Ενημέρωση 10-12-2021
Ν.4302/14 (ΦΕΚ 225 Α/08-10-2014) : Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες
διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του
οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:
α) Εφοδιαστική (Logistics) είναι το σύνολο των διεργασιών που είναι απαραίτητες για το
σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της ροής (της μεταφοράς, της διαμεταφοράς
και της αποθήκευσης) αγαθών και εμπορευμάτων από οποιοδήποτε σημείο προέλευσης
σε οποιοδήποτε σημείο προορισμού και αντιστρόφως, καθώς και για το σχεδιασμό, την
υλοποίηση και τον έλεγχο της παροχής συναφών υπηρεσιών και της σχετικής
πληροφορίας.
β) Δραστηριότητες Εφοδιαστικής είναι ιδίως: Η συλλογή, φόρτωση, μεταφορά,
μεταφόρτωση, εκφόρτωση και παράδοση αγαθών και εμπορευμάτων, η ομαδοποίηση
(consolidation) και ο διαχωρισμός (deconsolidation) αγαθών και εμπορευμάτων, η
αποθήκευση και η διαχείριση της απογραφής εμπορευμάτων, η διαχείριση επιστροφών
εμπορευμάτων και φθαρμένων ή κατεστραμμένων εμπορευμάτων (reverse logistics) ή
ακατάλληλων εμπορευμάτων ή υλικών συσκευασίας και η διαχείριση και επεξεργασία της
πληροφορίας που αφορά όλες αυτές τις δραστηριότητες (κύριες δραστηριότητες). Η
συσκευασία, η ανασυσκευασία, η ετικετοποίηση, ο έλεγχος της ποιότητας, η
συναρμολόγηση ή οι μικρές τροποποιήσεις, οι εκτελωνιστικές εργασίες και η έκθεση και ο
δειγματισμός προϊόντων (δευτερεύουσες - συμπληρωματικές δραστηριότητες).
Προκειμένου οι δευτερεύουσες δραστηριότητες να εντάσσονται στο πλαίσιο άσκησης
δραστηριότητας Εφοδιαστικής, απαιτείται η κατά κύριο λόγο άσκηση μίας τουλάχιστον
κύριας δραστηριότητας.
γ) Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστι-κή είναι κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που ασκεί κατ’ επάγγελμα δραστηριότητες Εφοδιαστικής είτε αποκλειστικά είτε
παράλληλα είτε σε συνδυασμό με άλλες εμπορικές ή βιομηχανικές – βιοτεχνικές
δραστηριότητες.
δ) Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Third Party Logistics – 3PL) είναι η
επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική και η οποία ασκεί, με σκοπό την
παροχή υπηρεσιών Εφοδιαστικής προς τρίτους, τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις
κύριες δραστηριότητες της μεταφοράς, της διαμεταφοράς και της αποθήκευσης αγαθών
και εμπορευμάτων.
ε) Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων, στεγασμένων
ή μη, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων στάθμευσης οχημάτων, ρυμουλκούμενων
και εμπορευματοκιβωτίων κάθε τύπου, οι οποίες εξυπηρετούν αποκλειστικά την άσκηση
μίας ή περισσότερων κύριων δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, και είναι αυτόνομες, υπό
την έννοια ότι δεν λειτουργούν εντός του χώρου άσκησης άλλης βιοτεχνικής ή
βιομηχανικής ή λιανεμπορικής ή γεωργικής δραστηριότητας από το ίδιο πρόσωπο και

προς εξυπηρέτηση της δραστηριότητας αυτής. Στο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής
δύνανται να ασκούνται και δευτερεύουσες -συμπληρωματικές δραστηριότητες
Εφοδιαστικής.
[Αρχή Τροποποίησης]«στ) Φορέας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι το φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του Κέντρου
Αποθήκευσης και Διανομής και στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης ή
υποβάλλεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 γνωστοποίηση». - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. ΣΤ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 50 ΤΟΥ Ν. 4442/16, ΦΕΚ-230 Α/7-12-16 [Τέλος
Τροποποίησης]
ζ) Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι κάθε δομική
κατασκευή που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών για τη
λειτουργία του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής.
