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ΘΕΜΑ: Καηάξγεζε ηεο ππνρξέωζεο πξνζθόκηζεο ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ή ιεηηνπξγίαο θαηά
ηελ ππνβνιή δήιωζεο έλαξμεο ή κεηαβνιήο εξγαζηώλ.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3325/2005 (ΦΔΚ 68 Α΄) νη Γ.Ο.Υ. ρνξεγνύλ
βεβαίωζε έλαξμεο ή κεηαβνιήο επηηεδεύκαηνο ωο πξνο ηε δξαζηεξηόηεηα, ζηνπο θνξείο ηωλ
κνλάδωλ νη νπνίεο δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη
ελδηαθεξόκελνη πξνζθνκίδνπλ άδεηα εγθαηάζηαζεο ή άδεηα ιεηηνπξγίαο.
Πεξαηηέξω, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 3982/2011 (ΦΔΚ 143 Α΄) « Απινπνίεζε
ηεο αδεηνδόηεζεο ηερληθώλ επαγγεικαηηθώλ θαη κεηαπνηεηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ
πάξθωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο », όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ
λ.4013/11 (ΦΔΚ 204 Α’), θαηαξγνύληαη νη ωο άλω δηαηάμεηο ηνπ λ.3325/2005.
Καηόπηλ ηνύηνπ, για ηη σοπήγηζη βεβαίωζηρ έναπξηρ ή μεηαβολήρ επγαζιών από ηιρ
Δ.Ο.Τ., ζε βιομησανικέρ – βιοηεσνικέρ εγκαηαζηάζειρ, επαγγελμαηικά επγαζηήπια, αποθήκερ
και μησανολογικέρ εγκαηαζηάζειρ, δεν απαιηείηαι πλέον η

πποζκόμιζη ηηρ άδειαρ

εγκαηάζηαζηρ ή άδειαρ λειηοςπγίαρ .
Με ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέωζεο πξνζθόκηζεο ηεο παξαπάλω άδεηαο, παύει πλέον να
ςθίζηαηαι η εξαίπεζη ηωλ ελ ιόγω εηαηξεηώλ από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Κ.Υ.Α. Κ1-802/23-32011 (ΦΔΚ 470 Β΄) θαη θαη’ επέθηαζε, από ηε ζύζηαζε θαη ηελ νινθιήξωζε ηεο έλαξμεο εξγαζηώλ
ηνπο ζηηο Υπεξεζίεο Μίαο Σηάζεο (ζρεη. πεξ. 3 ηεο ΠΟΛ.1081/8-4-2011).
Σπλεπώο, κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ωο άλω δηάηαμεο νη Υ.Μ.Σ. ζα νινθιεξώλνπλ ηε δηαδηθαζία
ζύζηαζεο θαη έλαξμεο εξγαζηώλ θαη ηωλ πξνζωπηθώλ (Ο.Δ., Δ.Δ.) θαη θεθαιαηνπρηθώλ ( Α.Δ.,
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Δ.Π.Δ.) εηαηξεηώλ πνπ δειώλνπλ δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο νπνίαο ππήξρε ππνρξέωζε
πξνζθόκηζεο ηεο ζρεηηθήο άδεηαο.
Ακπιβέρ Ανηίγπαθο
Η Πποϊζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΣΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ

ΤΝΗΜΜΕΝΑ: ηέζζεξα (4) θύιια

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
-

Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο (Γ.Ο.Υ.)

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
-

Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αληαγωληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο
Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ
Γεληθή Γ/λζε Δζωηεξηθνύ Δκπνξίνπ
Γηεύζπλζε Δκπνξηθώλ Οξγαλώζεωλ ηκήκα Α΄
Κάληγγνο 20- 101 81 Αζήλα

-

Απνδέθηεο πίλαθα Α΄ εθηόο ηνπ αξηζκνύ 4

-

Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ εθηόο ηωλ αξηζκώλ 1 θαη 2

-

Απνδέθηεο πίλαθα ΣΤ΄ εθηόο ηωλ αξηζκώλ 3, 4, 5, 6 θαη 7

-

Π.Ο.Δ.- Γ.Ο.Υ.

-

Απνδέθηεο πίλαθα Η΄ εθηόο ηωλ αξηζκώλ 4,10 θαη 11

-

Ννκηθό Σπκβνύιην ηνπ Κξάηνπο (Ν.Σ.Κ.)

-

Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε

-

Γ.Γ.Π.Σ. Έξγν TAXIS Δθαξκνγέο γηα θαηαρώξεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
-

Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ

-

Γξαθείν Αλαπιεξωηή Υπνπξγνύ θ. Π. Οηθνλόκνπ

-

Γξαθεία θ. θ. Γελ. Γξακκαηέωλ: α) Οηθνλνκηθώλ, β) Φνξ/θωλ θ΄ Τει/θωλ Θεκάηωλ
γ) Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάηωλ

-

Γξαθεία θ. θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ

-

Γηεύζπλζε Δπηρεηξεζηαθνύ Σρεδηαζκνύ ηκήκα Γ΄ (20 αληίηππα)
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