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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με την ανάπτυξη του αυτοματοποιημένου συστήματος ενεργοποίησης των Εκθέσεων Αποβλήτων δίνεται η
δυνατότητα στους χρήστες του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων να υποβάλλουν εκθέσεις αποβλήτων
μετά τη λήξη της προθεσμίας μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου. Συγκεκριμένα, όπως
αναφέρεται στον Νόμο 4819/2021 - παρ. 2 και ειδικότερα στο Άρθρο 53, μετά την πάροδο της προθεσμίας
που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992) κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως εκάστοτε
ισχύει, επιτρέπονται στους υπόχρεους της παρ. 1:
α. Η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την εκπνοή της
προθεσμίας υποβολής, κατόπιν πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου ύψους:
 διακοσίων (200) ευρώ για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, και
 εκατό (100) ευρώ για τις δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς.
β. Η διόρθωση υποβληθείσας δήλωσης, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την εκπνοή της
προθεσμίας υποβολής, κατόπιν πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου ύψους εκατό (100) ευρώ.
Η Εκπρόθεσμη και η Τροποποιητική υποβολή αφορούν σε περιπτώσεις του τρέχοντος έτους αναφοράς.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν έχει δηλώσει εμπρόθεσμα ούτε μία κίνηση αποβλήτων και δεν έχει
επιλέξει την μηδενική, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει εκπρόθεσμη Έκθεση Αποβλήτων με την καταβολή
ηλεκτρονικού παραβόλου. Το κόστος χορήγησης του Ηλεκτρονικού Παραβόλου του ΗΜΑ για την
Εκπρόθεσμη υποβολή Έκθεσης Αποβλήτων ορίζεται:



Για εγκαταστάσεις: 200 €
Για δραστηριότητες Συλλογής και Μεταφοράς: 100 €

Το χρονικό διάστημα που θα δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν αίτημα, αλλά και να
συμπληρώσουν την Έκθεση Αποβλήτων είναι τρεις (3) μήνες από την στιγμή (ημερομηνία) που κλείνουν οι
Εκθέσεις Αποβλήτων. Για το χρονικό διάστημα αυτό, ο χρήστης θα έχει την παρακάτω επιλογή στις
Εκθέσεις Αποβλήτων (Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Επιλογή Εκπρόθεσμης Υποβολής Έκθεσης Αποβλήτων

3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφού επιλέξει την «Υποβολή Εκπρόθεσμης Δήλωσης», θα μεταφέρεται και θα πρέπει να συμπληρώσει τα
πεδία στην αντίστοιχη φόρμα αιτήματος χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου για Εγκαταστάσεις (Εικόνα
2) και για Δραστηριότητες Συλλογής και Μεταφοράς (Εικόνα 3).

Εικόνα 2: Φόρμα αίτησης χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου για Εγκαταστάσεις (Εκπρόθεσμη)

Εικόνα 3: Φόρμα αίτησης χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου για Δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς (Εκπρόθεσμη)

Μόλις συμπληρώσει τη φόρμα αιτήματος χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου για την εκπρόθεσμη
υποβολή Έκθεσης Αποβλήτων και επιλέξει το κουμπί «Υποβολή», ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα των
Εκθέσεων Αποβλήτων, όπου του εμφανίζεται μήνυμα που περιλαμβάνει τον Ηλεκτρονικό Αριθμό
Ταυτότητας Κατάθεσης - HATK για την πληρωμή του ποσού με παραλήπτη τον λογαριασμό του Πράσινου
Ταμείου στην Τράπεζα της Ελλάδος (Εικόνα 4).

4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Εικόνα 4: Μήνυμα οδηγιών καταβολής παραβόλου με Ηλεκτρονικό Αριθμό Ταυτότητας Κατάθεσης

Ο χρήστης λαμβάνει τον ΗΑΤΚ, καθώς και συνοπτικές οδηγίες για την πληρωμή του ηλεκτρονικού
παραβόλου και μέσω e-mail μετά την υποβολή της φόρμας (Εικόνα 5).

