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ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5706/443
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣ:

Όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας

KOIN:

1) Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων
α) Πολιτικό γραφείο Υπουργού
β) Πολιτικό γραφείο Υφυπουργού
γ) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
δ)Γεν.∆/ντή Οδικής Ασφάλειας
δ) ΣΕΕΥΜΕ
2) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής
Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος
∆ιεύθυνση Ε.Α.Ρ.Θ
Τµήµα Βιοµηχανιών

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆) για σταθµούς
ανεφοδιασµού οχηµάτων µε υγρά ή αέρια καύσιµα, συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχηµάτων
ΣΧΕΤ.:

α) Ο Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητες Υπουργείου Περιβάλλοντος».
β) Η ΚΥΑ 46537/13 (ΦΕΚ 2436Β) «Καθορισµός Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων για τις
δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 11ης Οµάδας «Σταθµοί ανεφοδιασµού οχηµάτων µε αέρια ή
υγρά καύσιµα» που ανήκουν στην υποοµάδα «µεταφορά – διακίνηση καυσίµων και χηµικών
ουσιών».
γ) Η ΚΥΑ 52891/13 (ΦΕΚ 2446Β) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις για τις δραστηριότητες
«Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχηµάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και
µοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποοµάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων»
9ης οµάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12».
δ) Το µε αριθµ. πρωτ. 6426/06-09-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφερειακής Ενότητας Σάµου.
ε) Το µε αριθµ. πρωτ. 452378/22-11-2013 έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αριθµ. πρωτ. ∆ιεύθυνσης ΕΑΡΘ 185675/0312-2013).
στ) Το αριθµ. πρωτ. 186017/23-12-2013 ∆ιεύθυνσης ΕΑΡΘ, µε συνηµµένο το ανωτέρω σχετικό.

Για την ενηµέρωσή σας και για τις δικές σας ενέργειες, αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, σας
γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τα υπ’αριθµ. 185675/13-01-2014 και 185658/13-01-2014 έγγραφα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, της ∆ιεύθυνσης Ε.Α.Ρ.Θ , ισχύουν τα εξής:

A) Για σταθµούς ανεφοδιασµού οχηµάτων µε υγρά ή αέρια καύσιµα:
1.

Η υπηρεσία σας, στο πλαίσιο χορήγησης άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, θα πρέπει µε βάση τα στοιχεία
που απαιτούνται για τη χορήγηση της κατά περίπτωση άδειας ή τα στοιχεία της ∆ήλωσης Υπαγωγής να
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εξετάζει αν η συγκεκριµένη δραστηριότητα αντίκειται στις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, προκειµένου
να καλύπτεται η απαίτηση της παρ. 6 του άρθρου 3 της (β) σχετικής.
2.

Η χωροθέτηση της δραστηριότητας σε περιοχή που εµπίπτει στις διατάξεις του νόµου 3028/2002 (ΦΕΚ
153 Α) σηµειώνεται στη δήλωση υπαγωγής η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 7 της (β) σχετικής,
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του φορέα της δραστηριότητας κατά το ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει.

3.

Για την υπαγωγή σε ΠΠ∆ νέων δραστηριοτήτων οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν εντός σχεδίων
πόλεων και ορίων οικισµών απαιτείται µόνο η υποβολή της δήλωσης υπαγωγής.

4.

Επίσης, i) η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠ∆ υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στην οικία Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας εντός των ορίων της οποίας προβλέπεται να
υλοποιηθεί ή υλοποιείται το έργο, ii) σε περίπτωση εµπρόθεσµης υποβολής αιτήµατος για ανανέωση ή
τροποποίηση ΑΕΠΟ αυτή εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την έκδοση νέας απόφασης, σύµφωνα µε το
άρθρο 30 παρ. 4 του (α) σχετικού νόµου, iii) εφόσον το τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας
διαβιβάσει στην υπηρεσία σας αίτηµα τροποποίησης / ανανέωσης ΑΕΠΟ που της υποβλήθηκε µετά την
έναρξη ισχύος της (β) σχετικής, θα πρέπει να ενηµερώσετε το φορέα της δραστηριότητας για την
υπαγωγή του στις διατάξεις της ανωτέρω αναφερόµενης ΚΥΑ προκειµένου να ακολουθήσει τη
διαδικασία που προβλέπεται σε αυτή.

5.

Για την υπαγωγή δραστηριότητας σε ΠΠ∆ απαιτείται η συνυποβολή µόνο των δικαιολογητικών του
άρθρου 4 της (β) σχετικής.

6.

Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆) δεν απαιτείται να αναφέρονται αναλυτικά στις άδειες
ίδρυσης ή λειτουργίας καθώς προσαρτώνται σε αυτές µέσω της συµπλήρωσης του εντύπου του
παραρτήµατος Β της (β) σχετικής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της άδειας ίδρυσης ή
λειτουργίας.

7.

Από την κείµενη νοµοθεσία δεν προκύπτει απαίτηση για κοινοποίηση σε άλλες υπηρεσίες του εντύπου
του παραρτήµατος Β της (β) σχετικής.

8.

Κατά τη διάρκεια ενδεχόµενου περιβαλλοντικού ελέγχου ζητούνται κατά την κρίση της ελέγχουσας
υπηρεσίας στοιχεία που τεκµηριώνουν την τήρηση των ΠΠ∆ σε συνδυασµό µε την εφαρµογή της
σχετικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.

9.

Η δήλωση υπαγωγής σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 7 της (β) σχετικής, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
του φορέα της δραστηριότητας κατά το ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει. Ο έλεγχος της
ορθότητας των στοιχείων της µπορεί να γίνεται κατά την διάρκεια ενδεχόµενου ελέγχου της
εγκατάστασης.

10. Οι ετήσιες εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων θα πρέπει να υποβάλλονται από το φορέα της
δραστηριότητας (παραγωγός αποβλήτων) και στην υπηρεσία σας ( αδειοδοτούσα αρχή), σύµφωνα µε το
άρθρο 11 παρ. 4γ της ΚΥΑ 13588/725/06 και τα οριζόµενα στο νόµο 4042/12. Οι ετήσιες εκθέσεις θα
πρέπει να τηρούνται στα αρχεία της υπηρεσίας σας και να αποτελούν σηµείο αναφοράς κατά τον έλεγχο
της διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται στην εκάστοτε εγκατάσταση.

Β) Για συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια:
1.

Το συµπληρωµένο έντυπο του παραρτήµατος Β της (γ) σχετικής ΚΥΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3
της ίδιας απόφασης αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας και ως τµήµα τους
αναρτάται στο διαδίκτυο, µέσω του προγράµµατος ∆ιαύγεια.

2.

Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆) δεν απαιτείται να αναφέρονται αναλυτικά στις άδειες
ίδρυσης ή λειτουργίας, καθώς προσαρτώνται σε αυτές µέσω της συµπλήρωσης του εντύπου του
Παραρτήµατος Β της (γ) σχετικής.

ΑΔΑ: ΒΙΨ11-ΔΕΒ
3.

Ο έλεγχος τήρησης των ΠΠ∆ και της εν γένει περιβαλλοντικής νοµοθεσίας αποτελεί αρµοδιότητα των
αρχών της παρ. 3 του άρθρου 20 του (α) σχετικού νόµου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Θ. ΕΥΓΕΝΙ∆ΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α.ΦΟΥΝΤΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: ∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων (3)
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

