ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4442/2016

[Αρχή Τροποποίησης] «Άρθρο 48Θ
Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας Κέντρου Αποθήκευσης και
Διανομής
1. Εφόσον για τις επιμέρους δραστηριότητες από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται η
σύνταξη μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, οι φορείς των Κέντρων
Αποθήκευσης και Διανομής συντάσσουν ενιαία μελέτη για το σύνολο της
εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των κύριων, δευτερευουσών και λοιπών
δραστηριοτήτων που ασκούνται στο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής, πλην των
πρατηρίων καυσίμων. Η ενιαία μελέτη αφορά κάθε επιμέρους δραστηριότητα και
χρήση, καθώς και τα αντίστοιχα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.
2. Το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας εκδίδεται για το σύνολο της
εγκατάστασης, πλην των πρατηρίων καυσίμων, και ισχύει για πέντε (5) έτη. ΠΡΟΣΘ. ΚΕΦ. Ι (ΑΡΘΡΑ 48ΣΤ – 48ΙΒ) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 160 ΤΟΥ Ν. 4512/18, ΦΕΚ-5
Α/17-1-18 [Τέλος Τροποποίησης]
(Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Εναρξη ισχύος ν. 4442/16) του παρόντος νόμου (ν. 4442/16))
[Αρχή Τροποποίησης] «Άρθρο 48Ι
Αναλογική εφαρμογή του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)
1. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης
Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, καθώς και η διενέργεια ελέγχων και
επιθεωρήσεων διέπεται από τα άρθρα 19, 20, 22 και 24 έως 28 του ν. 3982/2011,
που εφαρμόζονται αναλόγως.
2. Αν το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής λειτουργεί κατά παράβαση των
διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29 του
ν. 3982/2011, που εφαρμόζεται αναλόγως. - ΠΡΟΣΘ. ΚΕΦ. Ι (ΑΡΘΡΑ 48ΣΤ – 48ΙΒ)
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 160 ΤΟΥ Ν. 4512/18, ΦΕΚ-5 Α/17-1-18 [Τέλος Τροποποίησης]
(Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Εναρξη ισχύος ν. 4442/16) του παρόντος νόμου (ν. 4442/16))
[Αρχή Τροποποίησης] «Άρθρο 48ΙΑ
Εξουσιοδότηση
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο τύπος και
το περιεχόμενο της έγκρισης εγκατάστασης Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, ο
τύπος και το περιεχόμενο των τροποποιήσεων και ανανεώσεών της και τα
δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση για τη χορήγησή της. Με την ίδια
απόφαση καθορίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης για τα
Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής και τις λοιπές εγκαταστάσεις που πρόκειται να
λειτουργήσουν εντός αυτών, τα έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της
δραστηριότητας, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έγκριση της μελέτης και
τη χορήγηση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας και ο τρόπος
γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες
κοινοποιείται η γνωστοποίηση, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων εντός των
ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και κάθε άλλο σχετικό με τη
γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6. - ΠΡΟΣΘ. ΚΕΦ. Ι (ΑΡΘΡΑ 48ΣΤ
– 48ΙΒ) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 160 ΤΟΥ Ν. 4512/18, ΦΕΚ-5 Α/17-1-18 – βλ. Και άρθρο 163
(ρυθμίσεις για υφιστάμενα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής) Ν. 4512/18 - (Με το
άρθρο 164 Ν. 4512/18, ΦΕΚ-5 Α/17-1-18, ορίζεται ότι : “1. Αιτήσεις για τη
χορήγηση άδειας εγκατάστασης Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής κατά τις
διατάξεις του ν. 4302/2014, άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά τις
διατάξεις του ν. 3982/2011 ή τις διατάξεις του π.δ. 79/2004 που αφορούν τους