η) Εγκατάσταση (Ίδρυση) Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι η προετοιμασία, η
διαμόρφωση και η τοποθέτηση κάθε αναγκαίας υποδομής, για την άσκηση κύριων ή και
δευτερευουσών - συμπληρωματικών δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής είτε σε υφιστάμενες
κτιριακές εγκαταστάσεις είτε σε κτιριακές εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν.
θ) Λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι η έναρξη της άσκησης των
δραστηριοτήτων Εφο-διαστικής, κύριων ή και δευτερευουσών - συμπληρωματικών,
εντός των ορίων του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής.
ι) Επέκταση Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι, μετά την αρχική εγκατάσταση:
αα) κάθε προσθήκη Κτιριακών Εγκαταστάσεων ή
ββ) η συμπλήρωση των ασκούμενων στο κέντρo δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής στο ίδιο
ή σε όμορο γήπεδο ή
γγ) κάθε επαύξηση της ισχύος τυχόν εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού.
ια) Εκσυγχρονισμός Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι, μετά την αρχική
εγκατάσταση:
αα) η αντικατάσταση ή η συμπλήρωση τυχόν εγκατεστημένου μηχανολογικού
εξοπλισμού ή και κτιριακών εγκαταστάσεων,
ββ) η αλλαγή ή η συμπλήρωση των ασκούμενων στο κέντρο δραστηριοτήτων
Εφοδιαστικής στο ίδιο γήπεδο.
ιβ) Αδειοδοτούσα Αρχή είναι καθεμία από τις διοικητικές αρχές και τους φορείς που
ορίζονται στο άρθρο 17 παρ. 14 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143).
[Αρχή Τροποποίησης]«ιγ) Γνωστοποίηση είναι η υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο
ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη
λειτουργίας οικονομικής δραστηριότητας του παρόντα νόμου, την οποία προτίθεται να
ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων
έλεγχος». - ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. ΙΓ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 50 ΤΟΥ Ν.
4442/16, ΦΕΚ-230 Α/7-12-16 [Τέλος Τροποποίησης]

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1. Στις διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ υπάγονται οι δραστηριότητες Εφοδιαστικής
που περιγράφονται στο άρθρο 1.
2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων αυτών:

α) Οι συναφείς δραστηριότητες, τις οποίες ασκούν ή την εκμετάλλευση των οποίων
έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το
Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.
β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, τα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων που
προορίζονται για εφοδιασμό κάθε μεταφορικού μέσου.
γ) Οι αποθήκες καυσίμων κεντρικών θερμάνσεων.
δ) Οι Εμπορευματικοί Σταθμοί Αυτοκινήτων Τύπου Α΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.
79/2004 (Α΄62).
[Αρχή Τροποποίησης] ε)Οι αποθήκες φαρμάκων. - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΕΡ. Ε ΤΗΣ ΠΑΡ. 2
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 160 (ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 48ΙΒ Ν. 4442/16) ΤΟΥ Ν.
4512/18, ΦΕΚ-5 Α/17-1-18 [Τέλος Τροποποίησης]
στ) Οι αποθήκες εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών.
ζ) Οι αποθήκες υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων.
η) Οι αποθήκες για ανακύκλωση άχρηστων υλικών και κάθε είδους αποβλήτων και
λυμάτων.
Δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου οι ειδικότερες διατάξεις που αφορούν
τους όρους αποθήκευσης και μεταφοράς φαρμάκων για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση,
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προϊόντων τροφίμων και ποτών, ζωοτροφών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού, εκρηκτικών υλών
και κάθε είδους αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και οι λοιπές υγειονομικές διατάξεις, οι
πυροσβεστικές διατάξεις και οι διατάξεις που αναφέρονται στην προστασία του
περιβάλλοντος και την τελωνειακή νομοθεσία.
