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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Αρ. Πρωτ. : 44
Προς
Όλες τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης
και τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ
της χώρας
Κοινοποίηση
1) Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Γραφείο Γεν. Γραμματέα Εμπορίου
2) Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Δ/νση Εμπορικών Οργανώσεων
3) Υπουργείο Οικονομικών
Δ/νση Μητρώου
4) Όλες τις Δ.Ο.Υ της χώρας
5) Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων
6)
Συντονιστική Επιτροπή
Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

ΘΕΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ 3982/2011 ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Έχει τεθεί σε εφαρμογή ο ν. 3982/2011, «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων
και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143 Α’), ο οποίος τροποποιήθηκε με τον ν. 4013/2011
«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Β’).
Με τη διάταξη του άρθρου 40 του νόμου 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε από τη
διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4013/11, καταργείται η υποχρέωση
προσκόμισης άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας από τον επιχειρηματία
στη

Δ.Ο.Y.

για

την

έναρξη

εργασιών/χορήγηση

επιχείρησης.
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ΑΦΜ
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Ως εκ τούτου, από 15/9/2011, ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του

ν.

4013/11, καταργείται η εξαίρεση από τις ΥΜΣ των επιχειρήσεων που
εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3325/05 και άρα όλων των ΚΑΔ που
αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών.
Όλες οι προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες με τους ως άνω ΚΑΔ θα
ιδρύονται εφεξής με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ν. 3853/2010 και
την ΚΥΑ Κ1-802/2011 στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης σε όλη την Ελλάδα.
Τονίζουμε το γεγονός ότι η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 40 του ν.
3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είναι πανελλαδική.
Τονίζουμε επίσης ότι είναι έγκυρη η σύσταση εκτός ΥΜΣ εκείνων των εταιρειών οι
οποίες υπάγονταν στις διατάξεις του ν. 3325/2005 εάν έγινε στο χρονικό
διάστημα μεταξύ 17 Ιουνίου 2011 και 15 Σεπτεμβρίου 2011, δηλαδή στο
διάστημα μεταξύ της δημοσίευσης του ν. 3982/011 και του ν. 4013/11.
Κι αυτό διότι ενώ η διάταξη της παρ. 8α του άρθρου 4 του ν. 3325/2005 βάσει της
οποίας απαιτείτο να προσκομίζεται άδεια στην έναρξη είχε αναριθμηθεί σε 9α με
την παρ. 4β του άρθρου 34 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8Α’), ο ν. 3982/2011 στο
σχετικό άρθρο του ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ την αναρίθμηση, με αποτέλεσμα να
μην έχει στην πράξη (κατά το νόμο) καταργηθεί η απαίτηση προσκόμισης άδειας
για την έναρξη.
Το συγκεκριμένο κενό διορθώθηκε με το ν. 4013/2011, συνεπώς όσες συστάσεις
εταιρειών έγιναν προ της δημοσίευσης του τελευταίου σωστά έγιναν εκτός ΥΜΣ.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε και τη σχετική εγκύκλιο της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΑΔΑ: 4Α8ΙΦ-ΥΣΞ).
Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Σφακιανάκης
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ως προς τη διαγραφή του όρου «µεταποιητικές»
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Αθήνα,
Αρ. πρωτ. :

22 / 09 /2011
οικ. 13243/627/Φ.15

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.
2.
3.
4.

:
Νόµος
Νόµος
Νόµος
Νόµος

3325/2005
3734/2009
3982/2011
4013/2011

(ΦΕΚ 68 Α΄) άρθρο 4 παρ. 8 α)
(ΦΕΚ8Α΄) άρθρο 34 παρ. 4.β.
(ΦΕΚ 143 Α΄) άρθρο 40 α)
(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.»
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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» Κ1-802/23-032011(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´

