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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,     26  - 9 - 2013 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π.     52891 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

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» της 9
ης 
οµάδας 

της Υ.Α. 1958/12 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε 

συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (Α΄ 209) και συγκεκριµένα το άρθρο 8 αυτού. 

2. Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ 

– Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − 

Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (Α΄ 24), όπως 

εκάστοτε ισχύει. 

3. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων, και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 82), όπως τροποποιήθηκε Ν. 4093/2012 «Έγκριση µεσοπρόθεσµου πλαισίου 

δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του 

µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2013-2016» (α’ 222) όπως εκάστοτε ισχύει. 

4. Την ΚΥΑ αριθµ. οικ. 52424/8501/2011, «Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρµοδιότητας των 

τοµέων µεταφορών κι επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων στο 

σύστηµα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β΄ 2663), όπως εκάστοτε ισχύει. 

5. Το Ν. 3937/2011 «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 60), όπως εκάστοτε 

ισχύει.. 

6. Το Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση 

εµπράγµατων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 303), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 

(Α΄ 289), πιο συγκεκριµένα τα άρθρα 14, 45-60, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
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8. Το Ν. 1734/1987 «Βοσκότοποι και ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε κτηνοτροφική αποκατάσταση και 

µε άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεµάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις» (Α΄ 189), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» 

(Α΄ 153), όπως εκάστοτε ισχύει. 

10. Την Υ.Α. 1958/2012 «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 

και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)» (Β΄ 21), 

όπως εκάστοτε ισχύει. 

11. Την ΥΑ 15277/2012 «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις ΑΕΠΟ της προβλεπόµενης 

από τις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης, για τα έργα και δραστηριότητες 

κατηγοριών Α και Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011» 

(Β΄ 1077). 

12. Το Π.∆. 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων 

και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής 

καυσίµων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουµένων αδειών» (Α’ 169), 

όπως εκάστοτε ισχύει. 

13. Το Ν. 1575/85 «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών 

και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών» (Α’  207), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Το Π.∆. 78/1988 «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων 

συντήρησης και επισκευή αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, καθώς και της 

διαδικασίας χορήγησης αδειών, ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (Α’ 34), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

15. Το Π.∆. 163/2009 (ΦΕΚ Α’ 201) «Τροποποίηση του Π.∆.78/1988 «Καθορισµός των όρων και 

προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευή αυτοκινήτων, 

µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών, ίδρυσης και 

λειτουργίας αυτών» (Α’ 34)», όπως εκάστοτε ισχύει. 

16. Την Κ.Υ.Α. οικ. 41647/2861/2008 (Β’ 1543) «Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 

συνεργείων τα οποία εκτελούν τις εργασίες που προβλέπονται από τον Κανονισµό 3821/1985 του 

Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ψηφιακό ταχογράφο». 

17. Το Ν. 3710/2008 «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 216), όπως εκάστοτε 

ισχύει. 

18. Την Υ.Α. 41871/3068/2010 «Καθορισµός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας συνεργείων αερίων 

καυσίµων για την κίνηση αυτοκινήτων, εσωτερική διάταξη, µηχανολογικός εξοπλισµός και 

απαγορευτικές γειτνιάσεις αυτών» (Β’ 1519), όπως εκάστοτε ισχύει. 

19. Tη µε αριθµό 329 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων 

«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Μιχαήλ 

Παπαδόπουλο» (Β’ 1655), όπως έχει τροποποιηθεί από την Απόφαση µε αριθµό 1208/12-07-13 (Β’ 

1718). 

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, 

αποφασίζουµε: 

 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής - Σκοπός 
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1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆), καθώς 

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 

4014/2011 (Α΄ 209) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β µε 

α/α 199 «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, λιπαντήρια οχηµάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και 

µοτοσικλετών)» της 9
ης

 Οµάδας «Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις» του 

παραρτήµατος ΙΧ της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει. 

2. Στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας δεν υπάγονται άλλα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας 

Β της υπ’ αριθµ. 1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που 

τυχόν απαιτούνται για την κατασκευή ή/και τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 

του παρόντος άρθρου. Για τα έργα και τις δραστηριότητες αυτές, ο φορέας της δραστηριότητας 

υποχρεούται να ακολουθήσει τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4014/2011 (Α’ 209) και µέχρι την 

έκδοση των αντίστοιχων σχετικών αποφάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 8, τις διατάξεις της 

παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ίδιου νόµου.  

3. Σκοπός της παρούσας είναι η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η 

διασφάλιση της δηµόσιας υγείας µε τον προσδιορισµό όλων των αναγκαίων µέτρων και 

περιορισµών που πρέπει να εφαρµόζονται κατά την κατασκευή και λειτουργία των δραστηριοτήτων 

της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 2  

Αρµόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠ∆ 

Αρµόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠ∆ των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της 

παρούσας είναι η υπηρεσία η οποία χορηγεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύµφωνα µε τις διατάξεις 

των π.δ. 455/1976 και π.δ. 78/1988, όπως ισχύουν ήτοι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 

Περιφερειακής Ενότητας εντός των ορίων της οποίας προβλέπεται να υλοποιηθεί το έργο.   

 

Άρθρο 3  

∆ιαδικασία υπαγωγής σε ΠΠ∆ 

1. Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας, 

δήλωση υπαγωγής σε ΠΠ∆. Το περιεχόµενο της δήλωσης αυτής ορίζεται στο Παράρτηµα Α της 

παρούσας απόφασης. Η δήλωση αυτή συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο 

άρθρο 4 της παρούσας απόφασης. 

2. Στην περίπτωση νέας δραστηριότητας, η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠ∆ υποβάλλεται µαζί µε τα λοιπά 

απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας ίδρυσης. 

3.  Η αρµόδια υπηρεσία του άρθρου 2 συµπληρώνει το έντυπο του Παραρτήµατος Β της παρούσας, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι 

εφαρµογής των οριζόµενων στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Εφόσον οι ΠΠ∆ 

προσαρτώνται στην άδεια ίδρυσης µε τη συµπλήρωση του εντύπου του Παραρτήµατος Β, 

ενσωµατώνονται στη συνέχεια, µε το ίδιο έντυπο, και στην άδεια λειτουργίας χωρίς να απαιτείται εκ 

νέου δήλωση υπαγωγής σε ΠΠ∆. 

 4. Στην περίπτωση δραστηριοτήτων, για τις οποίες µετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης ή της άδειας 

λειτουργίας προβλέπονται αλλαγές σε σχέση µε τα αρχικώς εγκριθέντα σχεδιαγράµµατα, η δήλωση 

υπαγωγής σε ΠΠ∆ υποβάλλεται µαζί µε τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση της 

άδειας λειτουργίας. 
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5. Σε περιπτώσεις που η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠ∆ δεν είναι συµπληρωµένη σε όλα τα κατά 

περίπτωση απαιτούµενα πεδία της ή σε περιπτώσεις που δεν έχουν επισυναφθεί σε αυτή τα κατά 

περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσας, η αρµόδια υπηρεσία του 

άρθρου 2 της παρούσας εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών µε έγγραφό της προσδιορίζει στο 

φορέα της δραστηριότητας τα απαιτούµενα προς συµπλήρωση πεδία και δικαιολογητικά. 

6. Εάν από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση της κατά περίπτωση άδειας ή τα στοιχεία της 

∆ήλωσης Υπαγωγής, προκύπτει ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα αντίκειται στις θεσµοθετηµένες 

χρήσεις γης ή υπάρχει αρνητικό πόρισµα Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης ή ότι το έργο δεν 

εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας απόφασης, η υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας, 

εντός 15 εργάσιµων ηµερών ενηµερώνει εγγράφως το φορέα της δραστηριότητας και αναστέλλει 

την έκδοση της κατά περίπτωση σχετικής άδειας.  