[Αρχή Τροποποίησης] «3. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης, στις οποίες αποθηκεύονται
εύφλεκτες, διαβρωτικές, οξειδωτικές, τοξικές, ή άλλες επικίνδυνες ουσίες, εκτός των
εκρηκτικών, σε ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αποθηκευτικού
όγκου της εγκατάστασης, και εφόσον δεν εντάσσονται στην υπ' αρ. 172058/11.2.2016
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Υγείας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 354), περί του
καθορισμού κανόνων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης
σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, αδειοδοτούνται ως
Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 3 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΜΕ ΤΟ
ΑΡΘ. 28 ΤΟΥ Ν. 4796/21, ΦΕΚ-63 Α/17-4-21 [Τέλος Τροποποίησης]

Άρθρο 3
Καθεστώς άσκησης δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και των κανόνων του
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η άσκηση μίας ή περισσότερων δραστηριοτήτων
Εφοδιαστικής είτε για την εξυπηρέτηση των εμπορικών ή βιοτεχνικών - βιομηχανικών
δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης είτε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Εφοδιαστικής
προς τρίτους είτε και για τους δύο αυτούς σκοπούς, είναι ελεύθερη και δεν υπόκειται σε
προηγούμενη διοικητική άδεια ή άλλο περιορισμό.
2. Από τη ρύθμιση της παραγράφου 1 εξαιρούνται:
α) οι μεταφορικές επιχειρήσεις του ν. 3887/2010 (Α΄ 174),
β) οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των διατάξεων του π.δ. 41/2005 (Α΄
60), όπως ισχύουν,

γ) οι αεροπορικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των διατάξεων του Κανονισμού ΕΚ
1008/2008,
δ) οι επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά την έννοια των διατάξεων του
ν. 4053/2012 (Α΄ 44).
[Αρχή Τροποποίησης] «Αρθρο 4
Αστικά Κέντρα Ενοποίησης Εμπορευμάτων
Με διάταγμα, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση των Υπουργών Υποδομών και
Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Εσωτερικών
και αφού προηγηθεί διαβούλευση επί του σχεδίου με την Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), θεσμοθετείται πλαίσιο κανόνων για τη δημιουργία, χωροθέτηση και
λειτουργία Αστικών Κέντρων Ενοποίησης Εμπορευμάτων (Α.Κ.Ε.Ε.), καθώς και για τη
μεταφορά και τη διανομή αγαθών και εμπορευμάτων εντός και περιμετρικά αστικής
περιοχής, με γνώμονα τη διασφάλιση της ελάχιστης δυνατής διατάραξης της αστικής
κυκλοφορίας. Με το διάταγμα ρυθμίζονται ιδίως:
α) η δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων (Α.Κ.Ε.Ε.), προσωρινής αποθήκευσης,
ενοποίησης και αποομαδοποίησης φορτίων, φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων και
στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων σε περιοχές αρμοδιότητας των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, προκειμένου να επιτευχθεί συγκεντρωτική μεταφορά και
εκφόρτωση προς τα καταστήματα και ρυθμιζόμενη πρόσβαση φορτηγών αυτοκινήτων
εντός και διαμέσου της πόλης,
β) οι όροι για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων του παρόντος σε περιοχές εντός
σχεδίου,
γ) οι κανόνες για τη μεταφορά και τη διανομή αγαθών και εμπορευμάτων εντός και
περιμετρικά αστικής περιοχής,
δ) η χρήση «καθαρών τεχνολογιών» εντός του αστικού ιστού και οι ελάχιστες απαιτήσεις
σε σχέση με τους όρους φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 52 ΤΟΥ Ν. 4784/21, ΦΕΚ-40 Α/16-3-21 //--// ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 160 (ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟΥ 48ΙΒ Ν. 4442/16) ΤΟΥ Ν. 4512/18, ΦΕΚ5 Α/17-1-18 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης] «Αρθρο 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.». - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 160 (ΠΑΡ. 3 ΑΡΘΡΟΥ 48ΙΒ Ν.
4442/16) ΤΟΥ Ν. 4512/18, ΦΕΚ-5 Α/17-1-18 [Τέλος Τροποποίησης].
Άρθρο 6
Δράσεις προώθησης της Εφοδιαστικής

1. Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι, αναλόγως των
αρμοδιοτήτων τους, οι εξής:
α) το Τμήμα Λειτουργίας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
[Αρχή Τροποποίησης] «β) Το τμήμα Υποστήριξης Περιφερειών, Μητρώων Επιθεωρητών
και Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Μητρώων του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης». - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Β ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ
ΑΡΘ. 22 ΤΟΥ Ν. 4605/19, ΦΕΚ-52 Α/1-4-19 [Τέλος Τροποποίησης]
γ) το Τμήμα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Χωροθεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας,
δ) το Τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
2. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εφο-διαστική αλυσίδα ενημερώνουν το
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με τα ειδικότερα στοιχεία που αφορούν στη
λειτουργία τους. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύναται
να εξειδικεύονται τα στοιχεία αυτά, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για τον τρόπο υποβολής
τους.