Εικόνα 5: Ενημερωτικό μήνυμα ηλ. Ταχυδρομείου που περιλαμβάνει τον ΗΑΤΚ και οδηγίες για την πληρωμή .
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Η πληρωμή για θέματα που αφορούν την υπηρεσία Ηλεκτρονικού Παραβόλου ΗΜΑ υποστηρίζεται μέσα
από την υποδομή ενημέρωσης για οικονομικές συναλλαγές Green Payments του Πράσινου Ταμείου σε
συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στην πληρωμή του
ηλεκτρονικού παραβόλου με την χρήση του ΗΑΤΚ μέσω e-banking ή μέσω της τράπεζας της επιλογής του
καταθέτοντας τα χρήματα στον λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου στην Τράπεζα της Ελλάδος με IBAN:
GR9601000240000000000266338.
Ο αριθμός ΗΑΤΚ που παρέχεται από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων πρέπει να εισαχθεί ως
αιτιολογία στα αντίστοιχα πεδία σχολίων ή αιτιολογίας πληρωμής ή αιτιολογίας παραλήπτη μήκους 140
χαρακτήρων των συστημάτων e-banking (Εικόνα 6):






Για την Εθνική Τράπεζα [πεδίο Αιτιολογία]
Για την Τράπεζα Eurobank [πεδίο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]
Για την Τράπεζα Πειραιώς [πεδίο Αιτιολογία]
Για την Alpha Bank [πεδίο Αιτιολογία προς δικαιούχο]
Στα αντίστοιχα πεδία σχολίων ή αιτιολογίας πληρωμής ή αιτιολογίας παραλήπτη μήκους 140
χαρακτήρων μέσα των e-banking συστημάτων όλων των τραπεζών.

Εικόνα 6: Συμπλήρωση μοναδικού κωδικού πληρωμής κατά την καταβολή του παραβόλου μέσω e-banking

Προσοχή
Στο πεδίο "πληροφορίες" ή "αιτιολογία προς δικαιούχο" του συστήματος e-banking της τράπεζας
σας, ο ΗΑΤΚ θα πρέπει να προηγείται οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας.
Ο ΗΑΤΚ ακολουθεί την οφειλή μέχρι την εξόφληση της και συνήθως απαιτούνται περίπου 24 ώρες από την
πληρωμή για την ολοκλήρωση της κατάθεσης. Κατά συνέπεια, ο ΗΑΤΚ θα απενεργοποιείται μία μέρα πριν
τη λήξη της εκ του Νόμου 4819/2021 προθεσμίας των τριών (3) μηνών (για την Εκπρόθεσμη υποβολή) από
την στιγμή (ημερομηνία) που κλείνουν οι Εκθέσεις Αποβλήτων.
Στον κωδικό, μετά το «ΗΑΤΚ», τα 9 πρώτα ψηφία της αντιστοιχούν στο Α.Φ.Μ του χρήστη. Για την αποφυγή
λαθών, πρέπει να ελέγχεται η απόδειξη πληρωμής που λαμβάνεται από την Τράπεζα, ως προς την σωστή
αναγραφή.
Μόλις πραγματοποιηθεί η πληρωμή και κατατεθεί στον λογαριασμό το ποσό, αποστέλλεται εκ νέου μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον χρήστη που τον ενημερώνει για την επιτυχή ολοκλήρωση του αιτήματος
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χορήγησης του Ηλεκτρονικού Παραβόλου και τη δυνατότητα υποβολής της Έκθεσης Αποβλήτων του
(Εικόνα 7).

Εικόνα 7: Ενημερωτικό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της υποβολής Έκθεσης Αποβλήτων
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3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης έχει δηλώσει εμπρόθεσμα έστω και μία κίνηση αποβλήτων ή έχει
επιλέξει την μηδενική, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τροποποιητική Έκθεση Αποβλήτων με την καταβολή
ηλεκτρονικού παραβόλου. Το κόστος χορήγησης Ηλεκτρονικού Παραβόλου του ΗΜΑ για την Τροποποιητική
υποβολή Έκθεσης Αποβλήτων είναι 100 € και για Εγκαταστάσεις και για Δραστηριότητες Συλλογής και
Μεταφοράς.
Το χρονικό διάστημα που θα δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν αίτημα αλλά και να
συμπληρώσουν Έκθεση Αποβλήτων είναι έξι (6) μήνες από την στιγμή (ημερομηνία) που κλείνουν οι
Εκθέσεις Αποβλήτων. Για το χρονικό διάστημα αυτό, θα εμφανίζεται στους χρήστες του ΗΜΑ η παρακάτω
επιλογή στις Εκθέσεις Αποβλήτων (Εικόνα 8).

Εικόνα 8: Επιλογή Τροποποιητικής Υποβολής Έκθεσης Αποβλήτων

Αφού επιλέξει την «Υποβολή Τροποποιητικής Δήλωσης», ο χρήστης θα μεταφέρεται στη φόρμα αιτήματος
χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου, η οποία παρουσιάζεται για Εγκαταστάσεις (Εικόνα 9) και για
Δραστηριότητες Συλλογής και Μεταφοράς (Εικόνα 10).

