτών (D).

Α5.  Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις 
περί εναλλακτικής διαχείρισης [ελαστικά, Απόβλητα Εκσκαφών – Κατασκευών – Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ), Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), Απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ)], είναι σε ισχύ σύμβαση συνεργασίας με αντίστοιχο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης (ΣΕΔ). Σε περίπτωση ανάθεσης των ανωτέρω εργασιών σε τρίτο, αυτός έχει συνάψει 
την εν λόγω σύμβαση με εγκεκριμένο ΣΕΔ.

Α6.  Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς αναλαμβάνονται από προσωπικό που έχει λάβει 
σχετική εκπαίδευση, διαθέτει τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και είναι επαρκές για 
την κάλυψη των απαιτήσεων του εκάστοτε επιτελούμενου έργου. 

Α7.  Η στάθμευση των μέσων μεταφοράς γίνεται σε κατάλληλους χώρους, σύμφωνα και με  τις 
διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Επιπλέον, ο καθαρισμός των μέσων μεταφοράς, 
καθώς και τυχόν εργασίες μεταφόρτωσης των αποβλήτων λαμβάνουν χώρα σε χώρους 
κατάλληλους για το σκοπό αυτό. 

Α8. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΗΜΑ η Έκθεση Αποβλήτων κάθε έτους, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ οικ.43942/4026/2016, όπως ισχύει.

Α9.  Γίνεται επικαιροποίηση των σχετικών με την εν λόγω δραστηριότητα στοιχείων στο ΗΜΑ, 
όποτε αυτό απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Β.  Όροι και υποχρεώσεις για τη συλλογή μη επικίνδυνων αποβλήτων:  

Β1. Επιλέγονται κατάλληλα σημεία συλλογής, έτσι ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση, να 
διευκολύνεται η λειτουργία των διαδικασιών φορτοεκφόρτωσης και γενικά να μη 
παρενοχλούνται οι πλησίον  δραστηριότητες. 

Β2.  Τα μέσα συλλογής / προκαταρκτικής αποθήκευσης των αποβλήτων (π.χ. κάδοι) 
τοποθετούνται σε κατάλληλους χώρους και με λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την 
αποφυγή πρόκλησης εστιών ρύπανσης.

Β3.  Ο καθαρισμός των μέσων συλλογής και η απολύμανσή τους, ανάλογα με την περίπτωση, 
πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση ρύπανσης, 
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να διασφαλίζεται η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και να μην 
επηρεάζεται αρνητικά η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση και, εν γένει, η 
περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των προς μεταφορά αποβλήτων.

Β4.   Στην περίπτωση συλλογής ΑΕΚΚ, οι κάδοι συλλογής / προκαταρκτικής αποθήκευσής τους, 
στο τέλος της ημερήσιας εργασίας, καλύπτονται κατάλληλα, ώστε να αποφεύγεται τυχόν 
διαφυγή σκόνης και η απόρριψη σε αυτούς άλλου είδους αποβλήτων.

Γ.  Όροι και υποχρεώσεις για τη μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων:  

Γ1. Γενικά, για τη μεταφορά των μη επικίνδυνων αποβλήτων ακολουθούνται τα 
προβλεπόμενα για τις μεταφορές εμπορευμάτων. 

Γ2. Τα χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς (φορτηγά κ.α.) είναι κατασκευασμένα από 
κατάλληλο υλικό έτσι ώστε να καθίσταται ασφαλής η μεταφορά των αποβλήτων (δηλαδή να 
εξασφαλίζεται αντίσταση σε τριβές και φθορές, αδιάβροχη προστασία κ.λπ.).

Γ3. Τα ανοικτού τύπου μέσα μεταφοράς φέρουν κάλυμμα, εφόσον απαιτείται για την 
αποφυγή διαφυγής των αποβλήτων, σκόνης και άλλων σωματιδίων που μπορούν να 
προκαλέσουν ρύπανση, καθώς και για την αποφυγή έκλυσης δυσάρεστων οσμών.   

Γ4. Η συλλογή και μεταφορά ΑΗΗΕ γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι 
ακέραιος (βλ. άρθρο 85 παρ. 1 Ν.4685/2020), έτσι ώστε να αποκλείεται η διαφυγή στο 
περιβάλλον τυχόν επικίνδυνων ουσιών που αυτά περιέχουν. 

Γ5. Η συλλογή και μεταφορά ΟΤΚΖ γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα ΟΤΚΖ είναι ακέραια έτσι 
ώστε να αποκλείεται η διαφυγή στο περιβάλλον τυχόν επικίνδυνων ουσιών που αυτά 
περιέχουν.

Σημείωση: Η καταλληλότητα των οχημάτων μεταφοράς και ο έλεγχός τους εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Επίσης, θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας στην εργασία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Η/Ο … (α) είναι εγγεγραμμένη/ος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με αριθμό ... (β).

2. Θα τηρούνται από την/τον … (α) οι «Όροι και υποχρεώσεις για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός 
του εθνικού χώρου» που αναφέρονται στη φόρμα Καταχώρισης Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων 
Αποβλήτων του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων. (4)

Ημερομηνία:      …/…/20…

                                                                                                                                                         Ο – Η Δηλών/ούσα

                                                                                                                                                         (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

(α) Επωνυμία Επιχείρησης/Οργανισμού.
(β) Αναγράφεται ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Θα τηρούνται από τον … (α) οι «Όροι και υποχρεώσεις για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός του 
εθνικού χώρου από ΟΤΑ Α΄ βαθμού» που αναφέρονται στη φόρμα Καταχώρισης Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς Μη 
Επικίνδυνων Αποβλήτων του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων. (4)

Ημερομηνία:      …/…/20…

                                                                                                                                                         Ο – Η Δηλών/ούσα

                                                                                                                                                         (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

(α) Ονομασία ΟΤΑ Α΄ βαθμού.
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