Άρθρο 7
Σύσταση Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής
1. Συστήνεται Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ως γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό
όργανο του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων σε θέματα ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και οργάνωσης της
Εφοδιαστικής στο πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής.
2. To Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο και τα εξής μέλη:
[Αρχή Τροποποίησης] «α) δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, και συγκεκριμένα:
αα) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,
ο οποίος αναλαμβάνει και τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου, και
ββ) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΤΗΣ
ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 48 ΤΟΥ Ν. 4605/19, ΦΕΚ-52 Α/1-419 [Τέλος Τροποποίησης]
β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,
ε) έναν εκπρόσωπο σιδηροδρομικής επιχείρησης,
στ) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,
ζ) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Εταιρείας Εφοδι-αστικής (Logistics),
η) έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών
Μεταφορών,
θ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς,
ι) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και
Επιχειρήσεων Εφοδιαστικής (Logistics),
ια) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.).

ιβ) πέντε εκπρόσωπους ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
Εφοδιαστική και
ιγ) ένα μέλος Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος ή Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αποστέλλει σχετική επιστολή στα
Υπουργεία και τους φορείς, προκειμένου να ορισθούν οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι. Σε
περίπτωση παρέλευσης άπρακτου χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) ημερών, οι
εκπρόσωποι ορίζονται από κοινού από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την απόφαση της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Ειδικά, για τις περιπτώσεις ιβ΄ και ιγ΄ τα πρόσωπα
επιλέγονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πρέπει να
διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία ή να έχουν ενεργό ρόλο στην άσκηση δραστηριοτήτων
εφοδιαστικής.
3. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τετραετή
θητεία και δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις
συνεδριάσεις και στις λοιπές δράσεις του Συμβουλίου.
4. Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους.
Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου επιτρέπεται να καλούνται εμπειρογνώμονες, ειδικοί,
καθώς και άλλοι εκπρόσωποι φορέων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο, ανάλογα με το
θέμα συζήτησης κάθε συνεδρίασης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις
περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) (Α΄ 45).
5. Στις γνωμοδοτικές και συμβουλευτικές αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής εμπίπτουν:
α) Ο εντοπισμός των βασικών περιοχών και θεμάτων στρατηγικής για την
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής και η διαμόρφωση θέσεων,
κατευθύνσεων και προτάσεων για τη βελτίωσή τους.
β) Η δρομολόγηση πρωτοβουλιών με διάρκεια και προοπτική, για τη βελτίωση της
οργάνωσης της Εφοδιαστι-κής και της συνεργασίας των συναρμόδιων δημοσίων Αρχών
και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο τη μείωση του κόστους ανά
μονάδα προϊόντος και, κατ’ επέκταση, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής οικονομίας.
γ) Η σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας, με
στόχο την άρση των εμποδίων, την επανεξέταση και περαιτέρω απλοποίηση των
διαδικασιών και τη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος άσκησης δραστηριοτήτων
Εφοδιαστικής, καθώς και την καθιέρωση ενός αναγνωρισμένου συστήματος διαρκούς
κατάρτισης σε θέματα Εφοδιαστικής.
δ) Η σύνταξη γνωμοδοτήσεων προς τους συναρμόδιους σε θέματα Εφοδιαστικής
Υπουργούς, κατόπιν υποβολής σχετικών ερωτημάτων, στα θέματα αρμο-διότητάς τους.
ε) Η εκπόνηση ετήσιου προγραμματισμού δράσης με χρονική ιεράρχηση ενεργειών.
στ) Η διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων
μεταφορικών υποδομών, με έμφαση στην προώθηση σημαντικών έργων υποδομής σε
σιδηροδρομικούς και οδικούς άξονες, ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για την
Εφοδιαστική.
ζ) Η εξέταση κινήτρων για επενδύσεις σε καινοτόμες και περιβαλλοντικά συμβατές
δράσεις στην Εφοδια-στική.
