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1 . Οι δραστηριότητες Εφοδιαστικής :

α) Κύριες δραστηριότητες:

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
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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.

β) Δευτερεύουσες δραστηριοτητες

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



2. Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής(Κ.Α.Δ):

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.
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βιοτεχνικής ή βιομηχανικής ή λιανεμπορικής ή γεωργικής δραστηριότητας.

Στο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής δύνανται να ασκούνται και δευτερεύουσες
συμπληρωματικές δραστηριότητες Εφοδιαστικής.

Λοιπές εγκαταστάσεις Κ.Α.Δ.

εγκαταστάσεις αντλιών υγρών καυσίμων,

διανομέα υγραερίου (LPG),

πλυντηρίων, λιπαντηρίων και κεκλιμένων επιπέδων επιθεώρησης,

συνεργείων επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων,

καθώς και μικρής κλίμακας κτιριακές εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης οδηγών φορτηγών
αυτοκινήτων,



3. Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3982/2011

1. Ως προς την τηρητέα διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την έκδοση
άδειας εγκατάστασης, καθώς και για τη διενέργεια ελέγχων και
επιθεωρήσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων
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επιθεωρήσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων
19,20,22, 24 έως και 28 του Ν. 3982/2011.

2. Ως προς τις προϋποθέσεις αλλαγής του Φορέα Κέντρου Αποθήκευσης
και Διανομής εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 23 του ν. 3982/2011.

3. Ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και
Διανομής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν.
3982/2011.



2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Κ.Α.Δ.

Βήμα 1

Υποβολή 

ερωτηματολογίου

Βήμα 2

Απάντηση 

υπηρεσίας

Βήμα 3

* Συγκέντρωση 

Δικαιολογητικών

στην εγκατάσταση

1η κατηγορία: Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη μηχανολογικού 

εξοπλισμού, που δεν κατατάσσονται στην κατηγορία  Α΄ του ν. 4014/2011 και βρίσκονται εντός σχεδιασμού* 

Βήμα 4

Υποβολή ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ–

Άμεση Λειτουργία

Βήμα 5

Αυτοψία ως νομίμως

λειτουργούσα

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

Αδειοδοτούσα Αρχή.

•Εντός σχεδιασμού=

εντός περιοχών που καθορίζονται από εγκεκριμένα 

χωρικά σχέδια (ΓΠΣ,  ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ, ΖΟΕ) με τη 

γενική κατηγορία χρήσης των άρθρων 5, 6 και 7 του 

π.δ. 23.2/6.3.1987 (Δ΄ 166)



2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Κ.Α.Δ.

Βήμα 1

Υποβολή 

ερωτηματολογίου

Βήμα 2

Απάντηση 

υπηρεσίας

Βήμα 3

* Συγκέντρωση 

δικαιολογητικών

Βήμα 4

2η κατηγορία: Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής που, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, 

κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α του ν. 4014/2011 (άνω των 200.000 κ.μ.) ή Β κατηγορίας εκτός σχεδιασμού. 

Βήμα 4

Υποβολή δικαιολογητικών 

για την έκδοση 

άδειας εγκατάστασης - Αυτοψία

Βήμα 5

Έκδοση 

άδειας εγκατάστασης 

Βήμα 6

Συγκέντρωση 

δικαιολογητικών που

φυλάσσονται στην εγκατάσταση

Βήμα 7

Υποβολή ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

– Άμεση Λειτουργία

Βήμα 8

Αυτοψία εντός 15 

ημερών ως νομίμως

λειτουργούσα

Διαδικασία Εγκατάστασης
Διαδικασία Λειτουργίας

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

Αδειοδοτούσα Αρχή



3. ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ Κ.Α.Δ.

Ν.4302/2014

Ν.4442/2016 

ΦΕΚ Β 62/2018 (Διαδ. Αδειδότησης)

ΦΕΚ Β 18/2018  (Οχλήσεις Κ.Α.Δ.)

ΝΟΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ

Ν.4442/2016 

(Γεν. Μέρος)

Ν.4442 

(Ειδικό Μέρος: Άρθρα 
159-164 τουΝ.4512/2018)

Ν.3982/2011

ΦΕΚ Α 114/2018 (Νέες Χρήσεις Γης)

ΦΕΚ Β 4103/2017 (Οδική Σύνδεση εντός)

ΦΕΚ Β 439/2018 (Περιβ. Κατάταξη Κ.Α.Δ.)

ΦΕΚ Α 80/2018( Παθητική Πυρασφάλεια)

Η υπ’ αριθμ. 6/2018 Πυροσβ. Διάταξη.




