
Χρυστάλλα Νησιώτου 

Λειτουργός Περιβάλλοντος Α’



 Το ΗΜΑ αποτελεί μια online διαδικτυακή πλατφόρμα η 
οποία υποστηρίζει την καταχώριση στοιχείων και την 
τήρηση δεδομένων που αφορούν την διαχείριση 
αποβλήτων σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων. 

 Τέθηκε σε εφαρμογή μέσω του περί Αποβλήτων 
(Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) Διάταγμα του 2020 
(Κ.Δ.Π.312/2020)

 Αφορά Παραγωγούς Επικινδύνων Αποβλήτων, 
Συλλέκτες/Μεταφορείς, Εγκαταστάσεις διαχείρισης 
αποβλήτων, Έμπορους/Μεσίτες και υποστηρίζει την 
καταχώριση των δραστηριοτήτων τους σε συνδυασμό με 
τη δήλωση των αποβλήτων που παράγουν και 
διαχειρίζονται



 Η καταγραφή όλων όσων εμπλέκονται με την διαχείριση και την 
παραγωγή των αποβλήτων, 

 Η καταγραφή της ποσότητας και του είδους των αποβλήτων που 
παράγονται και διαχειρίζονται καθώς και η δυνατότητα ανίχνευσης 
αυτών, 

 Η ευκολότερη διασταύρωση των στοιχείων, ώστε να διευκολύνεται 
η διεξαγωγή περιβαλλοντικών ελέγχων και να επιτυγχάνεται 
αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων έτσι ώστε να 
αποφεύγονται ή να αντιμετωπίζονται οι παραβάσεις που αφορούν 
το περιβάλλον κλπ.

 εργαλείο αναζήτησης  από πολίτες που έχουν στην κατοχή τους 
απόβλητα και θέλουν να τα διαχειριστούν για εξεύρεση 
εγκαταστάσεων παραλαβής, αποθήκευσης καθώς και 
δραστηριοτήτων συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, για κάθε 
τύπο αποβλήτου σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων 
(ΕΚΑ). 

 Παροχή δεδομένων για την ετοιμασία εκθέσεων προς την Ε.Ε



 Υποχρεωτική εγγραφή στο ΗΜΑ όλων των διαχειριστών 
αποβλήτων μέχρι τις 31/12/2020

 Ηλεκτρονική υποβολή ετήσιας έκθεσης για τους 
διαχειριστές αποβλήτων μέχρι τις 31/03/2021

 Εγγραφή στο ΗΜΑ προσώπων (φυσικών ή νομικών) που 
παράγουν επικίνδυνα απόβλητα μέχρι τις 31/12/2021

 Οι παραγωγοί επικίνδυνων αποβλήτων οφείλουν όπως 
υποβάλουν ετήσια έκθεση των παραγόμενων αποβλήτων 
που παρήγαγαν το 2021 μέχρι τις 31/03/2022





 Στοιχεία Σύνδεσης: User name/Password

 Στοιχεία Επιχείρησης/Οργανισμού: Επωνυμία, 
Αρ.Εγγραφής, Διεύθυνση, Email

 Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου: Ονοματεπώνυμο, 
τηλεφώνο, email

 Στοιχεία δραστηριότητας





 Στοιχεία Σύνδεσης: Username, Password
 Στοιχεία Εγκατάστασης: Επιχείρηση/Οργανισμός, Επωνυμία, 

Nace2, Αρ.Εργαζομένων, Διεύθυνση κλπ
 Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο, email, 

τηλέφωνο
 Δραστηριότητες εγκατάστασης: Παραγωγή Αποβλήτων
 Νόμος Βιομηχανικών Εκπομπών
 Ευρωπαϊκός Κανονισμός EPRTR
 Σύμβαση με ατομικό/συλλογικό σύστημα
 Κωδικοί ΕΚΑ (εξαψήφιοι κωδικοί αποβλήτων)
 Άδειες: Συμφωνίες συνεργασίας με αδειοδοτημένους 

διαχειριστές αποβλήτων (σε μορφή pdf)



 Νοσοκομεία/Κλινικές 86.10
 Οδοντιατρεία 86.23
 Γενικοί Γιατροί 86.21
 Ειδικοί Γιατροί 86.22
 Στεγνοκαθαρίστήρια/Ατμοκαθαριστήρια 96.01
 Φαρμακεία 47.23
 Τυπογραφεία 20.30
 Ξυλουργεία 43.32
 Μηχανικοί αυτοκινήτων

Βαφεία αυτοκινήτων 45.20
Ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων
Πλυντήρια αυτοκινήτων 







 Παραγωγή Αποβλήτων 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εντός της εγκατάστασης

Αποθήκευση αποβλήτων εντός της εγκατάστασης

Δήλωση αποχαρακτηρισμένων αποβλήτων 





Σημεία επαφής επαγγελματικών 
συνδέσμων 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

Τηλεφωνικά Δευτέρα εως Παρασκευή 9:30π.μ-12:30μ.μ 
στο τηλ.22408934

Με ηλ. ταχυδρομείο στο dwr@environment.moa.gov.cy

mailto:dwr@environment.moa.gov.cy



