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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΤΗΡ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Α´ 
 
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Μεσογείων 119 
Ταχ. Κώδικας    : 10192 
Πληροφορίες    : ∆ρ. Στ. Παρασκευά 
Τηλέφωνο        : 2106965897 
FAX                 : 2106965961 
e-mail              : Paraskeva_S@ypan.gr 
 

Προς :  
 

1. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ  
ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ 
Καρ. Σερβίας 10 
10184 Αθήνα 

 
2. ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης Π.Ε. όλων 

των Περιφερειών 
 
3. ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                              
Γενική Γραµµατεία Εµπορίου 
Γενική ∆/νση Εσωτερικού Εµπορίου 
∆/νση Εµπορικών Οργανώσεων 
Πλατεία Κάνιγγος 
10181 Αθήνα 
 

 
Θέµα :  Τροποποίηση ν.3325/2005  

Σχετ. :  
1. Νόµος 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) άρθρο 4 παρ. 8 α) 
2. Νόµος 3734/2009 (ΦΕΚ8Α΄) άρθρο 34 παρ. 4.β.  
3. Νόµος 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) άρθρο 40 α) 
4. Νόµος 4013/2011 (ΦΕΚ204 Α΄) άρθρο 19 παρ. 5 

             
            
           Σας ενηµερώνουµε ότι µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω 
διατάξεις καταργείται η παράγραφος 8 α) του ν.3325/2005, σύµφωνα µε την οποία: 
«Οι ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) χορηγούν βεβαίωση έναρξης ή µεταβολής 
επιτηδεύµατος ως προς τη δραστηριότητα, στους φορείς των µονάδων οι οποίες διέπονται 
από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, µε την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόµενοι 
προσκοµίζουν άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας. Για τις δραστηριότητες που 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασµού µε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 5, αρκεί η προσκόµιση από τον ενδιαφερόµενο είτε της 
ειδικής δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 5 είτε της βεβαίωσης της Αδειοδοτούσας Αρχής ότι 
υποβλήθηκε αίτηµα για την έναρξη δραστηριότητας που υπάγεται στην εν λόγω 
παράγραφο.»  
 
 
 

ΑΔΑ: 4Α8ΙΦ-ΥΣΞ



 
 
 
 
 
          Ως εκ τούτου προκύπτει ότι για τις δραστηριότητες σε όλη την επικράτεια που 
αδειοδοτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των ν.3325/2005 και ν.3982/2011, ισχύουν πλέον 
τα κάτωθι:   
 

1. δεν απαιτείται η προσκόµιση άδειας εγκατάστασης ή άδειας λειτουργίας των στις 
∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) προκειµένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση 
έναρξης ή µεταβολής επιτηδεύµατος  

 
2. παύουν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ «Καθορισµός διαδικασιών, 

προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτοµερειών και λοιπών θεµάτων σχετικά µε την 
λειτουργία των υπηρεσιών µιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών» Κ1-802/23-03-
2011(ΦΕΚ 470Β΄), η οποία εκδόθηκε σε εξουσιοδότηση του ν.3853/2010 (ΦΕΚ 
90Α΄).  

 
   Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας 

 
 
 
 

                                                                                      Αλέξανδρος Φούρλας 
 

 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
- Γρ. Αν. Υπουργού 
- Γρ. Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας 
- Γεν. ∆ιευθυντή Στήριξης Βιοµηχανίας 
- ∆ΑΝΣ / Τµ. Α´ 
 

 

 
 

ΑΔΑ: 4Α8ΙΦ-ΥΣΞ