7. Η κατά τα ανωτέρω δήλωση υπαγωγής σε ΠΠ∆ επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του φορέα της 

δραστηριότητας κατά το ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση ανακριβούς ή 

ψευδούς δήλωσης ο φορέας της δραστηριότητας υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από 

τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986 (Α’ 75)  και η υπαγωγή του έργου 

σε ΠΠ∆ δεν είναι νόµιµη. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν εφαρµογή οι διατάξεις περί κυρώσεων του 

ν.1650/86 όπως ισχύει.   

 

Άρθρο 4 

∆ικαιολογητικά  

1. Η ∆ήλωση Υπαγωγής της Εγκατάστασης σε ΠΠ∆ συνοδεύεται από τα ακόλουθα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά: 

1.1. Για νέες δραστηριότητες, που πρόκειται να υλοποιηθούν σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και 

εκτός ορίων οικισµών, υποβάλλονται:  

1.1.α. Η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη µε τυχόν πρόσθετους όρους στις ΠΠ∆, σύµφωνα 

µε την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν.4014/11, εφόσον η περιοχή υλοποίησης της 

δραστηριότητας εµπίπτει στις προστατευόµενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, οπότε 

ακολουθείται η διαδικασία υποβολής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.  

1.1.β. Οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρµόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, προκειµένου τα τυχόν 

µέτρα, όροι και περιορισµοί που τίθενται σε αυτές να εντάσσονται στις ΠΠ∆, εφόσον το 

γήπεδο ή το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή που εµπίπτει στις διατάξεις του ν.3028/2002 

(ΦΕΚ Α’ 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς», όπως εκάστοτε ισχύει.  

1.1.γ.  Πράξη χαρακτηρισµού της έκτασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 998/79. 

1.2. Για υφιστάµενες δραστηριότητες για τις οποίες εκδόθηκε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (ΑΕΠΟ) σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, αντίγραφο της ΑΕΠΟ µαζί µε τυχόν 

Απόφαση ανανέωσης ή τροποποίησής της.  

2. Σε περίπτωση που κάποια από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 

περιλαµβάνονται στον φάκελο έκδοσης των κατά περίπτωση αδειών, αναπόσπαστο τµήµα των 

οποίων θα αποτελούν οι ΠΠ∆, αυτά δεν απαιτείται να συνυποβληθούν µε τη ∆ήλωση Υπαγωγής 

του έργου σε ΠΠ∆.   

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΛΛΠ0-0Κ4



  5 

Άρθρο 5 

Χρονική διάρκεια ισχύος  

1. Η υπαγωγή σε ΠΠ∆ έχει τη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, των οποίων 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα.  

2. Σε περίπτωση µεταβολής των εγκαταστάσεων της δραστηριότητας και εφόσον η δραστηριότητα 

εξακολουθεί να υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας, ο φορέας της δραστηριότητας 

υποχρεούται να υποβάλλει νέα δήλωση υπαγωγής σε ΠΠ∆ προκειµένου να ενηµερωθεί σχετικά η 

αρµόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας. 

3.  Σε περίπτωση που λόγω µεταβολής των εγκαταστάσεων της δραστηριότητας, αυτή κατατάσσεται 

πλέον στην Κατηγορία Α (υποκατηγορίες Α1 και Α2) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΥΑ 

1958/2012, όπως εκάστοτε ισχύει, ακολουθούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης που ορίζονται στον ν.4014/2011 (Α΄ 209), όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

Άρθρο 6 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις  

1. Στα Παραρτήµατα Γ1, Γ2 και Γ3, τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος αυτής, περιλαµβάνονται οι ΠΠ∆ που εφαρµόζονται κατ’ ελάχιστον στις 

δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας.  

2. Τυχόν πρόσθετες ή άλλες ειδικές περιβαλλοντικές δεσµεύσεις που επιβάλλονται στις 

δραστηριότητες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις περιπτώσεις (α) έως και (γ) της 

υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 κατισχύουν των δεσµεύσεων των 

Παραρτηµάτων Γ1, Γ2, Γ3 ως ειδικότεροι, όταν αφορούν στο ίδιο αντικείµενο. 

3. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να τηρεί τις ΠΠ∆ στις οποίες έχει υπαχθεί τόσο κατά τη 

φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας της δραστηριότητας. 

4. Ο φορέας της δραστηριότητας φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των ΠΠ∆ έστω και αν 

µέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγµατοποιούνται από τρίτους, 

ανεξαρτήτως των τυχόν ευθυνών που φέρουν και οι τελευταίοι για κάθε πράξη ή παράλειψη που 

αντιβαίνει τους όρους της παρούσας απόφασης καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.  

5. Σε κάθε περίπτωση ο φορέας του έργου οφείλει να συµµορφώνεται µε το σύνολο της 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 

 

Άρθρο 7 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι φάκελοι περιβαλλοντικών εκθέσεων, καθώς και αντίστοιχοι φάκελοι αιτηµάτων για ανανέωση ή 

τροποποίηση ΑΕΠΟ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας και σύµφωνα µε 

τις µεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν.4014/2011 (Α΄ 209) για την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας, 

ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΑΕΠΟ και οι αποφάσεις 

ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας 

της δραστηριότητας ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας. 

2. ∆ραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας και διαθέτουν ΑΕΠΟ, 

υπάγονται σε ΠΠ∆ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα µε δήλωση υπαγωγής σε ΠΠ∆ 
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που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα µήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Σε περιπτώσεις που 

κατά τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ πρόκειται να πραγµατοποιηθούν εργασίες που απαιτούν 

τροποποίηση της άδειας λειτουργίας, η υπαγωγή σε ΠΠ∆ γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 5 της παρούσας απόφασης και ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης της ΑΕΠΟ. 

3. ∆ραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας και διαθέτουν 

Περιβαλλοντικούς Όρους ως µέρος της ΑΕΠΟ άλλης εγκατάστασης, η οποία ανήκει και αυτή στην 

κατηγορία Β, ισχύουν µέχρι τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ. Στη συνέχεια οι δραστηριότητες αυτές θα 

πρέπει να υπαχθούν ξεχωριστά σε ΠΠ∆, από την αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή, όπως ορίζεται στις 

διατάξεις της παρούσας Απόφασης.       

 

Άρθρο 8 

Παραρτήµατα 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας τα παραρτήµατα Α, Β και Γ1,Γ2 και 

Γ3. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ∆ήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆) 

δραστηριοτήτων κατηγορίας Β της ΥΑ 1958/2012 (Β’ 21), όπως ισχύει.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Κατάλογος εφαρµοζόµενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ1, Γ2, Γ3: Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

∆ΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΠ∆ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Α.1 Στοιχεία φορέα του έργου 

Επωνυµία:  

∆ιεύθυνση έδρας:  

Τηλ.:  Fax:  

E-mail:  

Νόµιµος εκπρόσωπος:  

 

Α.2 Στοιχεία έργου 

Α.2.1 Γενικά στοιχεία   

Έτος ίδρυσης:  

(συµπληρώνεται σε περίπτωση υφιστάµενου έργου)  

Είδος έργου:
1
      

-  Συνεργείο, το οποίο αναλαµβάνει την επισκευή και συντήρηση οχηµάτων            

   Εκτελούνται εργασίες βαφής;                                                       ΝΑΙ  ΟΧΙ   

   Εκτελούνται εργασίες σφυρηλάτησης;                                                                                        ΝΑΙ  ΟΧΙ  

- Λιπαντήριο                                                                                                   

- Πλυντήριο             

Α.2.2 ∆ιεύθυνση/Θέση έργου: 

Οδός:       Αριθµός:    

Θέση:     

Τ.Κ.:       

∆ήµος:      Περιφερειακή Ενότητα: 

Γεωγραφικές Συντεταγµένες για εκτός Σχεδίου περιοχές: 

 

……………………………………………………………………….. 

