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Ερώτημα: 

 

Αξιότιμες Κυρίες/Κύριοι, 

Σε συνέχεια των ημερίδων που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν για την ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της 
πλατφόρμας του ΗΜΑ και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, είχε απευθυνθεί ερώτημα από το κλάδο των 

στεγνοκαθαριστών - ταπητοκαθαριστών, σχετικά με την υποχρέωση μας στην ορθή διαχείριση των στερεών 

ανακυκλώσιμων-μη επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από τις μονάδες μας, τα οποία αφορούν μικρό ποσότητες 

και συγκεκριμένα κάποια ελάχιστα κιλά ετησίως και της απόρριψης τους στους γνωστούς ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της ΕΕΑΑ, 

του εκάστοτε Δήμου. Η απάντηση που λάβαμε είναι πως μπορούμε να απορρίπτουμε τα δημοτικά-ανακυκλώσιμα 

στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα στους ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ και πως δεν απορρέει υποχρέωση εναλλακτικής διαχείρισης 

από κάποια επιπρόσθετη μονάδα. Σε αυτή τη περίπτωση η δήλωση στο ΗΜΑ γίνεται από τον εκάστοτε Δήμο, οπότε 

και δεν δηλώνονται και από την εκάστοτε επιχείρηση. 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, λόγω του μικρού όγκου των παραγόμενων ανακυκλώσιμων στερεών μη 

επικίνδυνων αποβλήτων, όπως χαρτί (15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι) και πλαστικό (15 01 02 πλαστική 

συσκευασία), κύρια παραγόμενα απόβλητα των μονάδων, απαιτείτε η μακροχρόνια προσωρινή αποθήκευση τους εντός 

της μονάδας, κάτι το οποίο καθιστά τη συγκεκριμένη ενέργεια ασύμφορη οικονομικά, λόγω περιορισμένης έκτασης 

εγκαταστάσεων και ασύμφορη την διαχείριση τους στο σύνολο. Επιπροσθέτως, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στην 

εύρεση μονάδων ανακύκλωσης πλαστικών και χάρτινων αποβλήτων, αδειοδοτημένων, για την απόρριψη τους και 

παραλαβής της αντίστοιχης βεβαίωσης-αποδεικτικού για την διαχείριση τους, λόγω πολύ μικρών ποσοτήτων. 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την απόρριψη των ανακυκλώσιμων στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων στους 
ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ. 

Για την Ομοσπονδία 
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