23tl

EΦΗMEPIΣ TΗΣ KγBEΡNHΣEΩΣ
TΗΣ EΛΛHΝ ! Kl-lΣ ΔΗMoKPATIAΣ
TEγxoΣ ]ΙΡΩTo

Aρ. Φ6}ιλoυ 86
11Aπριλ(oυ 2012

δαΙr.trεΙεs αrιοφιiοεrs fi εγκρiaειg ψα π6ο16 φ6oαDq
μερψvoιjv για τηv rβεαρovκfi μεταl& εται- Φαοπιρ.οτητεq
τoιη
διoαrivδεοrι καιτη λειτoιφγfo οlo'qιrpο'''ωαl
ξ6
Pι'aflA'ζινfuo'v
ΜεσiΓξ
Σfilατα
ριισ' ιιoρφη
οη Θεμ6τωv vαιm}Liαζ λgι6ιιωv και αλιεiξ κα 6λ- τιληρoφoριακo6 cruαrftlατoξ, αro ττλ&o τoυ orιοiοιl
γivεται αε ηλεκrροuκfi μορφi η υπΦdfi τιοv αrrftoεlιεq διαt6ξειg
ωγ, η ηλεκτροvιrΦ διακivηαr1 μετΦ6τoγ αυ,rαρηrι5δov
ο rpE]nΡoΣ
υrηρεoκiv καιη τελgΦ τoιη δεaιερofoαι
τΗΣ EΛ^HΗlκ}tr Δ}llσΦATtAΣ
4. Αv μα ηv 6ιδοαη oπoιodιirοτε 6οαοq 6'κριαιq
ri γvrrlμo&iτrpηg oπ6 φατκξιφιrrpιrfq κqι
απι5φααηq
ιg(φιοε
Eκδboμε τov ακι5λοιlΘο Φro ταl
η Bοιλft
περιφερiιαiξ αρxξ και vομκd πρ5oιllπα δψφofuυ
irEFoΣ troτo
δικοiου απαιτο6rrαι orοιxε[ι πou τηραirrαι αη βαοη
BEΛTIΩΣΗ ΕΠ|χElP[llATlKoY ftEPlBΑΛΛoΙιlToΣ
τoυ Γεvκo6 Eμπoρικoιi ιlrrrρ6ο{, (ΓEFι)' τα <lτoι1εfα
αuτd αvαζrμαjιrmι oτι6 ην oμι5δια ιlτηρεα[α.
κEΦAΑΑlo A'
5Τα κdvτρα UΙ]oδoxfiξ το}v αrτfuo}vγια'ηv εκδοοη
οPlZo}.lTlHε Δ1AτAΞΞlΣ AΑE|οΔοτHΣHΣ
οδεΙΙ6ψ, απoφfuωvιi εγrφfuε{ι}Y ιrπo;φεoιiιrrαι vα διαλΦρo 1
τrpoι6γ δrαδικιιloιι6 τ6τω, αrα oτιοfo περιλαμβ6vοvrαι
Aπλoriorευα1 δroδlκοaldv ο&loδ6ηqq
6λεq α πrrpοφoρfiη o:ιετκ6 με τη διαδικαο(εq, τα
δκαιολoγτTτκ6 rιrι τξ aouαrrκξ τμftριs lΦι γv(ηrΦ
1. Η Aδαoδοτoιioq Αρ(fi αvαρτ6 αro διαδικrυcι6 τ16
τflv αδειοδιfuηoη τιtlγ
τ6πo για λ6γουq διφ6ιεια9 πg 6δειξ, (ΣποΦειξ και δoτicεξ που απαιτoιtrrται μα
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εγκρioειq πou εκδiδει orjμφωγα με τηv κεi1uεtη vqroΘεoicι καθιiq και τιg aιsοεη επι9αιlρfοεοlv πoη; ειδiδο_
vται στο πλαiαo τηq διαδικαα(αg αδειοδ6ηοηq 6\ωv
τωv δρααrηριoτfτωv και τηξ τflρηoηq τωv 6ρωv τηq

dolqoιjqτο{ξ
2 Αv 1εταβληΘεiη εποvιηr{α του φορ6α τηg επι1εiρησtκ f μεταβΦαoθε( ψα oπoιαδτiπoτε αιτiα μ6ρoq
ii io λivoιo τωγ εταlρgιtiψ μεριδ(ωv f μετox6γ μiιη
εταφεiι'ιg, αv6λογα με τη φιioη τηξ ετnxεipτιoηξ ωq
ατqΙoΦs f οποιwδriιιοτε ε(δοη εταφεiαq, η 6δεια που
6xεi ειοοeεi ελιfo1εrαι και τροπoπoιεiται μdvov 6oov

