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Είμαι υπόχρεος εγγραφής στο ΗΜΑ;
Υπόχρεοι εγγραφής στο ΗΜΑ είναι:
o
o
o
o
o
o

Επιχειρήσεις/Οργανισμοί που διαχειρίζονται απόβλητα
Αδειοδοτημένες αποθήκες αποβλήτων και μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων για την υλοποίηση
εργασιών διάθεσης και ανάκτησης
Αδειοδοτημένοι συλλέκτες-μεταφορείς αποβλήτων
Αδειοδοτημένοι έμποροι/μεσίτες αποβλήτων
Τοπικές αρχές
Κυβερνητικά τμήματα

Η υποχρέωσή μου για καταχώριση στο ΗΜΑ ολοκληρώνεται με την εγγραφή της
«Επιχείρησης/ Οργανισμού» μου στην πλατφόρμα του ΗΜΑ;
Όχι! Θα πρέπει να καταχωρίσω και την-ις εγκατάσταση-εις μου ή/και τη δραστηριότητα συλλογής &
μεταφοράς και εμπορίας/μεσιτείας, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία εγγραφής από την αρχή, με χρήση
νέων κωδικών και τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας, για την κάθε εγκατάσταση μου ή
δραστηριότητα για την οποία έχω αδειοδοτηθεί. Όταν ολοκληρώσω την εγγραφή «Επιχείρησης/
Οργανισμού» μου και τις σχετικές καταχωρίσεις, θα πρέπει να μπω στο προφίλ της «Επιχείρησης/
Οργανισμού» ώστε να γίνει αποδοχή της εκάστοτε εγκατάστασης ή/και δραστηριότητας μου με την
«Επιχείρηση/ Οργανισμό» μου. Με την αποδοχή της συσχέτισης ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής
και καταχώρισής μου στο ΗΜΑ.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο username & password για διαφορετικές
οντότητες που έχω εγγράψει (επιχείρηση, εγκατάσταση, δραστηριότητα συλλογής
μεταφοράς);
Όχι. Το username θα πρέπει να είναι διαφορετικό για κάθε οντότητα. Το password μπορεί να είναι το ίδιο.

Μπορώ να χρησιμοποιώ την ίδια διεύθυνση email για να λαμβάνω τα email
ενεργοποίησης και ενημέρωσης;
Ναι. Επισημαίνεται ότι δήλωση email τρίτου συνεπάγεται εξουσιοδότηση του υπόχρεου.

Παραγωγός αποβλήτων ο οποίος αποθηκ εύει προσωρινά τα απόβλητα εντός της
εγκατάστασης πρέπει να καταχωρισθεί και ως εγκατάσταση αποθήκευσης;
Όχι. Ως «εγκατάσταση αποθήκευσης» καταχωρίζονται οι εγκαταστάσεις που παραλαμβάνουν
αποκλειστικά απόβλητα τρίτων προς αποθήκευση και εκτελούν εργασίες R13 και D15.
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Παραλαμβάνω απόβλητα ως πρώτη ύλη στην εγκατάσταση μου. Θα πρέπει να
επιλέξω κατά την καταχώριση μου στο ΗΜΑ και την δραστηριότητα «Επεξεργασία
(ανάκτηση ή διάθεση πλην αποθήκευσης)»;
Ναι.

Στο ΗΜΑ καταχωρίζονται τα εξορυκτικά απόβλητα ή τα ζωικά απόβλητα ή τα αέρια
απόβλητα;
Στο ΗΜΑ δεν καταχωρίζονται εξορυκτικά ή αέρια απόβλητα. Όσον αφορά στα ζωικά απόβλητα,
καταχωρούνται μόνο όσα προορίζονται για αποτέφρωση, υγειονομική ταφή ή χρήση σε εγκαταστάσεις
βιοαερίου ή κομποστοποίησης ή λιπασματοποίησης.

Στο ΗΜΑ καταχωρίζονται τα υγρά απόβλητα;
Σε αυτή τη φάση λειτουργίας του ΗΜΑ:
o
o

Δε δηλώνονται υγρά απόβλητα που καταλήγουν σε ΕΕΛ
Δηλώνονται υγρά απόβλητα που καταλήγουν σε άλλη αδειοδοτημένη εγκατάστασης
επεξεργασίας

Στο ΗΜΑ καταχωρίζονται τα ΑΕΕΚ;
Ναι.

Πού μπορώ να βρω τον κωδικό NACE2 που απαιτείται κατά την καταχώριση στο
ΗΜΑ;
Οι κωδικοί NACE2 είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Κυπριακής Στατιστικής Αρχής:
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/classifications_gr/classifications_gr?openform

Έχω κάνει λάθος κατά την εγγραφή/καταχώριση (π.χ. καταχώριση λανθασμένου/μη
ενεργού email , λάθος καταχώριση εγκατάστασης κτλ.). Τί πρέπει να κάνω;
Επικοινωνήστε με το helpdesk.