Εικόνα 9: Φόρμα αιτήματος χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου για Εγκαταστάσεις (Τροποποιητική)
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Εικόνα 10: Φόρμα αιτήματος χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου για Δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς
(Τροποποιητική)

Μόλις συμπληρώσει τη φόρμα αιτήματος χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου για την τροποποιητική
υποβολή Έκθεσης Αποβλήτων και επιλέξει το κουμπί «Υποβολή», ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα των
Εκθέσεων Αποβλήτων, όπου του εμφανίζεται μήνυμα που περιλαμβάνει τον Ηλεκτρονικό Αριθμό
Ταυτότητας Κατάθεσης - HATK για την πληρωμή του ποσού με παραλήπτη τον λογαριασμό του Πράσινου
Ταμείου στην Τράπεζα της Ελλάδος (Εικόνα 11).

Εικόνα 11: Μήνυμα οδηγιών καταβολής παραβόλου με Ηλεκτρονικό Αριθμό Ταυτότητας Κατάθεσης

Ο χρήστης λαμβάνει τον ΗΑΤΚ, καθώς και συνοπτικές οδηγίες για την πληρωμή του ηλεκτρονικού
παραβόλου και μέσω e-mail μετά την υποβολή της φόρμας (Εικόνα 12).
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Εικόνα 12: Ενημερωτικό μήνυμα ηλ. Ταχυδρομείου που περιλαμβάνει τον ΗΑΤΚ και οδηγίες για την πληρωμή .

Η πληρωμή για θέματα που αφορούν την υπηρεσία Ηλεκτρονικού Παραβόλου ΗΜΑ υποστηρίζεται μέσα
από την υποδομή ενημέρωσης για οικονομικές συναλλαγές Green Payments του Πράσινου Ταμείου σε
συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στην πληρωμή του
ηλεκτρονικού παραβόλου με την χρήση του ΗΑΤΚ μέσω e-banking ή μέσω της τράπεζας της επιλογής του
καταθέτοντας τα χρήματα στον λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου στην Τράπεζα της Ελλάδος με IBAN:
GR9601000240000000000266338.
Ο αριθμός ΗΑΤΚ που παρέχεται από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων πρέπει να εισαχθεί ως
αιτιολογία στα αντίστοιχα πεδία σχολίων ή αιτιολογίας πληρωμής ή αιτιολογίας παραλήπτη μήκους 140
χαρακτήρων των συστημάτων e-banking (Εικόνα 13):






Για την Εθνική Τράπεζα [πεδίο Αιτιολογία]
Για την Τράπεζα Eurobank [πεδίο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]
Για την Τράπεζα Πειραιώς [πεδίο Αιτιολογία]
Για την Alpha Bank [πεδίο Αιτιολογία προς δικαιούχο]
Στα αντίστοιχα πεδία σχολίων ή αιτιολογίας πληρωμής ή αιτιολογίας παραλήπτη μήκους 140
χαρακτήρων μέσα των e-banking συστημάτων όλων των τραπεζών.
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Εικόνα 13: Συμπλήρωση μοναδικού κωδικού πληρωμής κατά την καταβολή του παραβόλου μέσω e-banking

Προσοχή
Στο πεδίο "πληροφορίες" ή "αιτιολογία προς δικαιούχο" του συστήματος e-banking της τράπεζας
σας, ο ΗΑΤΚ θα πρέπει να προηγείται οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας.
Ο ΗΑΤΚ ακολουθεί την οφειλή μέχρι την εξόφληση της και συνήθως απαιτούνται περίπου 24 ώρες από την
πληρωμή για την ολοκλήρωση της κατάθεσης. Κατά συνέπεια, ο ΗΑΤΚ θα απενεργοποιείται μία μέρα πριν
τη λήξη της εκ του Νόμου 4819/2021 προθεσμίας των έξι (6) μηνών (για την Τροποποιητική υποβολή) από
την στιγμή (ημερομηνία) που κλείνουν οι Εκθέσεις Αποβλήτων.
Στον κωδικό, μετά το «ΗΑΤΚ», τα 9 πρώτα ψηφία της αντιστοιχούν στο Α.Φ.Μ του χρήστη. Για την αποφυγή
λαθών, πρέπει να ελέγχεται η απόδειξη πληρωμής που λαμβάνεται από την Τράπεζα, ως προς την σωστή
αναγραφή.
Μόλις πραγματοποιηθεί η πληρωμή και κατατεθεί στον λογαριασμό το ποσό (συνήθως απαιτούνται
περίπου 24 ώρες για την ολοκλήρωση της κατάθεσης), αποστέλλεται εκ νέου μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στον χρήστη που τον ενημερώνει για την επιτυχή ολοκλήρωση του αιτήματος χορήγησης του
Ηλεκτρονικού Παραβόλου και τη δυνατότητα υποβολής της Έκθεσης Αποβλήτων του (Εικόνα 14).

Εικόνα 14: Ενημερωτικό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της υποβολής Έκθεσης Αποβλήτων
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