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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2018 
 
 

ΠΡΟΣ:Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος 
 
 

         ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών 
 

 
 

Αριθ. Πρωτ.:  5531  Φ.704.45 
 

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση Κ.Υ.Α. αναφορικά με τον καθορισμό της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των 
Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.)» 
 
ΣΧΕΤ.: α. Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ.61/5542/72/2018 (Β΄62) 
 β. Ν. 4442/2016 (Α΄ 230), όπως ισχύει 
 γ. Ν. 4512/2018 (Α΄ 5) 
 δ. Ν. 4302/2014 (Α΄ 225), όπως ισχύει 
 ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 53346/645/Φ.61/2017 (Β΄ 1668) 
 στ. Το υπ΄ αριθμ. 66771 Φ. 701.2/18-10-2017 έγγραφο Α.Π.Σ. 

 

1. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 62/18.01.2018, δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α αριθμ. Φ.61/5542/71/2018 που αφορά τον 
καθορισμό της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.), 
σύμφωνα με το άρθρο 48ΙΑ του (β) σχετικού, και λοιπών συναφών θεμάτων.Ειδικότερα: 
 
α. Στα άρθρα1έως και 3, περιγράφονται το πεδίο εφαρμογής, το περιεχόμενο, η διαδικασία καθώς και τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής 
του (β) σχετικού και των δραστηριοτήτων εντός αυτών. 

 
β. Στα άρθρα 4 και 5, περιγράφονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης λειτουργίας μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gr, που υποστηρίζει τη διαδικασία, στο οποίο περιλαμβάνονται τα 
στοιχεία του υποδείγματος γνωστοποίησης του Παραρτήματος ΙΙΙ της Απόφασης.Στο υπόδειγμα της γνωστοποίησης 
περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες της ασκούμενης δραστηριότητας, όπως: 
i) Πληροφορίες σχετικά με το φορέα της δραστηριότητας και τη θέση της εγκατάστασης(παρ. Α και Β του εντύπου), 
ii) Πληροφορίες σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα, σύμφωνα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 

του Παραρτήματος Ι καθώς και το είδος αποθηκευμένων προϊόντων (παρ. Γ του εντύπου), 
iii) Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα όπως όγκος αποθηκευμένων προϊόντων, 

στεγασμένη επιφάνεια, ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου, ύπαρξη Η/Ζ (παρ. Δ του εντύπου), 
iv) Πληροφορίες σχετικά με τις  δευτερεύουσες / λοιπές δραστηριότητες, όπως ύπαρξη πρατηρίου υγρών καυσίμων ή 

αμιγώς υγραερίου (LPG) ή αμιγούς ή μικτού πεπιεσμένου ή υγροποιημένου φυσικού αερίου (CNG ή LNG) 
ιδιωτικής χρήσης, πλυντήρια – λιπαντήρια οχημάτων ή/και συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων 
ιδιωτικής χρήσης, καθώς και τυχόν δραστηριότητες συσκευασίας / ανασυσκευασίας / ετικετοποίησης, 
συναρμολόγησης ή/και μικρής τροποποίησης των αποθηκευμένων προϊόντων(παρ. Ε του εντύπου), 

v) Πληροφορίες σχετικά με την πυρασφάλεια, όπως άδεια οικοδομής, καθώς και τυχόν αναθεωρήσεις αυτής ή άλλο 
έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει την παλαιότητα του κτιρίου, αριθμός ορόφων – επιπέδων που καταλαμβάνει 
η επιχείρηση με την αντίστοιχη επιφάνεια σε (τ.μ.) και (κ.μ.), τυχόν χρήση υγραερίου ή/και φυσικού αερίου,καθώς 
και 

vi) Λοιπές πληροφορίες, στις οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και ο αριθμός πρωτ. Πιστοποιητικού 
πυροπροστασίας(παρ. Ζ του εντύπου).  

http://www.notifybusiness.gr/
https://www.google.gr/url?q=http://www.asxetos.gr/articles/greece/emvlima-ethnosimo-tis-ellinikis-dimokratias.html&sa=U&ei=x054U9ePPImRO4aLgOAP&ved=0CC4Q9QEwAQ&usg=AFQjCNFGtSohtf67lx4CeUVUDKs5CIxO-Q
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Επίσης στην παρ. 4 του άρθρου 5, προβλέπεται ότι η αρμόδια Αρχή (Περιφερειακή Διεύθυνση Ανάπτυξης), 
υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή της μεταξύ άλλων 
και στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 
γ. Στο άρθρο 6, περιγράφεται η διαδικασία μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης, στην οποία επισημαίνεται 
ότι πιστοποιητικά και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη 
λήξη τους και δεν συμπληρώνονται εκ νέου στο παράρτημα της γνωστοποίησης.  
 
δ.Στοάρθρο 7,περιγράφονται τα δικαιολογητικά που ο φορέας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής οφείλει να 
τηρεί στο χώρο της εγκατάστασης σε ξεχωριστό φάκελο. Ειδικότερα σύμφωνα με το εδ. (αστ) της παρ. Α απαραίτητο 
δικαιολογητικό αποτελεί και το «αστ. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται από την 
ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 13/2013 (Β΄ 1586) Πυροσβεστική Διάταξη για το σύνολο της εγκατάστασης του Κέντρου Αποθήκευσης και 
Διανομής, μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών του Παραρτήματος IV». Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. Γ εντός 
του φακέλου θα πρέπει να υφίστανται και οι άδειες – βεβαιώσεις των πρατηρίων ή μικτών πρατηρίων υγρών ή/και 
αερίων καυσίμων, εφόσον ο φορέας διαθέτει τις ανωτέρω δευτερεύουσες δραστηριότητες εντός του Κ.Α.Δ. Ως εκ 
τούτου για τις δραστηριότητες αυτές οι φορείς αυτών θα πρέπει να εφοδιάζονται με πιστοποιητικά (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ανά δραστηριότητα, όπως κάθε φορά ισχύει (όπως Β.Δ. 
465/1970 (Α΄ 150), Π.Δ. 1224/1981 (Α΄303), Π.Δ. 595/1984 (Α΄ 218), Υ.Α. αριθμ. οικ. 13935/930/2014 (Β΄ 674)). 
 