Βάση: World Geodetic System 1984 -WGS84       

 (χρησιµοποιείται από Google Maps, Bing Maps κ.ά.) 

Βάση: Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 1987 - ΕΓΣΑ87   

 (χρησιµοποιείται σε χάρτες Κτηµατολογίου κ.ά.)  

Αρµόδιος Επικοινωνίας 

Ονοµατεπώνυµο:  

Τηλ.:  Fax:  

E-mail:  
1
Ανάλογα µε το είδος των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης µπορούν να σηµειωθούν και περισσότερες της µίας περιπτώσεις 

 

Α.3 Σκοπός κατάθεσης ∆ήλωσης Υπαγωγής 

Α.3.1 Νέα δραστηριότητα προς κατασκευή  

Α.3.2 Υφιστάµενη δραστηριότητα χωρίς µεταβολή  

Α.3.3 Υφιστάµενη δραστηριότητα µε µεταβολή   
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Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Β.1 Στοιχεία χωροθέτησης δραστηριότητας – χρήσεων γης  

 

Β.1.1. Εντός περιοχής του ∆ικτύου Natura 2000; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 Εάν ναι, σηµειώστε το όνοµα και τον κωδικό της περιοχής Natura 2000: 

 

 …………………………  …………………………………………………………………………. 

            (κωδικός)                        (όνοµα) 

Β.1.2 Εντός σχεδίου πόλεως και εντός ορίων οικισµού ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 Εάν ναι, σηµειώστε το όνοµα της πόλης ή του οικισµού  

 Εάν όχι, σηµειώστε την απόσταση από το πλησιέστερο όριο οικισµού  

Β.1.3 Η έκταση επέµβασης της δραστηριότητας ή τµήµα αυτής βρίσκεται σε 

περιοχή που εµπίπτει στις διατάξεις του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ Α’ 153); 
ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Β.1.4 Η εγκατάσταση βρίσκεται εντός δασικής έκτασης; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

 

Β.2 Χαρακτηριστικά δραστηριότητας 

 

 

Υφιστάµενη δραστηριότητα 

Νέα δραστηριότητα ή  

Υφιστάµενη δραστηριότητα µετά τη 

µεταβολή 

Β.2.1  Έκταση γηπέδου (m
2
):   

Β.2.2 Αντικείµενο των επισκευών ή 

εργασιών συντήρησης που 

λαµβάνουν χώρα, σύµφωνα µε 

το άρθρο 13 του Π.∆. 78/1988 

(Α΄34) και τις διατάξεις του Π.∆. 

163/2009, της ΚΥΑ 

οικ.41647/2861/2008 και της 

Υ.Α. 41871/3068/2010, όπως 

εκάστοτε ισχύουν:
 
 

  

 

Γ. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  

Γ.1 Χρήση νερού 

Γ.1.1 Οι ανάγκες υδροδότησης της δραστηριότητας καλύπτονται από δίκτυο 

ύδρευσης; 
ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Γ.1.2 Οι ανάγκες υδροδότησης της δραστηριότητας καλύπτονται από γεώτρηση; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

            Αν ναι, διαθέτει άδεια χρήσης νερού; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

 

 Γ.2 Χρήση ενέργειας 

Γ.2.1  Υπάρχει ή προβλέπεται χρήση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

∆. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Η κατωτέρω δηλούµενες µέθοδοι διαχείρισης και διάθεσης των υγρών αποβλήτων είναι 

επιτρεπτές και σύµφωνη µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και τους ειδικούς όρους της 

περιοχής εγκατάστασης του σταθµού. 

 

∆.1 Συγκεντρωτικά στοιχεία διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων 
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Μέθοδος διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων 

∆.1.1 Στεγανή δεξαµενή και τελική διάθεση µέσω βυτιοφόρου οχήµατος σε φορέα επεξεργασίας 

αστικών υγρών αποβλήτων 
 

∆.1.1.1      Ωφέλιµος όγκος της στεγανής δεξαµενής: ………m
3
 

∆.1.1.2      Φορέας διαχείρισης της κεντρικής εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων   

∆.1.2 Απευθείας σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της περιοχής..  

∆.1.2.1 Φορέας διαχείρισης του αποχετευτικού δικτύου της περιοχής: ……. 

∆.1.3 Επαναχρησιµοποίηση για τροφοδότηση ή εµπλουτισµό υπόγειων υδροφορέων (σύστηµα 

σηπτικής δεξαµενής-απορροφητικού βόθρου) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κυα 

145116/2011 

 

 

∆.1.4 Εκτιµώµενη ηµερήσια παροχή αστικών υγρών αποβλήτων    ............. m
3
 

 

∆.2 Συγκεντρωτικά στοιχεία διαχείρισης υγρών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας 

∆ιαχείριση υγρών αποβλήτων (καθαρισµός δαπέδων, λειτουργία πλυντηρίου οχηµάτων,  πλύση 
πιστολιών και εξαρτηµάτων βαφής κ.λπ.)    

∆.2.1     Προκύπτουν υγρά απόβλητα από την λειτουργία της εγκατάστασης  ΝΑΙ   OXI   

∆.2.2    Λειτουργεί σύστηµα ανακύκλωσης νερού;
2 

 ΝΑΙ   OXI   

∆.2.3    Λειτουργεί σύστηµα επεξεργασίας των παραγόµενων υγρών αποβλήτων;
 

 ΝΑΙ   OXI   

 Μέθοδος διαχείρισης και τελικής διάθεσης των υγρών αποβλήτων  

∆.2.4  Στεγανή δεξαµενή και τελική διάθεση µέσω βυτιοφόρου οχήµατος σε φορέα επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων 

 

∆.2.5  Σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής  

∆.2.6 Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και επαναχρησιµοποίηση της 

επεξεργασµένης εκροής για τροφοδότηση ή εµπλουτισµό υπόγειων υδροφορέων*, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 145116/2011 (Β΄ 354): 

*  Το σύστηµα επεξεργασίας µε σηπτική δεξαµενή και εν συνεχεία απορροφητικό βόθρο αποτελεί 
έµµεσο εµπλουτισµό υπόγειου υδροφορέα 

 
 

∆.2.7 Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και διάθεση της επεξεργασµένης εκροής σε 
υδάτινο αποδέκτη 

 
 

∆.2.8 Εκτιµώµενη ηµερήσια ποσότητα υγρών αποβλήτων  
. 

........ m3 
2 

Συµπληρώνεται µόνο στην περίπτωση πλυντηρίου 
3 

Συµπληρώνεται µόνο στην περίπτωση βαφείου-φανοποιείου 

∆3 Ειδικότερα στοιχεία διαχείρισης υγρών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας 

Ανάλογα µε την µέθοδο διαχείρισης υγρών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας, όπως έχει 

συµπληρωθεί παραπάνω συµπληρώστε τους ακόλουθους πίνακες: 

Στην περίπτωση διοχέτευσης υγρών  αποβλήτων σε στεγανή δεξαµενή και εν συνεχεία µεταφορά τους σε 

κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων  

∆.3.1    Ωφέλιµος όγκος της στεγανής δεξαµενής: 
……..……………m

3
 

∆.3.2   Φορέας διαχείρισης της κεντρικής εγκατάστασης επεξεργασίας ……………………… 

Στην περίπτωση διοχέτευσης των υγρών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας απευθείας στο 

αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής  

∆.3.3  Φορέας διαχείρισης του αποχετευτικού δικτύου της περιοχής: ……………………… 

Στην περίπτωση που εντός της δραστηριότητας προβλέπεται ή υφίσταται εγκατάσταση επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων  παραγωγικής διαδικασίας και διάθεση ή επαναχρησιµοποίηση της επεξεργασµένης 

εκροής  
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∆.3.4 ∆υναµικότητα λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων: 

Μέγιστη ηµερήσια παροχή υγρών αποβλήτων ..............................................  (m
3
/ηµέρα) 

∆.3.5 Στην περίπτωση που η επεξεργασµένη εκροή διατίθεται σε υδάτινο αποδέκτη, να προσδιοριστούν τα 

παρακάτω: 

Όνοµα υδάτινου αποδέκτη: ………………………………………. 

