
Ν. 4389/2016 

Άρθρο 157 

Καταχώριςη - Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 

1. Το άρκρο 42 του ν. 4042/2012 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Άρκρο 42  

(άρκρο 26 τθσ Οδθγίασ)  

Καταχώριςθ - Ηλεκτρονικό Μθτρώο Αποβλιτων  

1. Κακιερώνεται θλεκτρονικό μθτρώο αποβλιτων (ΗΜΑ), για τθ ςυςτθματικι 

ςυλλογι και επεξεργαςία ςτοιχείων παραγωγισ και διαχείριςθσ των αποβλιτων, 

κακώσ και τθν καταχώριςθ κάκε οργανιςμοφ ι επιχείρθςθσ που παράγει ι 

πραγματοποιεί εργαςίεσ επεξεργαςίασ αποβλιτων και εμπίπτει ςτο πεδίο 

εφαρμογισ του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) ι ςυλλζγει και μεταφζρει 

απόβλθτα ςε επαγγελματικι βάςθ και ζχει υποχρζωςθ να διακζτει άδεια 

ςυλλογισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 36 του παρόντοσ. 

Υποχρζωςθ καταχώριςθσ ςτο ΗΜΑ ζχουν και οι Οργανιςμοί Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) α΄ βακμοφ.  

2. Στο ΗΜΑ ειςάγονται υποχρεωτικά, μζςω διαδικτφου, από κάκε ωσ άνω 

οργανιςμό ι επιχείρθςθ, ςτοιχεία και πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν παραγωγι και 

διαχείριςθ αποβλιτων για όλα τα είδθ των αποβλιτων του Ευρωπαϊκοφ 

Καταλόγου Αποβλιτων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν Κοινι 

Υπουργικι Απόφαςθ που προβλζπεται ςτο άρκρο 45 παρ.3 του παρόντοσ. Ιδίωσ 

δε ειςάγονται οι ετιςιεσ απολογιςτικζσ εκκζςεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 

12 τθσ υπ’ αρικμ. 50910/2727 απόφαςθσ των Υπουργών Οικονομίασ και 

Οικονομικών, Εςωτερικών, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, 

Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, Υγείασ και Πρόνοιασ και 

Εμπορικισ Ναυτιλίασ (Β΄ 1909), κακώσ και οι Ετιςιεσ Εκκζςεισ του εδαφίου γ΄ τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 11 τθσ υπ’ αρικ. 13588/725/2006 απόφαςθσ των 

Υπουργών Εςωτερικών, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Οικονομίασ και 

Οικονομικών, Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, Υγείασ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικισ Ναυτιλίασ 

(Β` 383), όπωσ τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 3 τθσ υπ’ αρικμ. 

8668/2007 απόφαςθσ των Υπουργών Εςωτερικών, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αποκζντρωςθσ, Οικονομίασ και Οικονομικών και Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και 

Δθμόςιων Ζργων (Β΄287). Οι Ο.Τ.Α. του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 

του παρόντοσ άρκρου ειςάγουν επιπροςκζτωσ τουσ αρικμοφσ αδειών 

κυκλοφορίασ των απορριμματοφόρων τουσ. 3. 1. Το ΗΜΑ ςυμμορφώνεται πλιρωσ 

με τουσ κανόνεσ και τα πρότυπα ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ και λειτουργίασ 

διαδικτυακών τόπων, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα τθσ ΥΑΠ/ Φ.40.4/1/989 (Β΄ 

1301/12.4.2012) «Κφρωςθ Πλαιςίου Παροχισ Υπθρεςιών Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ» και ιδίωσ διαςφαλίηεται θ διαλειτουργικότθτά του με το 



Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μθτρώο (ΗΠΜ) του άρ- κρου 18 του ν. 4014/2011 

και εφόςον κρίνεται ςκόπιμο και με άλλα μθτρώα του δθμόςιου τομζα.»  

2. Το πρώτο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 38 του ν. 4042/2012 αναδιατυπώνεται ωσ εξισ: 

«Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και των εκάςτοτε 

ςυναρμόδιων Υπουργών κακορίηονται τα ειδικότερα μζτρα και οι όροι για τθ διαχείριςθ 

ςυγκεκριμζνων κατθγοριών αποβλιτων.»  

3. Στο άρκρο 38 του ν. 4042/2012 προςτίκεται παράγραφοσ 8 ωσ εξισ: «8. Με απόφαςθ 

των Υπουργών Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Εςωτερικών και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ ορίηονται τα αναγκαία μζτρα ώςτε να διαςφαλίηεται: α) ότι θ παραγωγι 

και θ διαχείριςθ των μθ επικίνδυνων αποβλιτων (όπωσ θ ςυλλογι, θ μεταφορά, θ 

αποκικευςθ, θ επεξεργαςία τουσ και θ αςφαλισ τελικι διάκεςθ τουσ) διεξάγονται ςε 

ςυνκικεσ που παρζχουν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ ανκρώπινθσ υγείασ κατά το 

άρκρο 14, β) θ ιχνθλαςιμότθτα, από τθν παραγωγι ζωσ τον τελικό προοριςμό, κακώσ και ο 

ζλεγχοσ των μθ επικίνδυνων αποβλιτων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 19 και 20. 

Με απόφαςθ των Υπουργών Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Εςωτερικών και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ, μπορεί θ κοινι απόφαςθ να επεκτείνεται ςε ειδικότερα κζματα 

διαχείριςθσ μθ επικινδφνων αποβλιτων.» 

4. Η παρ. 3 του άρκρου 58 του ν. 4042/2012 καταργείται. 