ε.Διευκρινίζεται ότι με τη δημοσίευση της (α) σχετικής, όλες οι δραστηριότητες χονδρικού εμπορίου που υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξετάζονται από άποψη πυροπροστασίας, όπως αναγράφεται και ρητά στο 
Παράρτημα IVαυτής, με τη χρήση «Αποθήκες», ήτοι με την το άρθρο 11 για τις αποθήκες που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Π.Δ. 71/1988 (Α΄ 32), όπως κάθε φορά ισχύει, ή την υπ΄ αριθμ. 6/1996 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 
150), για τις αποθήκες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή του Π.Δ. 71/1988 (Α΄ 32) και παύει να ισχύει η λήψη 
των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στους εν λόγω χώρους που τυχόν αντιμετωπίζονταν ως αποθήκες 
βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή βιομηχανικές αποθήκες λόγω χρήσης ταινιόδρομου κλπ. Επίσης, 
τονίζεται ότι στην παρούσα περίοδο η χορήγηση Πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας απαιτείται σε όλες 
τις περιπτώσεις των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην παρούσα. 
 
στ.Στο Παράρτημα IV αναγράφονται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που ο Φορέας των Κ.Α.Δ. οφείλει να 
υποβάλλει στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να εφοδιασθεί με πιστοποιητικό (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 1586), όπως την υποβολή μελέτης 
παθητικής πυροπροστασίας στις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 71/1988 (Α΄ 
32), όπως κάθε φορά ισχύει, την υποβολή τεχνικών περιγραφών των μονίμων συστημάτων ενεργητικής 
πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 3149), όπως ισχύει, και την από 
αυτή προκύπτουσα Υ/Δ του Ν. 1599/1986 του αρμοδίου τεχνικού επιστήμονα, ή την υποβολή Πίνακα Σύνθεσης 
Ομάδας Πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται από την υπ΄ αριθμ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 2434), όπως 
ισχύει κλπ. 
 
2. Στις Υπηρεσίες σας, οι υποβληθείσες από την Αρμόδια Αρχή Γνωστοποιήσεις να καταχωρούνται στην ηλεκτρονική 
Εφαρμογή Πυρασφάλειας στο σύνδεσμο www.psnet.gr – Πυρασφάλεια – Εφαρμογή Πυρασφάλειας στο Πεδίο 
Καταχώρηση Γνωστοποιήσεων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη (στ) σχετική.   
 
3. Παρακαλούμε για τη μελέτη και εφαρμογή των ανωτέρω στις συντρέχουσες περιπτώσεις και για τη συνεργασία με 
τις κατά τόπο Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης, τους αρμόδιους τεχνικούς επιστήμονες – μελετητές μηχανικούς 
και τους ιδιοκτήτες – εκμεταλλευτές των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.), προς την κατεύθυνση της 
ορθής ενημέρωσης τους περί των υποχρεώσεών τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 
 
4.Στις περιπτώσεις διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα ή την ισχύουσα νομοθεσία 
πυροπροστασίας, εκτός των επιβαλλόμενων ποινικών κυρώσεων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας και 
μέχρι την έκδοση της κ.υ.α. του άρθρου 49 του (β) σχετικού για την επιβολή προστίμων ή/και άλλων διοικητικών 
μέτρων εκ μέρους της Υπηρεσίας μας, να ενημερώνετε άμεσα επί των διαπιστώσεών σας την αρμόδια Περιφερειακή 
Διεύθυνση Ανάπτυξης, η οποία είναι και αρμόδια επιβολής των προστίμων ή άλλων διοικητικών μέτρων, σύμφωνα 
με το άρθρο 8 της (α) σχετικής. 
 

http://www.psnet.gr|/
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5.Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 164 του(γ) σχετικού, με την έκδοση της (α) σχετικής, παύει η ισχύς της (ε) 
σχετικής.  

 
6.Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/ Α.Π.Σ. 

 
119-2018 

 
  Ο Διευθυντής της  Νομικής Υπηρεσίας 

Ευάγγελος Αρβυθάς 
Επιπυραγός 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ/ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
1.Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
     Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
     Γενική Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου 
     Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων 
     Κάνιγγος 20 
     102 00  ΑΘΗΝΑ 
 
2.  Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
     Γεν. Γραμματεία Μεταφορών 
     Γεν. Δ/νση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων 
     Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου 
     Αναστάσεως 2 &Τσιγάντε 
     156 69  ΠΑΠΑΓΟΥ 
 
3. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
Νίκης 4, 105 63  ΑΘΗΝΑ 
 
4. Επαγγελματική & Επιστημονική  Ένωση  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  Μηχανικών  
    Βερανζέρου 15, 106 77  ΑΘΗΝΑ 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Επιτελικό Γραφείο κ. Αρχηγού 
2. Γραφείο κ. Υπαρχηγού Υποστήριξης 
3. Γραφείο κ. Υπαρχηγού Επιχειρήσεων 
4. Γραφείο κ. Συντονιστή Υποστήριξης 
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