ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η.Μ.Α.
που υποβλήθηκαν από Δήμο της ΠΑΜΘ στα πλαίσια της ημερίδας για το
ΗΜΑ στην Κομοτηνή στις 30-03-2017
1. Σε ποια περίπτωση οι δήμοι δηλώνουν εργασίες R & D ;
 Εργασίες R&D δηλώνονται κατά την καταχώριση εγκαταστάσεων «αποθήκευσης
αποβλήτων» (π.χ. ΣΜΑ) ή/και «παραλαβής αποβλήτων» (π.χ. ΚΔΑΥ, ΧΥΤ), οι
περιβαλλοντικές άδειες των οποίων είναι στο όνομα του Δήμου.
2. Σε ποια περίπτωση οι δήμοι υπάγονται στον Κανονισμό 166/2006 ;
 Το
Παράρτημα
Ι
του
Κανονισμού
(http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Zx00rKODWIY%3D&tabid=467&la
nguage=el-GR) παραθέτει λίστα με τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του. Στο Παράρτημα υπάρχει το κεφάλαιο 5 «Διαχείριση αποβλήτων και
λυμάτων» και αναγράφονται ενδεικτικά:
i. Εγκαταστάσεις για τη διάθεση ακίνδυνων αποβλήτων, με ημερήσια
δυναμικότητα 50 τόνων
ii. Χώροι υγειονομικής ταφής, με ημερήσια δυναμικότητα αποδοχής 10 τόνων ή
ολική χωρητικότητα 25 000 τόνων
iii. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, με δυναμικότητα επεξεργασίας
100 000
iv. μονάδων ισοδυνάμου πληθυσμού
3. Για κάθε κωδικό ΕΚΑ που δηλώνεται θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχα παραστατικά ( πχ
ζυγολόγια ) ;
 Τα ζυγολόγια απαιτούνται για την καταγραφή/επιβεβαίωση των ποσοτήτων που:
i. παράγονται από μια εγκατάσταση, μεταφέρονται και παραλαμβάνονται από μια
άλλη εγκατάσταση, και κατόπιν
ii. δηλώνονται στην Έκθεση Αποβλήτων
4. Οι κωδικοί ΕΚΑ που δηλώνονται στην Εγκατάσταση είναι αντίστοιχοι με αυτούς που
δηλώνονται στην Δραστηριότητα Συλλογής & Μεταφοράς και πως σχετίζονται με τους
κωδικούς ΕΚΑ της άδειας συλλογής και λειτουργίας ;
 Οι κωδικοί ΕΚΑ δηλώνονται από την Εγκατάσταση με γνώμονα τους κωδικούς που
αναγράφονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση αλλά και τους κωδικούς των
παραγόμενων αποβλήτων, ανεξάρτητα από το αν αναγράφονται ή όχι στη σχετική
περιβαλλοντική άδεια.
 Οι κωδικοί ΕΚΑ δηλώνονται από τη Δραστηριότητα Συλλογής-Μεταφοράς σύμφωνα με
τους κωδικούς που αναγράφονται στην άδεια συλλογής-μεταφοράς. Ειδικά για Δήμους
που δε διαθέτουν τέτοια άδεια, η δήλωση κωδικών ΕΚΑ αφορά τους κωδικούς των
αποβλήτων που μεταφέρονται από τα απορριμματοφόρα του Δήμου.
 Ένας συλλέκτης-μεταφορέας μπορεί να συλλέγει/μεταφέρει μόνο απόβλητα κωδικού
ΕΚΑ που αναγράφεται στην άδεια του. Για τους Δήμους που δε διαθέτουν τέτοια άδεια,
θα πρέπει να δηλωθούν οι κωδικοί ΕΚΑ που θα δηλώσει και ο Δήμος ως εγκατάσταση
παραγωγής αποβλήτων (ενδεικτικά 20 03 01, 15 01 06).
 Παρακαλώ δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις #15 & 16, καθώς και το Παράρτημα Ι.3 του
Εγχειριδίου Χρήσης του ΗΜΑ.
5. Θα δίνεται η δυνατότητα επικαιροποίησης των στοιχείων που δηλώνονται στο ΗΜΑ (πχ
αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας, αριθμού εργαζομένων κλπ) ;
 Ναι και τηρείται από το ΗΜΑ αρχείο τροποποιήσεων.

6. Στις συμβάσεις με ΣΕΔ δηλώνονται και οι συμβάσεις που τυχόν υπάρχουν πχ για τα λάδια του
συνεργείου ή τις μπαταρίες ή τα λάστιχα που παράγονται από τις υπηρεσίες του δήμου ;
 Η δήλωση σύμβασης με ΣΕΔ γίνεται εφόσον η «εγκατάσταση» διαχειρίζεται απόβλητα
αρμοδιότητας ΣΕΔ.
7. Πως θα υποβληθούν οι εκθέσεις αποβλήτων παλαιοτέρων ετών, 2015 και 2016, όταν δεν
υπάρχουν αντίστοιχα παραστατικά (πχ ζυγολόγια) ;
 Σε περίπτωση απουσίας στοιχείων συνιστάται η 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) αξιοποιώντας ενδεικτικά
δεδομένα όπως:
i. η χωρητικότητα των απορριμματοφόρων, ο βαθμός πλήρωσης, ο αριθμός
δρομολογίων κτλ (εκτίμηση ποσότητας στη βάση του μέσου ετήσιου αριθμού
δρομολογίων).
ii. η μέση παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο ή εποχιακό κάτοικο (εκτίμηση
ποσότητα στη βάση πληθυσμού).
Το ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=938&language=el-GR)
μπορεί να αποτελέσει πηγή δεδομένων για την εκτίμηση της ποσότητας αποβλήτων.
8. Οι δήμοι υποβάλλουν εκθέσεις αποβλήτων και ως Εγκατάσταση και ως Συλλογή &
Μεταφορά ;
 Οι Δήμοι υποβάλλουν Έκθεση Αποβλήτων κατ’ ελάχιστον ως εγκατάσταση παραγωγής
αποβλήτων (αποκομιδή αποβλήτων από το δρόμο) και δραστηριότητα συλλογήςμεταφοράς, εφόσον η αποκομιδή γίνεται από απορριμματοφόρα των Δήμων.
9. Οι συγκεντρωτικές αναφορές Εκθέσεων Αποβλήτων υποβάλλονται και αυτές από τον
Οργανισμό ή λειτουργούν μόνο ως εργαλείο ελέγχου ;
 Η Επιχείρηση/Οργανισμός δεν υποβάλλει Έκθεση Αποβλήτων. Οι Αναφορές στο μενού
της Επιχείρησης/οργανισμού αποτελούν στην ουσία εργαλείο παρακολούθησης και
ελέγχου.
10. Οι δήμοι που εκτελούν μόνο την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς θα υποβάλλουν
έκθεση και ως εγκατάσταση ;
 Οι Δήμοι εγγράφονται στο ΗΜΑ κατ’ ελάχιστον ως εγκατάσταση παραγωγής
αποβλήτων και ως δραστηριότητα συλλογής-μεταφοράς, εφόσον η αποκομιδή γίνεται
από απορριμματοφόρα των Δήμων. (Παραπομπή σε ερώτηση #8)
11. Επειδή δεν έχει ανοίξει ακόμη η φόρμα με τις εκθέσεις, παρακαλούμε να γίνει αναλυτική
παρουσίαση των επιλογών στους πίνακες συμπλήρωσης.
 Στο εγχειρίδιο χρήσης του ΗΜΑ υπάρχουν εικόνες με τα πεδία των πινάκων της
Έκθεσης Αποβλήτων.

