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Θέμα: Δικαιολογητικά για χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ για τη μεταφορά μη 
επικινδύνων αποβλήτων  

Σχετ.: (1) Η αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/8437/176/28-1-2021 (ΑΔΑ 6ΒΟΦ4653Π8-Μ5Υ) 
εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
(2) Η αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/36362/727/15-4-2021 (ΑΔΑ 65Σ64653Π8-ΓΘ3) 
εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(3) Το άρθρο 2 παρ. 5 του β.δ. 281/1973 (Α’84) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 
του ν. 4784/2021 (Α’ 40)  

 
1. Κατόπιν αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση αποβλήτων, με την οποία 
καταργήθηκε η υποχρέωση αδειοδότησης και καθιερώθηκε η εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Αποβλήτων (ΗΜΑ) για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που εκτελούν εργασίες συλλογής και 
μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό (άρθρα 52-
53 ν. 4819/2021, Α’ 129) και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σχετικά (1) έως (3), διευκρινίζουμε τα 
ακόλουθα.  
 
2. Οι οδηγίες της παρούσας αφορούν τη μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων κάθε φυσικής 
κατάστασης (στερεά, λάσπες, υγρά) καθώς και αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις για την 
εναλλακτική διαχείριση, όπως ελαστικά, Απόβλητα Εκσκαφών - Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ), Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 
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 3. Όπου στη νομοθεσία μεταφορών και τις εγκυκλίους εφαρμογής της προβλεπόταν ως 
δικαιολογητικό για την χορήγηση άδειας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) η διοικητική άδεια για 
τη συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων που εξέδιδε το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, αυτό το δικαιολογητικό αντικαθίσταται από τα εξής: 

(α) Αποδεικτικό εγγραφής της επιχείρησης/του οργανισμού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Αποβλήτων (ΗΜΑ, https://wrm.ypeka.gr ). 
(β) Αποδεικτικό καταχώρισης στο ΗΜΑ της δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς που θα 
εξυπηρετεί το ΦΙΧ.  

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση εγγραφής στο ΗΜΑ, επομένως και η υποχρέωση προσκόμισης των 
δικαιολογητικών (α) και (β),  ισχύει και για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού και τους ΦΟΔΣΑ.     
 
4. Eιδικές διατάξεις και εγκύκλιοι που προβλέπουν τη χορήγηση αδειών ΦΙΧ μεταφοράς μη 
επικινδύνων αποβλήτων με ΜΑΜΦΟ άνω των 4 τόνων, όπως το άρθρο 9 του κεφαλαίου Δ’ της 
υ.α. Α2/29542/5347/1991 και οι εγκύκλιοι αριθμ. Β1/69352/5460/2-12-2005, Α1/4232/341/27-3-
2006 και Α10/οικ5680/418/18-1-2014 (ΑΔΑ ΒΙΨ11-Γ4Γ), εξακολουθούν να ισχύουν. Η ύπαρξη 
της εγκατάστασης που προβλέπεται στις ανωτέρω ειδικές διατάξεις και εγκυκλίους γίνεται πλέον 
με τα έγγραφα που έχει αναρτήσει η επιχείρηση στο ΗΜΑ σχετικά με την εγκατάσταση, όπως τη 
γνωστοποίηση ή έγκριση λειτουργίας της εγκατάστασης, την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ), την πράξη υπαγωγής της εγκατάστασης σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 
(ΠΠΔ) κ.α.  
 
5. Διευκρινίζεται ότι η συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων 
με φορτηγά με ΜΑΜΦΟ άνω των 4 τόνων από επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εγκατάσταση 
σχετική με τα απόβλητα, όπως εγκατάσταση παραγωγής αποβλήτων ή εγκατάσταση παραλαβής 
αποβλήτων για αποθήκευση ή για επεξεργασία (ανάκτηση, διάθεση), προϋποθέτει άδεια άσκησης 
επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 και 
πραγματοποιείται μόνο με φορτηγά δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ).  
 
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.  
 

     Ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών 
 
     Ανδρέας Πολάκις 
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Πίνακας Διανομής 
 
Ι. Αποδέκτες για ενέργεια 
 
Όλες οι Περιφέρειες της Χώρας 
- Γραφεία Περιφερειαρχών 
- Γενικοί Διευθυντές Μεταφορών 
Με την παράκληση να ενημερωθούν οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τμήματα, Γραφεία 
Μεταφορών περιοχής αρμοδιότητάς τους 

 
ΙΙ. Αποδέκτες για ενημέρωση 
 
1.  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων 
Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων, Τμήμα Μητρώου, Αδειοδοτήσεων και Στατιστικών Αποβλήτων 
Λ. Μεσογείων 119 Αθήνα 11526 
2. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), Πατησίων 147 Αθήνα ΤΚ 11251 
3. Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ), Θερμοπυλών 6 ΤΚ 15233 Χαλάνδρι 
4. Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ)  
Πειραιώς  4 Αθήνα 10431 
5. Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ)  
Πατησίων 351, 11144   

 Με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη τους 
 
Εσωτερική διανομή: Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Σώμα 
Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Διευθυντή Μεταφορών,  
Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών  
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