Σταθμούς Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εμπορευματικούς Σταθμούς Τύπου Β, οι οποίες
είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 48Ε του ν. 4442/2016.
2. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 48ΙΑ του ν.
4442/2016 εφαρμόζεται η οικ. 53346/645/Φ.61/2017 ΚΥΑ (Β΄ 1668)” - βλ. Και
άρθρο 164 ν. 4512/18 για τυχόν μεταγενέστερες ενημερώσεις). [Τέλος
Τροποποίησης]
(Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Εναρξη ισχύος ν. 4442/16) του παρόντος νόμου (ν. 4442/16))
[Αρχή Τροποποίησης] «Άρθρο 48ΙΒ
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4302/2014 (Α΄ 225)
1. Η περ. ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4302/2014 καταργείται.
2. Ο τίτλος του άρθρου 4 του ν. 4302/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αστικά Κέντρα Ενοποίησης Εμπορευμάτων».
3. Το άρθρο 5 του ν. 4302/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Πράσινη Εφοδιαστική
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών
και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι λειτουργίας του συστήματος καταγραφής των
περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
Εφοδιαστική, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται το αποτύπωμα άνθρακα και οι
τρόποι γνωστοποίησης στην αγορά και στο ευρύ κοινό των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική, οι οποίες διατηρούν ή επαυξάνουν τις
περιβαλλοντικές τους επιδόσεις ή εφαρμόζουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
πιστοποιημένο από αρμόδιο φορέα.
2. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται κεντρική βάση
δεδομένων όπου καταγράφονται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία δημιουργίας και τήρησης της βάσης, οι όροι
επεξεργασίας και δημοσιότητας των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.».
3. Το άρθρο 8 του ν. 4302/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Εγκατάσταση και Λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής
Η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Θ΄ του ν. 4442/2016 (Α΄
230).».
4. Στο άρθρο 9 του ν. 4302/2014 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και
Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι δραστηριότητες που ασκούνται στα
Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το
βαθμό όχλησης, με βάση τα κριτήρια και τις κατευθύνσεις της απόφασης
11508/2009 (ΑΑΠ 151) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Έργων.».
5. Το άρθρο 11 του ν. 4302/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Λοιπές εγκαταστάσεις Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής
Σε κάθε Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής μπορεί να λειτουργούν και
εγκαταστάσεις αμιγών ή μικτών πρατηρίων πεπιεσμένου ή υγροποιημένου φυσικού
αερίου (CNG ή LNG), υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG) υπό οποιονδήποτε
συνδυασμό αυτών, πλυντηρίων, λιπαντηρίων και κεκλιμένων επίπεδων
επιθεώρησης, συνεργείων επισκευής οχημάτων, καθώς και μικρής κλίμακας
κτιριακές εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, εφόσον

εξασφαλίζεται για καθεμία από αυτές τις εγκαταστάσεις ο σχετικός χώρος, πέραν της
οριζόμενης ελάχιστης συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας των κτιριακών
εγκαταστάσεων και των χώρων στάθμευσης και ελιγμών, και εφόσον τηρούνται οι
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των λοιπών
αυτών εγκαταστάσεων.».
6. Τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4302/2014 και οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 του άρθρου 50 του ν. 4442/2016 καταργούνται.» - ΠΡΟΣΘ. ΚΕΦ. Ι (ΑΡΘΡΑ
48ΣΤ – 48ΙΒ) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 160 ΤΟΥ Ν. 4512/18, ΦΕΚ-5 Α/17-1-18 [Τέλος
Τροποποίησης]
(Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Εναρξη ισχύος ν. 4442/16) του παρόντος νόμου (ν. 4442/16))
[Αρχή Τροποποίησης]“ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” - ΑΝΤΙΚ. ΩΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ Ν. 4512/18, ΦΕΚ-5 Α/17-1-18 [Τέλος Τροποποίησης]
Αρχή Τροποποίησης]“ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” - ΑΝΤΙΚ. ΩΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ Ν. 4512/18, ΦΕΚ-5 Α/17-1-18 [Τέλος Τροποποίησης]