[Αρχή Τροποποίησης] «6. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.». - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 48 ΤΟΥ Ν. 4605/19, ΦΕΚ-52 Α/1-4-19 [Τέλος Τροποποίησης]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
[Αρχή Τροποποίησης] «Αρθρο 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).». - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 8 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 160 (ΠΑΡ. 3 ΑΡΘΡΟΥ 48ΙΒ Ν. 4442/16) ΤΟΥ Ν. 4512/18, ΦΕΚ-5
Α/17-1-18 (Βλ. Και άρθρο 163 (Ρυθμίσεις για τα υφιστάμενα Κέντρα Αποθήκευσης και
Διανομής) και άρθρο 164 (Μεταβατικές διατάξεις) Ν. 4512/18, ΦΕΚ-5 Α/17-1-18 – ΕΙΧΕ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 50 ΤΟΥ Ν. 4442/16, ΦΕΚ-230 Α/7-12-16 [Τέλος
Τροποποίησης]
Βλ. την υπ’αριθμ. 53346/645/Φ.61/17 (ΦΕΚ 1668 Β/16-05-2017) κ.υ.α
σχετικά με τον Καθορισμό της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων
Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4302/2014 (Α΄
225), και λοιπών συναφών θεμάτων.
Άρθρο 9
Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής
1. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής μπορούν να εγκαθίστανται, εκτός από τις
ΒΙ.ΠΕ. που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965, τις
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 2545/1997 και τα Επιχειρηματικά Πάρκα του ν. 3982/2011, και σε
περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, σύμφωνα με τους όρους του προεδρικού
διατάγματος του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
[Αρχή Τροποποίησης] «2. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (κύριες και
δευτερεύουσες δραστηριότητες) μπορεί να εγκαθίστανται σε περιοχές εκτός
εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923
ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24.4.1985 π.δ., εφόσον δεν
υφίσταται ειδικός όρος προστασίας της αντίστοιχης περιοχής κατά τις κείμενες διατάξεις.
Για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής ισχύουν οι όροι δόμησης των βιομηχανικών
κτηρίων. Σε περιοχές που επιτρέπονται οι εμπορικές αποθήκες και όχι βιομηχανικά
κτίρια, επιτρέπεται η εγκατάσταση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής με τους
όρους δόμησης που ισχύουν για τις εμπορικές αποθήκες. Στα Κέντρα Αποθήκευσης και
Διανομής του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπονται: α) οι κύριες δραστηριότητες της
περίπτωσης β΄ του άρθρου 1, β) οι δευτερεύουσες -συμπληρωματικές δραστηριότητες
της περίπτωσης β΄ του άρθρου 1, εξαιρουμένων των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, γ)
η αποθήκευση προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας σε ψυγεία». - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 22 ΤΟΥ Ν. 4605/19, ΦΕΚ-52 Α/1-4-19 [Τέλος
Τροποποίησης]
3. Επιτρέπεται η εγκατάσταση Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής σε πολυώροφα κτίρια
στα οποία έχουν συσταθεί ιδιοκτησίες κατ’ ορόφους, εφόσον από τον κανονισμό
συνιδιοκτησίας δεν απαγορεύεται η άσκηση των δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής που
ασκούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής. Τυχόν
έλλειψη κανονισμού συνιδιοκτησίας δεν συνιστά κώλυμα για την εγκατάσταση.
4. Η συνολική γενική διάταξη του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής σχεδιάζεται με
κύριο κριτήριο την ελαχιστοποίηση της πρόκλησης προβλημάτων στα κυκλοφοριακά

ρεύματα των οδών μπροστά από αυτό, από την πορεία των οχημάτων από και προς το
Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής.
[Αρχή Τροποποίησης] «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.». - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 5 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 160 (ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 48ΙΒ Ν.
4442/16) ΤΟΥ Ν. 4512/18, ΦΕΚ-5 Α/17-1-18 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης] «6. Κατ' εξαίρεση, για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) ετών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων
Αποθήκευσης και Διανομής, χωρίς δικαίωμα κτιριακής επέκτασης, σε νόμιμα υφιστάμενα
κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές των Ζ.Ο.Ε. που έχουν χαρακτηριστεί ως γεωργική γη,
καθώς και στην περιοχή (Α) του π.δ. 5/13.12.1979 (Δ'707), όπου ασκούνται
δραστηριότητες αποθήκευσης τουλάχιστον μια πενταετία πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι
όροι δόμησης των γεωργικών αποθηκών και επιτρέπονται: α) οι κύριες δραστηριότητες
της περ. β' του άρθρου 1, β) οι δευτερεύουσες συμπληρωματικές δραστηριότητες της
περ. β' του άρθρου 1, εξαιρουμένων των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, γ) η
αποθήκευση προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας σε ψυγεία.» - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. ΩΣ
ΑΝΩ, ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΊΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ.
6) ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4712/20, ΦΕΚ-146 Α/29-7-20 – ΕΙΧΕ
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘ. 99 ΤΟΥ Ν. 4605/19, ΦΕΚ-52 Α/1-4-19 [Τέλος
Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης] «7. Στις περιοχές των άρθρων 3, περί γενικής κατοικίας, και 4,
περί πολεοδομικού κέντρου, κεντρικών λειτουργιών πόλης και τοπικού κέντρου
συνοικίας-γειτονιάς, του από 23.2.1987 π.δ. (Δ' 166) παράλληλα με τις χρήσεις γης που
προβλέπονται από ισχύοντα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) και Σχέδια Οργάνωσης
Ανοικτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), ισχύουν και οι χρήσεις γης που προβλέπονται στις
παρ. 20 και 21 του άρθρου 3 και στην παρ. 20 του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018 (Α' 114)
ακόμη και στις περιπτώσεις που η περιοχή έχει πολεοδομηθεί.
8. Για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής που αφορούν σε εγκαταστάσεις
αποθήκευσης και συσκευασίας ή ανασυσκευασίας υλικών με χρήση κατάλληλου
μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος και σε εγκαταστάσεις
κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων, εξακολουθούν να ισχύει το άρθρο 17 του
ν. 3325/2005 (Α' 68), περί εγκατάστασης νέων δραστηριοτήτων.
9. Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής που κατά τη δημοσίευση του παρόντος
λειτουργούν δυνάμει της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 κοινής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής περί απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων και
κινηματογράφων (Β' 3106), και δεν εμπίπτουν στις παρ. 7 και 8, θεωρούνται νομίμως
υφιστάμενα και εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 75 του ν. 3982/2011 (Α' 143),
περί της προθεσμίας απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των νομίμως
υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, και του άρθρου 7 του ν. 3325/2005, περί
της μεταβολής των χρήσεων γης.
10. Για την εγκατάσταση Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, ανεξαρτήτως βαθμού
όχλησης, δεν έχουν εφαρμογή η παρ. 3 του άρθρου 4 του από 24.5.1985 π.δ. (Δ' 270),
περί της τροποποίησης των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων
εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως
υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών, και η παρ. 3 του άρθρου 7 του από

24.3.1985 π.δ. (Δ' 181), περί του τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι
2.000 κατοίκους, κατηγοριών αυτών και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησής
τους, αναφορικά με τις αποστάσεις από οικισμούς.». - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 7 ΕΩΣ 10 ΣΤΟ
ΑΡΘΡΟ 9 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 29 ΤΟΥ Ν. 4796/21, ΦΕΚ-63 Α/17-4-21 [Τέλος Τροποποίησης]
Άρθρο 10
Κυκλοφοριακές συνδέσεις
1. Σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής ιδρύεται σε περιοχή εκτός
εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, η κυκλοφοριακή σύνδεσή του με εθνικές ή επαρχιακές
οδούς γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του β.δ. 465/1970, όπως
αυτό ισχύει κάθε φορά.
2. Με κοινή απόφαση, των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, ρυθμίζονται οι όροι διαμόρφωσης και οι λεπτομέρειες
κατασκευής εισόδων και εξόδων, ενιαίων ή χωριστών, στους οποίους
συμπεριλαμβάνονται και οι όροι απότμησης και κατασκευής πεζοδρομίου για τα Κέντρα
Αποθήκευσης και Διανομής που ιδρύονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου
πόλης.

[Αρχή Τροποποίησης] «Αρθρο 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.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 160 (ΠΑΡ. 5
ΑΡΘΡΟΥ 48ΙΒ Ν. 4442/16) ΤΟΥ Ν. 4512/18, ΦΕΚ-5 Α/17-1-18 [Τέλος Τροποποίησης]