Υπάρχει πρόβλεψη για εγγραφή συμβούλων;
Όχι, ο εκάστοτε υπόχρεος φορέας μπορεί να αναθέσει σε σύμβουλο να πραγματοποιεί τις καταχωρίσεις
με εξουσιοδότηση του φορέα.
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Μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία του προφίλ μου;
Ναι. Επισημαίνεται ότι τηρείται αρχείο με τις τροποποιήσεις που γίνονται ανά εγγραφή.

Πότε συμπληρώνεται η Έκθεση Αποβλήτων;
Η Έκθεση Αποβλήτων είναι ετήσια απολογιστική και συμπληρώνεται οποιαδήποτε στιγμή στο διάστημα
που ορίζεται από τον διαχειριστή αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία που τίθεται
από την νομοθεσία για την υποβολή της. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής το σύστημα δεν
δέχεται περαιτέρω τροποποίηση της Έκθεσης Αποβλήτων, η οποία υποβάλλεται αυτόματα την
καταληκτική ημέρα, η οποία είναι η 31η Μαρτίου.

Αν συλλέγω ή παραλαμβάνω απόβλητα από φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι
στο ΗΜΑ τι καταχωρίζω;
Παρακινώ τον αντίστοιχο φορέα (εφόσον είναι υπόχρεος) να προβεί σε εγγραφή/καταχώριση στο ΗΜΑ
ώστε να μπορέσω να ολοκληρώσω την Έκθεση Αποβλήτων μου. Στην περίπτωση που είναι μη υπόχρεος
και μόνο για αυτήν μπορώ να συμπληρώσω τα στοιχεία του (όνομα, ΑΦΜ και δ/νση) σε ελεύθερο πεδίο.

Αν ένας συλλέκτης μεταφορέας συνεργάζεται με υπεργολάβο για τη δραστηριότητα
συλλογής & μεταφοράς, ποιος είναι ο υπόχρεος καταχώρισης;
Αυτός που κατέχει την άδεια συλλογής και μεταφοράς.

Αν η συλλογή ενός αποβλήτου γίνεται από τον εργολάβο και όχι από τον «κύριο»
του έργου που είναι εγγεγραμμένος στο ΗΜΑ, ποιος θα δηλωθεί ως παραγωγός
στην Έκθεση Αποβλήτων;
Στην ‘Έκθεση Αποβλήτων δηλώνεται ως παραγωγός του αποβλήτου ο «Κύριος» της εγκατάστασης/έργου.
Στο σχετικό έντυπο συνιστάται να δηλώνεται ότι η συλλογή έγινε εκ μέρους του «Κύριου» της
εγκατάστασης/έργου.

Τι γίνεται αν ο χρήστης έχει δηλώσει λάθος ΕΚΑ ;
Οι κωδικοί ΕΚΑ της εγκατάστασης παραγωγής, παραλαβής και του συλλέκτη μεταφορέα θα πρέπει να
ταυτίζονται. Επισημαίνεται ότι κάθε χρήστης του ΗΜΑ έχει την ευθύνη των στοιχείων που δηλώνει.
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Δεν έχω διαθέσιμα στοιχεία ποσότητας αποβλήτων σε κιλά. Τι μπορώ να κάνω;
o
o
o

Ζύγιση των αποβλήτων εντός της εγκατάστασης.
Επικοινωνία με τις συνεργαζόμενες εγκαταστάσεις συλλογής, παραλαβής των αποβλήτων, οι
οποίες θα έχουν προβεί σε ζύγιση των ποσοτήτων που παραλαμβάνουν.
Χρήση κατάλληλων συντελεστών μετατροπής (βιβλιογραφικές τιμές) της ποσότητας π.χ. από
κυβικά μέτρα σε τόνους ή από τεμάχια σε τόνους (π.χ. μέση τιμή βάρους τεμαχίου).

Είναι υποχρεωτική η υποβολή Έκθεσης Αποβλήτων γι α το έτος αναφοράς, ακόμα
και στην περίπτωση που δεν έχει υπάρξει παραγωγή αποβλήτων;
Ναι, στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται μηδενική Έκθεση Αποβλήτων ως προς τον Πίνακα «Παραγωγή
Αποβλήτων».

Τι ισχύει όταν μία επιχείρηση αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς;
Εφόσον αλλάζει το Αριθμός εγγραφής της επιχείρησης θα πρέπει να γίνει εκ νέου εγγραφή της στο ΗΜΑ,
με επισύναψη των νέων αδειών.
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