vι*μηηq

αιioμ6 αεo ατoι1ε(α ταr φoρiα πoυ διαφoρoποΦηκαv.
Πi<πoπoιrrπκξ αποφιiοαξ, εγκρioειg, πoυ 6xoυv εrιδoθεi
για ηv ετιιxεiηorι εξaκoλoυθαiv vα ιαx*oυvμ6)Φιτη
λffη τοιlq iαι δεv oπαιτε(ται η πρoοκΦιαη vdωv.
λvη μτΦοΜ οιrγftrτqται σrηv προσΘ'τμη vεαq Φααrηρι,frητοq μα ηv οποiα απqιτεfroι αδειoδt5τη<π1, τα
πιαioπoητκ6, oι οπoφ6oειq και oι εγφi,πειq πoυ i1αuv
ειιδοθεi κλ αφoραriv τrμ ιiδη ασισ.iμεtη δρααημι5lη_
τq, Φv αvαξ1ταjιπαι εκ γ6oυ. Σε αrΦ τηv περirπωoη
απαιτεiται η πρoα<Φιorl απd ηv επιxεζoηοη υπε$θυvrΕ
δΦωoηs μ€ τηγ oπofu βΦαιι6vεται 6n εξακoλoιlθoιiv
vα α.lγrρ6χoυv οι rφoiiποθdοειq xορtiγηoηs τηq αρxι_
κιjq 6δεια9.

i. oι κροτικξ κεvrμκ6qκoι τ:φφερειακξ

αρx6q

και τα rιoμικd πρfuιοπα δr1*aβbυ δικα(oυ, πoυ εκδi-

π6αηg φιliαεωq δpααrrpιοτrtτωv.
οπoιαοδiπoτε
6. Για τηv

ιiδεξ

€nιριακ n

'rκδοσri
καθξ και για τη δ'π'rπsσ| γγΦηq
πιστoποuΤru(ο4
αρκεiη τφoακξιon τωv δικαιoλoψγπxdυ ταl τφΦλd-

i

πovται ρηrd cπo γΦo oε καrεouΦ rφΦη Δεγ
επιτρ6πεται η a< μ6ρoιη ττμ aggυq φlft αvοζfγrηor1
πΦοθετωv δικοιoλογrμκιiιr εγιiι αr τιρoοκoμoθοιfu,
τηq τμlξηq.l'|
δεv λq-ιsdvorrrοι uπ6{η για τη,
'fuδoσrΙ
εδαφiιcυ
παρΦαoη τηq δfταξηq τoυ πρoτ1γοιiμεvου

ωγια16 πειθΦxκ6 πορ6τπομα ε'( μ6ραξ τoιl

οglιi

διoυ ιlπα}ιλ{λω.
δημoαircυση τoυ lτορ&
7. Mcoα oε 6ξι ιΦεq απ6
vroξ γΦου, τα Yπoιφγεiα oφελωv γα ετιαγεξρτ6αoιrγ

η

τo voμoθετκ6 τωg καθεατξ {ι}s τφoξ τη xορ_fτγησrl
αδεκiηl, με οκοπd τη μεiωoη: (α} τωv απαιτoιJμεvωv
αδaιiv και {β} τωv επ( μ6ρoUξ απαιτα3μεvωγ δικαιo_
λoγηπκι6v και τηv κqτΦYη(η ri αvτκατ6αtαο{ τoυg
με υrτειiΘwεg δηλtiοεη, αξφωvo με το 6Φρo 10 τou
ν.38aΡ004 (Χ//;\ H ΓarυΦ Γραμματεiα Bιcηrηχαrrfuq
ταl Yπouργεiαr Αv6rmlξηq, Αιπcnfωvιατκιiτrιταq και

Nαιrτιλiαq παρακoλoυΘε( τηv εφαρμoγri τωv διατ6ξεωv
τoυ παρ6yrοξ8 oι iιαρdγραφoι-t και 2 δεv 61oυv εφαgroγfi για τιq
dδειη πoυ εκδiδorrroι απιi τη Γεvκft Διειiθuιlαη Τελω_
vεfωv κqι ΕΦ.K καt' εφαρμoγη διοτdξεrlγ ΔιΦvtiv Σιryβdoεωv και τηξ κoιvoπκrh vqroθεoiαqιi ειδικfu εovκfo