Αριθµός απόφασης καθορισµού υδάτινου αποδέκτη ………………………………………. 

 

∆4  ∆ιαχείριση όµβριων υδάτων 

∆.4.1 Η εγκατάσταση διαθέτει σύστηµα συλλογής όµβριων υδάτων; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

∆.4.2 Η εγκατάσταση διαθέτει σύστηµα επεξεργασίας όµβριων υδάτων; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

          Εάν ναι, ποια η χωρητικότητά του; ………………………….. m
3
 

∆.4.3 Η επεξεργασµένη εκροή όµβριων υδάτων διατίθεται: 
∆ίκτυο όµβριων της περιοχής  

Εκτός σταθµού µε φυσική ροή  

 

Ε. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Να σηµειωθούν τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται βάσει του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης. 

Γνωµοδότηση των αρµόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών σχετικά µε το εάν η περιοχή όπου χωροθετείται 

ο σταθµός είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, µε τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) όπως ισχύει, και σύµφωνη γνώµη των ως άνω υπηρεσιών, εφόσον 

ο σταθµός χωροθετείται εν όλω ή εν µέρει εντός κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας 

Α΄ και Β΄ ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων 12, 13 και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του 

Ν. 3028/2002 (Α΄ 153). 

 

Απόφαση του Περιφερειάρχη για δραστηριότητες που χωροθετούνται σε περιοχές του ∆ικτύου Natura 

2000 και εφόσον από τη Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) προκύπτει ότι ενδέχεται να 

κινδυνεύει η ακεραιότητα της προστατευόµενης περιοχής   

 

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή ανανέωση ΑΕΠΟ ή τροποποίηση ΑΕΠΟ, εφόσον 

υπάρχει 
 

Πράξη χαρακτηρισµού της έκτασης του γηπέδου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας  

Άλλο (περιγράψτε): 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

 

 

 

Ηµεροµηνία: …./…./…….. 

 

Ο φορέας της δραστηριότητας 

 

 

 

 

Υπογραφή & Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ Π.Π.∆.     

Υπηρεσία: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

(συµπληρώνεται το όνοµα της αρµόδιας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης) 

Άδεια: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

(συµπληρώνεται το όνοµα της άδειας στην οποία προσαρτώνται οι ΠΠ∆)    

Ονοµασία, θέση και φορέας δραστηριότητας:  

……………………………………………………………............................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(συµπληρώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία µε βάση τα πεδία της ενότητας Α και Β1 της δήλωσης του Παραρτήµατος Α της 

παρούσας απόφασης)  

Η παραπάνω δραστηριότητα και σύµφωνα µε τα δηλωθέντα στοιχεία του φορέα της, 

υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆), που περιγράφονται στην 

ΚΥΑ ……../…   (ΦΕΚ Β’ … ) (σηµειώνεται ο αριθµός και το ΦΕΚ της παρούσας Κ.Υ.Α.) και ειδικότερα 

στο Παράρτηµα Γ αυτής. 

Επιπλέον, τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι: (όπου απαιτείται, βάσει σχετικών γνωµοδοτήσεων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σφραγίδα / υπογραφή από υπηρεσία: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1 

 

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των παρόντων Πρότυπων 

Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων (ΠΠ∆) έστω και αν µέρος ή το σύνολο των εργασιών 

κατασκευής ή λειτουργίας πραγµατοποιούνται από τρίτους. 

 

2. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

2.1.1 Κατά το σχεδιασµό και την κατασκευή του έργου, ανάλογα µε το είδος του συνεργείου, να 

τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές του Π.∆. 78/1988 (Α΄ 34), όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, του άρθρου 10 του Ν. 3897/2010 (Α΄ 208) και της Υ.Α. 41871/3068/2010 (Β΄ 

1519), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

2.1.2 Πριν από κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση σε υφιστάµενο έργο υποδοµής (π.χ. 

δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ) να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του 

µέσω συνεργασίας µε τους αρµόδιους φορείς.  

2.1.3 Να γίνει οριοθέτηση της έκτασης επέµβασης του έργου µέσω κατάλληλης περίφραξης, 

ώστε να µην είναι δυνατή η διέλευση εντός του εργοταξίου αναρµόδιων ατόµων και να 

διασφαλίζεται η πραγµατοποίηση των εργασιών εντός του περιφραγµένου χώρου. 

2.1.4 (α) Να εξασφαλιστεί η αντιπληµµυρική προστασία του εργοταξίου και να ληφθούν όλα τα 

απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων και εκπλύσεων υλικών κατά την 

διάρκεια της κατασκευής του. 

 (β) Να κατασκευαστεί το σύνολο των απαιτούµενων τεχνικών έργων ώστε κατά την 

λειτουργία του έργου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της 

περιοχής (και ειδικότερα των όµβριων) και να αποτρέπονται φαινόµενα πληµµυρών. 

2.1.5 Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται 

από νοµίµως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών.  

2.1.6 Να µην πραγµατοποιείται αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από τον χώρο 

του έργου χωρίς προηγούµενη έγκριση από την αρµόδια αρχή. 

2.1.7 Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυροπροστασίας. 

2.1.8 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του 

µηχανολογικού εξοπλισµού και των οχηµάτων (εργοταξιακά οχήµατα, οχήµατα 

µεταφοράς προσωπικού και υλικών) που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου. 

Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις 

κατάλληλα αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων. 

2.1.9 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπισθούν ή αποκαλυφθούν 

αρχαιότητες, οι εργασίες να διακοπούν αµέσως προκειµένου να διεξαχθεί ανασκαφική 

έρευνα. Από τα αποτελέσµατα της θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, µετά από 

γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

2.1.10 Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου: 

(α) να αποµακρυνθούν άµεσα οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να 

αποκατασταθεί πλήρως το σύνολο των εργοταξιακών χώρων. 
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(β) να αποµακρυνθεί το σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών και η διαχείρισή 

τους να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 

(γ) να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του εργοταξίου. 

2.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

2.2.1  Για τη µείωση των αιωρούµενων σωµατιδίων κατά την διάρκεια των εργασιών, κατ΄ 

ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα: 

• Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής, των αποθηκευµένων αδρανών και γενικότερα οι 

χώροι του εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους. 

• Τα φορτηγά µεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι 

καλυµµένα µε κατάλληλα µέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους. 

• Το ύψος πτώσης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση  χαλαρών δοµικών υλικών να είναι 

το ελάχιστο δυνατό. 

2.3 ΘΟΡΥΒΟΣ & ∆ΟΝΗΣΕΙΣ 

2.3.1  Να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη µείωση στο ελάχιστο των ηχητικών 

εκποµπών. Κατ΄ ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα: 

α) Τα µηχανήµατα και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιµοποιηθούν κατά την φάση 

της κατασκευής του έργου να φέρουν σήµανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυηµένη 

στάθµη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. 37393/2003 (Β’ 1418) και στην 

Κ.Υ.Α. 9272/2007 (B’ 286), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

β) Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής λαµβάνουν χώρα κοντά σε ευαίσθητες 

χρήσεις (όπως νοσοκοµεία, σχολεία, κατοικίες κλπ.) να τηρούνται επιπλέον τα κάτωθι: 

β.1) Να µην λαµβάνουν χώρα εργασίες που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου κατά 

τις ώρες κοινής ησυχίας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

β.2) Να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των µηχανηµάτων του εργοταξίου µε σκοπό την 

µείωση του εκπεµπόµενου θορύβου προς ευαίσθητες χρήσεις. Για περαιτέρω 

ηχοπροστασία από θορυβώδη µηχανήµατα ή εργασίες να χρησιµοποιούνται κατά 

περίπτωση κατάλληλες ηχοπροστατευτικές διατάξεις (ηχοπετάσµατα κλπ.)  

