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ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ.65243/5450
ΠΡΟΣ:

Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειών της
Χώρας.

KOIN:

1.Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και
∆ικτύων
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Υφυπουργού
γ) Γραφείο Γενικής Γραµµατέως
δ) ΣΕΕΥΜΕ
2.Οµοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος
Λόντου 8, Τ.Κ. 106 81, Αθήνα.

3.ΠΟΠΕΚ
Αµερικής 10, Τ.Κ. 10671 - Αθήνα

4.ΣΕΕΠΕ
Ίωνος ∆ραγούµη 46 Τ.Κ.115 28 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Υποβολή ετήσιων Εκθέσεων παραγωγού αποβλήτων
ΣΧΕΤ.: α) Υπουργική Απόφαση 46537/2013 «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»
β) Υπουργική Απόφαση µε αρ. 13588/2006 (Β’383)
Σας υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε την (α) σχετική Κ.Υ.Α. για την σύννοµη λειτουργία του
πρατηρίου καυσίµων, σε ετήσια βάση και µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, θα πρέπει να υποβάλλεται
στην Υπηρεσία σας, από κάθε εκµεταλλευτή πρατηρίων καυσίµων, ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων. Η
έκθεση αυτή πρέπει να είναι σύµφωνη µε την (β) σχετική Υ.Α. και να συνοδεύεται από τα προβλεπόµενα στην
νοµοθεσία δικαιολογητικά, καθώς και να διατηρείται στον φάκελο του κάθε πρατηρίου.
Στην περίπτωση που παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία και δεν υφίσταται η έκθεση Αποβλήτων,
θεωρείται ότι οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας δεν είναι σε
ισχύ, συνεπώς, συνάγεται η µη σύννοµη λειτουργία του πρατηρίου. Ως εκ τούτου η υπηρεσία σας θα πρέπει να
ακολουθήσει στην περίπτωση αυτή την γνωστή διαδικασία ενηµέρωσης του εκµεταλλευτή µέσω της κλήσης
απόψεων, και της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας. Επισηµαίνεται όµως ότι σε κάθε περίπτωση
θα πρέπει να γίνει άµεσα ενηµέρωση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Οικείας Περιφέρειας για δικές της
ενέργειες
Τέλος, παρακαλούνται οι Οµοσπονδίες Πρατηριούχων και οι φορείς στους οποίους κοινοποιείται το
παρόν, να ενηµερώσουν τα µέλη τους για την ορθή εφαρµογή των ανωτέρω σχετικών διατάξεων που
ερµηνεύονται στην παρούσα.
Ο Γεν. ∆ιευθυντής Οδικής Ασφάλειας
Ι. Λαζαρίδης
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