β.3) Να αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισµού ή των µηχανηµάτων του 

εργοταξίου και να απενεργοποιείται ο εξοπλισµός που δεν χρησιµοποιείται. 

2.4 ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

2.4.1 Τα απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου να συλλέγονται 

σε κατάλληλο χώρο ή/και σε κατάλληλους περιέκτες εντός του εργοταξίου, εφαρµόζοντας 

διαλογή των υλικών στην πηγή όπου είναι εφικτό.  

2.4.2 Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, 

κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, 

όπως π.χ. γεωµορφολογική εξοµάλυνση επιµέρους χώρων/ τµηµάτων του έργου, 

στήριξη πρανών κλπ, λαµβάνοντας κάθε δυνατή µέριµνα για την ελαχιστοποίηση της 

αλλοίωσης της υφιστάµενης µορφολογίας του εδάφους της περιοχής. 

2.4.3 Tυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα µη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και 

κατεδαφίσεων να υφίστανται διαχείριση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της 

Κ.Υ.Α. 36259/2010 (Β’ 1312), όπως εκάστοτε ισχύει. 

2.4.4 Η διαχείριση των µη επικίνδυνων αποβλήτων να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (Β΄1909) και στο Ν. 4042/2012 (Α΄24), όπως 

εκάστοτε ισχύουν.  
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2.4.5 Η διαχείριση των αποβλήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α΄179) 

περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν 

εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των 

αντίστοιχων εγκεκριµένων από το ΥΠΕΚΑ συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

2.4.6 Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή των 

στερεών αποβλήτων αστικού τύπου. Τα απόβλητα αυτά είτε θα παραλαµβάνονται από 

απορριµµατοφόρα οχήµατα του οικείου ΟΤΑ, εφόσον εξυπηρετείται η περιοχή του έργου, 

είτε θα µεταφέρονται στο πλησιέστερο σηµείο συλλογής απορριµµάτων του οικείου ΟΤΑ 

µε ευθύνη του φορέα του έργου. 

2.4.7 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της κείµενης νοµοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να παραδίδονται σε 

αδειοδοτηµένη εταιρεία συλλογής και µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (Β’ 383) και του Ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως 

εκάστοτε ισχύουν. 

2.4.8  Στην περίπτωση που τα απόβλητα αυτά πριν την παράδοση τους αποθηκεύονται 

προσωρινά εντός του εργοταξίου, να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία κατάλληλων 

προδιαγραφών, τα οποία να φυλάσσονται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο εντός του 

εργοταξίου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της Κ.Υ.Α. 

24944/2006 (Β’ 791) και στον Ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

3. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

3.1.1 Ανάλογα µε το είδος του συνεργείου να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές του Π.∆. 

78/1988 (Α΄ 34), του Π.∆. 163/2009 (Α΄ 201), της Κ.Υ.Α. οικ.41647/2861/2008 (Β΄ 1543), 

και της Υ.Α. 41871/3068/2010 (Β΄ 1519), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

3.1.2 Οι χώροι κίνησης/στάθµευσης των οχηµάτων εντός των ορίων του γηπέδου του έργου να 

είναι ασφαλτοστρωµένοι ή τσιµεντοστρωµένοι.  

3.1.3 Οι µη δοµηµένοι χώροι του συνεργείου να διατηρούνται καθαροί και να µην υπάρχουν 

διάσπαρτα διάφορα άχρηστα υλικά ή απόβλητα (στερεά ή υγρά). Να υπάρχει µέριµνα για 

την αποψίλωση των χόρτων για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς.  

3.1.4 Απαγορεύεται η στάθµευση οχηµάτων, η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας και η 

εναπόθεση υλικών ή αποβλήτων, στο πεζοδρόµιο, στο κατάστρωµα του δρόµου και 

γενικότερα εκτός του αδειοδοτηµένου χώρου της εγκατάστασης. 

3.1.5 Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και 

ειδικότερα των όµβριων) µε την κατάλληλη συντήρηση των σχετικών τεχνικών έργων που 

βρίσκονται εντός του γηπέδου της δραστηριότητας, ώστε να αποτρέπονται φαινόµενα 

πληµµυρών. 

3.1.6 Να µην πραγµατοποιείται οποιαδήποτε εργασία πλύσης οχηµάτων, εκτός εάν στο 

συνεργείο υπάρχει κατάλληλα αδειοδοτηµένος χώρος για τον σκοπό αυτό. 

3.1.7 Όλες οι εργασίες να πραγµατοποιούνται αποκλειστικά στους προβλεπόµενους για αυτές 

ειδικούς χώρους.  

3.1.8 Να γίνεται τακτικός έλεγχος και επιµελής συντήρηση, βάσει των σχετικών προδιαγραφών, 

του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του συνεργείου, ώστε να εξασφαλίζεται η 

ασφαλής και βέλτιστη λειτουργία του. 
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3.1.9 Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 απαγορεύεται η καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε 

στεγασµένους χώρους ελαστικών, πλαστικών, ή οποιωνδήποτε άλλων υλικών που 

προκαλούν αξιοσηµείωτη ρύπανση στο περιβάλλον. 

3.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

3.2.1 Να προβλέπεται επαρκής ανανέωση του αέρα µε κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού, 

ανάλογα µε το είδος του συνεργείου, ώστε να µην υφίσταται ο κίνδυνος συσσώρευσης 

αέριων ρύπων (π.χ. ατµών βενζίνης, καυσαερίων, διαφεύγοντος υγραερίου κ.λπ.), 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του άρθρου 9 του Π.∆. 78/1988 (Α’ 34) όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 του Π.∆. 38/1996 (Α΄ 26) και εκάστοτε ισχύει. Η απόληξη 

του συστήµατος εξαερισµού να τοποθετείται σε κατάλληλες θέσεις και ύψος, ώστε να µην 

προκαλεί όχληση στους περιοίκους ή περαστικούς, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στο 

κτιριοδοµικό κανονισµό, όπως εκάστοτε ισχύει. 

3.2.2 Στην περίπτωση που το συνεργείο διαθέτει λέβητα θέρµανσης κτιριακών εγκαταστάσεων 

η λειτουργία του να είναι σύµφωνη µε την Υ.Α. 189533/2011 (Β’ 2654), όπως εκάστοτε 

ισχύει, και να πραγµατοποιούνται µετρήσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι 

οριακές τιµές εκποµπών. Μία φορά ετησίως να γίνεται συντήρηση της εγκατάστασης 

θέρµανσης και να λαµβάνεται φύλλο συντήρησης. 

3.2.3 Στην περίπτωση που στο συνεργείο πραγµατοποιούνται εργασίες συντήρησης 

συστηµάτων κλιµατισµού των οχηµάτων, οι ελεγχόµενες ουσίες που περιέχονται στο 

σύστηµα κλιµατισµού να ανακτώνται µε την βοήθεια κατάλληλου εξοπλισµού και να 

εφαρµόζονται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 37411/1829/Ε103/2007 (Β΄ 1827), . 

3.2.4 Σε περίπτωση που στο συνεργείο εκτελούνται εργασίες βαφής:  

(α) Να τηρούνται τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 437/2005/2006 (Β΄ 1641) όσον αφορά τα 

προϊόντα βαφής. 

(β) Ο θερµαινόµενος φούρνος βαφής να διαθέτει αγωγό απαερίων, η έξοδος του οποίου 

να µην βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 8 µέτρων από παράθυρα ή εξωτερικές 

πόρτες των γειτονικών κτιρίων και το ύψος του απαγωγού να είναι τουλάχιστον 2 µέτρα 

επάνω από το ανώτατο σηµείο παραθύρων ή εξωτερικών θυρών, σύµφωνα µε το άρθρο 

14 του Π.∆. 78/1988 (Α΄ 34), όπως εκάστοτε ισχύει.  

(γ) Τα απαέρια του φούρνου βαφής πριν από την διοχέτευσή τους στην ατµόσφαιρα, να 

περνούν από κατάλληλο σύστηµα αντιρρύπανσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του 

άρθρου 9 του Π.∆. 78/1988 (Α΄ 34), όπως εκάστοτε ισχύει.  

(δ) Τα φίλτρα ή τα υγρά έκπλυσης των απαερίων του ανωτέρω συστήµατος 

αντιρρύπανσης να αντικαθίστανται εγκαίρως, πριν τον κορεσµό τους, σύµφωνα και µε τις 

οδηγίες του κατασκευαστή του συστήµατος αντιρρύπανσης.  

(ε) Το βαφείο, για τον περιορισµό των εκποµπών οργανικών διαλυτών και σκόνης στο 

περιβάλλον, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Π.∆. 78/1988 (Α΄ 34), 

όπως εκάστοτε ισχύει, να διαθέτει τριβείο µε διάταξη αναρρόφησης σκόνης, για ξηρό 

τρίψιµο χρωµάτων υποστρωµάτων και στόκων, χωρίς τη χρήση νερού, πιστόλια µεγάλου 

όγκου και χαµηλής πίεσης (high volume low pressure - HVLP) για µείωση του 

διασκορπισµού στην ατµόσφαιρα του προσπίπτοντος επί της επιφανείας των 

αυτοκινήτων υλικού βαφής και πλυντήριο κλειστού κυκλώµατος για την πλύση των 

πιστολιών και των εξαρτηµάτων βαφής  

(στ) Τα κουτιά των χρωµάτων, διαλυτών και υλικών προεργασίας να µη µένουν ανοιχτά 

µετά τη χρήση τους 

3.2.5 Στην περίπτωση συνεργείου επιδιόρθωσης µικροφθορών αµαξωµάτων επιβατικών 

αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων όπου εκτελούνται εργασίες βαφής: 
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(α) Να υπάρχει ειδικός χώρος βαφής των µικρής έκτασης επιφανειών των οχηµάτων, 

σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές του Π.∆. 78/88, όπως έχει τροποποιηθεί 

µε το Π.∆. 163/2009 (Α΄ 201) και ισχύει.   

(β) Το πιστόλι βαφής ή ο αερογράφος να έχουν µέγιστη διάµετρο ακροφυσίου (beck) 

κατά µέγιστο όριο ενός (1) χιλιοστοµέτρου, σύµφωνα µε το ανωτέρω αναφερόµενο Π.∆. 

(γ) Το πλυντήριο για τον καθαρισµό των πιστολιών βαφής και των εξαρτηµάτων του 

αερογράφου να είναι κλειστού κυκλώµατος µε ειδικό ανακυκλούµενο υγρό καθαρισµού, 

σύµφωνα µε το ανωτέρω αναφερόµενο Π.∆. 

(δ) Να τηρούνται τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 437/2005/2006 (Β΄ 1641), όσον αφορά τα 

προϊόντα βαφής. 

3.3 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ   

3.3.1 Στην περίπτωση που η υδροδότηση της δραστηριότητας γίνεται από γεώτρηση, ο φορέας 

αυτής να εφοδιαστεί µε την απαιτούµενη άδεια χρήσης νερού από τη ∆/νση υδάτων της 

οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

προαναφερθείσας άδειας, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 43504/2005 (Β΄1784), όπως εκάστοτε 

ισχύει. 

3.4 ΘΟΡΥΒΟΣ & ∆ΟΝΗΣΕΙΣ  

3.4.1 Ο θόρυβος κατά την λειτουργία του συνεργείου να µην υπερβαίνει τα όρια του Π.∆. 

1180/1981 (Α’ 293), όπως εκάστοτε ισχύει, µετρούµενος στα όρια του οικοπέδου/ 

γηπέδου.  

3.4.2 Να γίνουν οι απαραίτητες ηχοµονώσεις ή/και τοποθέτηση κατάλληλων αντικραδασµικών 

βάσεων στο µηχανολογικό εξοπλισµό, ώστε ο εκπεµπόµενος θόρυβος να µην υπερβαίνει 

τα θεσµοθετηµένα όρια. 

3.4.3 Στην περίπτωση που στο συνεργείο πραγµατοποιούνται εργασίες σφυρηλάτησης, αυτές 

να γίνονται αποκλειστικά εντός ειδικού ηχοµονωµένου χώρου σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.∆. 78/88 (Α’ 34), όπως έχει 

τροποποιηθεί µε το άρθρο 2 του Π.∆. 38/1996 (Α΄ 26) και εκάστοτε ισχύει.   

3.4.4 Όλες οι εργασίες που προκαλούν θόρυβο να γίνονται µε κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

3.5 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

3.5.1 Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον 

(έδαφος, υπέδαφος, υδάτινος αποδέκτης). 

3.5.2 Η διαχείριση των όµβριων υδάτων να γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κτιριοδοµικό 

κανονισµό, όπως εκάστοτε ισχύει. 

3.5.3 Τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τις εργασίες που 

πραγµατοποιούνται εντός του συνεργείου (λιπαντικά έλαια, καύσιµα, διαλύτες, υγρά 

µπαταρίας, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά, κορεσµένα υγρά έκπλυσης (βαφείο), υγρά 

πλύσης πιστολιών και εξαρτηµάτων βαφής (βαφείο) κ.λπ.) να συλλέγονται ξεχωριστά σε 

στεγανά δοχεία κατάλληλων προδιαγραφών και να παραδίδονται σε εταιρείες 

αδειοδοτηµένες για τη συλλογή και µεταφορά των συγκεκριµένων επικίνδυνων 

αποβλήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (Β’ 383) και του Ν. 

4042/2012 (Α’ 24), καθώς και του Π.∆. 82/2004 (Α΄ 64) για τα απόβλητα λιπαντικά έλαια, 

όπως εκάστοτε ισχύουν. Η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών εντός του 

συνεργείου να λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στο 

Κεφάλαιο 2 της Κ.Υ.Α. 24944/2006 (Β’ 791) και στον Ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως 

εκάστοτε ισχύουν. Ο χώρος αποθήκευσης εύφλεκτων αποβλήτων να βρίσκεται σε 
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απόσταση ασφαλείας από θέσεις εργασίας όπου γίνεται χρήση γυµνής φλόγας, 

προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκποµπής θερµότητας. 

3.5.4 Εφόσον στην περιοχή εγκατάστασης του συνεργείου υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης, τα 

αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής να διοχετεύονται σε αυτό, µε την προϋπόθεση 

ότι τηρούνται οι όροι που επιβάλλονται από τον κανονισµό λειτουργίας του αποχετευτικού 

δικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα αστικά λύµατα να διοχετεύονται είτε σε, κατάλληλων 

διαστάσεων, σύστηµα σηπτικής δεξαµενής - απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί 

σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 145116/2011 (Β’ 354) όπως ισχύει, είτε σε στεγανή δεξαµενή και 

στη συνέχεια να διατίθενται σε νοµίµως λειτουργούσα εγκατάσταση επεξεργασίας 

λυµάτων. 

3.5.5 Το δάπεδο των χώρων του συνεργείου να είναι στεγανό. 

3.5.6 Σε περίπτωση διαρροών π.χ. καυσίµων, λιπαντικών, υγρών µπαταρίας κ.λπ. το υλικό να 

επικαλύπτεται άµεσα µε κατάλληλο απορροφητικό µέσο, το οποίο πρέπει να 

αποµακρύνεται µετά τον εµποτισµό του και να αντικαθίσταται µε νέο. Εναλλακτικά ή 

επικουρικά η διαρροή να αντιµετωπίζεται µε τη δηµιουργία µικρών φραγµάτων. Για το 

σκοπό αυτό να υπάρχουν πάντα στο χώρο της εγκατάστασης όλα τα απαραίτητα υλικά 

(πριονίδι, άµµος, στουπιά κ.λπ.) και εξοπλισµός (π.χ. φτυάρια). Τα υλικά που 

προκύπτουν από την αντιµετώπιση των διαρροών να υφίστανται διαχείριση ως 

επικίνδυνα απόβλητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (Β’ 383) και 

του Ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

3.5.7 Να µην απορρίπτονται στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης των υγρών αποβλήτων 

αστικού τύπου του συνεργείου οποιουδήποτε άλλου τύπου υγρά απόβλητα ή εκροές 

(καύσιµα, λιπαντικά, όµβρια ύδατα, κ.λπ.).  

3.5.8 Στην περίπτωση που ο καθαρισµός του δαπέδου του συνεργείου γίνεται µε χρήση νερού:  

(α) Το συνεργείο να διαθέτει κατάλληλα διαστασιολογηµένο σύστηµα συλλογής και 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων   

(β) Το σύστηµα επεξεργασίας να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον ελαιολασποσυλλέκτη  

(βορβοροσυλλέκτη – ελαιοδιαχωριστή)   

(γ) Το σύστηµα συλλογής και επεξεργασίας να ελέγχεται, να καθαρίζεται και να 

συντηρείται τουλάχιστον ετησίως ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής και απρόσκοπτη 

λειτουργία του 

(δ) Τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα εναλλακτικά: 

• να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης µετά από σχετική έγκριση του φορέα 

διαχείρισης του δικτύου  

• να οδηγούνται σε στεγανή δεξαµενή, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή 

τους σε νοµίµως λειτουργούσα εγκατάσταση ή  

• να διατίθενται σε σύστηµα σηπτικής δεξαµενής - απορροφητικού βόθρου, 

κατάλληλων διαστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. 145116/2011 (Β’ 

354), όπως ισχύει 

(ε) Η λάσπη και η ελαιώδης φάση από το σύστηµα επεξεργασίας να παραδίδεται σε 

αδειοδοτηµένη εταιρεία συλλογής και µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και να 

οδηγείται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένη εγκατάσταση προς περεταίρω διαχείριση, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (Β’ 383) και του Ν. 4042/2012 (Α’ 

24), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

(στ) Το σύστηµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να διαθέτει στην έξοδο του φρεάτιο 

δειγµατοληψίας, εφόσον τα επεξεργασµένα απόβλητα διατίθενται σε απορροφητικό 

βόθρο ή σε δίκτυο αποχέτευσης.  

3.5.9 Στην περίπτωση που το συνεργείο δεν διαθέτει σύστηµα συλλογής υγρών αποβλήτων, ο 

καθαρισµός του δαπέδου του συνεργείου να γίνεται χωρίς τη χρήση νερού.  
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3.6 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  

3.6.1 Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου να συλλέγονται και αποθηκεύονται προσωρινά σε 

κατάλληλων προδιαγραφών κάδους απορριµµάτων εντός του χώρου του σταθµού. Η 

αποκοµιδή των αποβλήτων αυτών να γίνεται είτε από τα απορριµµατοφόρα οχήµατα του 

οικείου ∆ήµου είτε από εταιρεία αδειοδοτηµένη για την συλλογή και µεταφορά αποβλήτων 

του συγκεκριµένου τύπου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. 50910/ 2727/2003 (Β’ 

1909), το Ν. 2939/2001 (Α’ 179) και το Ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

3.6.2 Εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή στην περιοχή εγκατάστασης του συνεργείου, να 

τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης για την χωριστή συλλογή των υλικών συσκευασίας 

(χαρτί, γυαλί, πλαστικό µέταλλο). Τα συλλεχθέντα απόβλητα υλικά συσκευασίας είτε να 

διατίθενται στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης του οικείου ∆ήµου είτε να 

παραλαµβάνονται από εταιρείες συλλογής και µεταφοράς αδειοδοτηµένες για τον σκοπό 

αυτό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 2939/2001 (Α’ 179), όπως εκάστοτε ισχύει. 

3.6.3 Τα παραγόµενα επικίνδυνα απόβλητα, όπως: 

• χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές 

• εξαντληµένοι καταλύτες 

• συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών 

• φίλτρα λαδιού 

• απόβλητα (λάσπη, βαρέα σωµατίδια, επιπλέουσες ελαιώδεις ουσίες) από τον 

καθαρισµό του συστήµατος συλλογής και τη λειτουργία του συστήµατος επεξεργασίας 

των αποβλήτων που προκύπτουν από το πλύσιµο των δαπέδων  

• απόβλητα από διαδικασίες αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών διαρροών 

• κορεσµένα φίλτρα (βαφείο)   

να παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτηµένες για την συλλογή και µεταφορά των 

συγκεκριµένων επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 

13588/725/2006 (Β’ 383) και του Ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Στην περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα πριν την παράδοση τους αποθηκεύονται 

προσωρινά εντός του συνεργείου, να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία κατάλληλων 

προδιαγραφών, τα οποία να φυλάσσονται σε χώρο του συνεργείου, ο οποίος να πληροί 

τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της Κ.Υ.Α. 24944/2006 (Β’ 791) και στον 

Ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

3.6.4 Η διαχείριση των αποβλήτων (π.χ. απόβλητα συσσωρευτών, ελαστικών, καταλυτών και 

ανταλλακτικών οχηµάτων) που εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α΄179) περί 

εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν 

εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των 

αντίστοιχων εγκεκριµένων από το ΥΠΕΚΑ συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

3.6.5 Τα χρησιµοποιηµένα εξαρτήµατα και ανταλλακτικά των οχηµάτων να συγκεντρώνονται 

χωριστά στο χώρο του συνεργείου και να διατίθενται για ανάκτηση των υλικών τους ή 

ανακύκλωση, σύµφωνα µε το Π.∆. 116/2004 (Α΄ 81), όπως εκάστοτε ισχύει. 

3.6.6 Οι συσσωρευτές να συλλέγονται στον χώρο του συνεργείου, να καταγράφονται στο 

βιβλίο διακίνησης συσσωρευτών οχηµάτων και να υφίστανται διαχείριση σύµφωνα µε 

τους όρους και τις προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. 41624/2010 (Β΄ 1625), όπως εκάστοτε 

ισχύει.  

3.6.7 Για τη διαχείριση των αποβλήτων ελαστικών οχηµάτων που προκύπτουν από τις 

εργασίες επισκευών, να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.∆. 109/2004 (Α΄ 

75), όπως εκάστοτε ισχύει. 
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3.6.8 Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, των 

χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών να γίνεται µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων 

εναλλακτικής διαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 117/04 (Α’ 82) όπως 

τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 15/06 (Α’ 12).  

3.6.9 Να τηρούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του Ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως 

εκάστοτε ισχύει, χρονολογικά αρχεία µε τις ποσότητες και το είδος των αποβλήτων, την 

προέλευση τους και ανάλογα µε την περίπτωση, τον προορισµό, τη συχνότητα συλλογής 

και τον τρόπο µεταφοράς τους. Τα σχετικά αρχεία να τηρούνται επί τουλάχιστον τρία έτη. 

3.6.10 Οι ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και µη επικίνδυνων αποβλήτων που θα 

προκύπτουν εντός έκαστου έτους όσο και ο τρόπος διαχείρισης τους, να αποτυπώνονται 

στην Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων, η οποία θα συντάσσεται µε ευθύνη του 

φορέα του συνεργείου και θα υποβάλλεται στις αρµόδιες αρχές κατά τον µήνα 

Φεβρουάριο έκαστου έτους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. 13588/2006 (Β’ 383) 

και στον Ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

4. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

4.1 Να αποµακρυνθεί πλήρως το σύνολο του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του 

συνεργείου. 

4.2 Η διαχείριση (α) υλικών και εξοπλισµού που µετά την παύση λειτουργίας του συνεργείου 

αποτελούν απόβλητα, (β) τυχόν υπολειµµατικών ποσοτήτων καυσίµων, αποβλήτων 

λιπαντικών ελαίων, υγρών φρένων, αντιψυκτικών υγρών, κλπ, (γ) αποβλήτων των 

συστηµάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και (δ) λοιπών αποβλήτων, να 

πραγµατοποιηθεί ανάλογα µε την περίπτωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Κ.Υ.Α. 

50910/2727/2003 (Β’ 1909), Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (Β’ 383), Κ.Υ.Α. 8668/2007 (Β΄287) 

καθώς και στους Ν. 2939/2001 (Α’ 179) και Ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 

 

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των παρόντων Πρότυπων 

Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων (ΠΠ∆) έστω και αν µέρος ή το σύνολο των εργασιών 

κατασκευής ή λειτουργίας πραγµατοποιούνται από τρίτους. 

2. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

2.1 Κατά το σχεδιασµό και την κατασκευή του έργου, να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές 

του Π.∆. 455/1976 (Α΄ 169), όπως εκάστοτε ισχύει. 

2.2 Να εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στις παραγράφους 2.1 (πλην του εδαφίου 2.1.1) έως και 

2.4 του παραρτήµατος Γ1. 

3. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

3.1.1 Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές του 

Π.∆. 455/1976 (Α΄ 169), όπως εκάστοτε ισχύει. 

3.1.2 Να εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα αναφερόµενα στα εδάφια  3.1.2 έως και 3.1.9 του 

παραρτήµατος Γ1.  

3.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

3.2.1 Να εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο εδάφιο 3.2.2 του παραρτήµατος Γ1.  

3.3 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ  

3.3.1 Να εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο εδάφιο 3.3.1 του παραρτήµατος Γ1.  

3.4 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

3.4.1 Να εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα αναφερόµενα στα εδάφια  3.5.1,  3.5.2, 3.5.4 έως και 

3.5.9 του παραρτήµατος Γ1.  

3.4.2 Η διαχείριση των Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής του Ν. 2939/01 (Α’ 179), όπως ισχύει, να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

παραπάνω νόµου, τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 

και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριµένων από το 

ΥΠΕΚΑ συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδικότερα, Τα ΑΛΕ να αποθηκεύονται 

προσωρινά σε στεγανά δοχεία µε καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του 

γηπέδου/οικοπέδου της εγκατάστασης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 

24944/1159/06 (Β’ 791) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, µέσω κατάλληλα 

αδειοδοτηµένου συλλέκτη, σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης προς 

περαιτέρω επεξεργασία, µε προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να 

γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει. 

3.4.3 Η τάφρος αλλαγής λαδιών µεγάλων και βαρέων οχηµάτων να είναι στεγανή και να 

διαθέτει κατάλληλη συλλεκτήρια διάταξη προκειµένου τα επιβαρυµένα όµβρια ύδατα να 

υφίστανται διαχείριση σύµφωνα µε το εδάφιο 3.4.4.  
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3.4.4 Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων από τον καθαρισµό των χώρων του λιπαντηρίου 

(εφόσον γίνεται µε τη χρήση νερού) καθώς και των τυχόν επιβαρυµένων όµβριων υδάτων 

να εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόµενα στο εδάφιο 3.5.8 του παραρτήµατος Γ1.   

3.5 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  

3.5.1 Να εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα αναφερόµενα στα εδάφια  3.6.1 έως και 3.6.3, 3.6.9 

και 3.6.10 του παραρτήµατος Γ1.  

4. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

4.1 Να εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα αναφερόµενα στις παραγράφους 4.1 και 4.2. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ3 

 

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των παρόντων Πρότυπων 

Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων (ΠΠ∆) έστω και αν µέρος ή το σύνολο των εργασιών 

κατασκευής ή λειτουργίας πραγµατοποιούνται από τρίτους. 

2. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

2.1 Κατά το σχεδιασµό και την κατασκευή του έργου, να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές 

του Π.∆. 455/1976 (Α΄ 169), όπως εκάστοτε ισχύει. 

2.2 Να εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στις παραγράφους 2.1 (πλην του εδαφίου 2.1.1) έως και 

2.4 του παραρτήµατος Γ1. 

3. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

3.1.1 Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές του 

Π.∆. 455/1976 (Α΄ 169), όπως εκάστοτε ισχύει. 

3.1.2 Να εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα αναφερόµενα στα εδάφια  3.1.2 έως και 3.1.9 του 

παραρτήµατος Γ1.  

3.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

3.2.1 Να εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο εδάφιο 3.2.2 του παραρτήµατος Γ1.  

3.3 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ  

3.3.1 Να εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο εδάφιο 3.3.1 του παραρτήµατος Γ1.  

3.4 ΘΟΡΥΒΟΣ & ∆ΟΝΗΣΕΙΣ  

3.4.1 Να εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα αναφερόµενα στα εδάφια 3.4.1 και 3.4.2 του 

παραρτήµατος Γ1.  

3.5 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

3.5.1 Να εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα αναφερόµενα στα εδάφια  3.5.1, 3.5.2 και 3.5.4 έως 

και 3.5.7 του παραρτήµατος Γ1.  

3.5.2 Να γίνεται παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού και τακτικός έλεγχος του δικτύου 

υδροδότησης του πλυντηρίου και να επιδιορθώνεται άµεσα οιαδήποτε βλάβη προς 

αποφυγή απωλειών νερού. 

3.5.3 Να χρησιµοποιείται εξοπλισµός πλύσης των οχηµάτων που διασφαλίζει τον περιορισµό 

της κατανάλωσης νερού, η λειτουργία του οποίου να προσαρµόζεται στις ανάγκες 

πλύσης κάθε οχήµατος. 

3.5.4 Στην περίπτωση που το πλυντήριο διαθέτει σύστηµα ανακύκλωσης του νερού πλύσης 

των οχηµάτων, το σύστηµα αυτό να ελέγχεται, να καθαρίζεται και να συντηρείται σε 
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τακτικά χρονικά διαστήµατα ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής και απρόσκοπτη λειτουργία 

του.  

3.5.5 Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων από το πλύσιµο των οχηµάτων να 

εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόµενα στο εδάφιο 3.5.8 του παραρτήµατος Γ1.   

3.6 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  

3.6.1 Να εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα αναφερόµενα στα εδάφια  3.6.1 έως και 3.6.3, 3.6.9 

και 3.6.10 του παραρτήµατος Γ1.  

4. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

4.1 Να εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα αναφερόµενα στις παραγράφους 4.1 και 4.2. 
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Άρθρο 9 

Ηλεκτρονική διαχείριση ΠΠ∆ 

Οι διαδικασίες της παρούσας ΚΥΑ δύνανται να πραγµατοποιηθούν ηλεκτρονικά µετά την 

εφαρµογή των προβλεπόµενων στο άρθρο 18 του Ν. 4014/2011.» 

 

Άρθρο 10 

Έναρξη Ισχύος 

 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.  
Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 26-09- 2013 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

 

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
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