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Με το ν.3919/2011 (άρθρο 2) καταργούνται όλοι οι αδικαιολόγητοι 
περιορισµοί στη πρόσβαση και  άσκηση οποιουδήποτε 
επαγγέλµατος. Ειδικότερα, µετά τη πάροδο τεσσάρων µηνών από 
τη δηµοσίευση του νόµου, δηλαδή από τις 2 Ιουλίου 2011, παύει να 
ισχύει κάθε περιορισµός που:

- περιορίζει τον αριθµό προσώπων που έχουν πρόσβαση στο 
επάγγελµα,

- εξαρτά την χορήγηση άδειας από εκτίµηση ύπαρξης 
πραγµατικής ανάγκης,

- θέτει γεωγραφικά όρια στο δικαίωµα άσκησης του 
επαγγέλµατος,

- ορίζει ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ των ασκούντων το 
επάγγελµα,

- απαγορεύει τη δηµιουργία περισσότερων εγκαταστάσεων 
από το ίδιο πρόσωπο,

- επιβάλλει ή απαγορεύει την διάθεση αγαθών από 
ορισµένου είδους επαγγελµατική εγκατάσταση,

- επιβάλλει ή απαγορεύει την άσκηση επαγγέλµατος υπό 
ορισµένη εταιρική µορφή,

- περιορίζει την συµµετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο µε κριτήριο 
την επαγγελµατική ιδιότητα των συµµετεχόντων,

- επιβάλλει υποχρεωτικές κατώτατες τιµές,
- υποχρεώνει τον ασκούντα το επάγγελµα να προσφέρει µ α ζ ί  

µε τη δική του υπηρεσία και άλλες συγκεκριµένες 
υπηρεσίες.

Όλοι οι πιο πάνω περιορισµοί αίρονται αυτόµατα µετά τις 2 
Ιουλίου, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διοικητική πράξη.

Αντίθετα, απαιτείται η έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος, µόνο 
εφόσον κρίνεται αναγκαία η διατήρηση για κάποιο επάγγελµα 
ενός ή περισσότερων από τους πιο πάνω περιορισµούς και αυτό 
µόνο εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου 
συµφέροντος.

Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει αποστείλει σχετικές επιστολές σε 
όλα τα αρµόδια Υπουργεία, µε τις οποίες επίσης ζητήθηκε η ρητή 
κατάργηση κάθε αντίθετης απόφασης ή εγκύκλιου.

Πέραν της άρσης των ανωτέρω περιορισµών, µε το άρθρο 3 του 
νόµου, µετά τις 2 Ιουλίου καταργείται και η απαίτηση έκδοσης 
διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλµατος και 
αντικαθίσταται µε την απλή αναγγελία έναρξης επαγγέλµατος, 
συνοδευόµενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αν µετά τη παρέλευση τριµήνου από την υποβολή της αναγγελίας 
η αρµόδια αρχή δεν απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλµατος, 
επειδή δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, το επάγγελµα 
ασκείται ελεύθερα. Και σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται έκδοση 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος, µόνο εφόσον κρίνεται απαραίτητη η 
διατήρηση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Αλλιώς η κατάργησή 
της επέρχεται αυτοδίκαια.

Ακολουθεί ένας ενδεικτικός και µη εξαντλητικός κατάλογος 
επαγγελµάτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του κεφαλαίου Α' του 
ν.3919/2011.

Στο κατάλογο αυτό δεν περιλαµβάνονται επαγγέλµατα τα όποια:
Ρ υ θ µ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ ο  Β ΄  Κ ε φ ά λ α ι ο   τ ο υ  Ν ό µ ο υ   
(Συµβολαιογράφοι, ∆ικηγόροι, Μηχανικοί,  Νόµιµοι  
Ελεγκτές), 
Εξαιρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 2 του Νόµου  

(οδικές εµπορευµατ ικές µεταφορές ,  φαρµακοποιο ί ,   
γεωτεχνικοί), 
Εχουν ρυθµιστεί µε ειδικό τρόπο από την κοινοτική  
νοµοθεσία.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ ΤΟΥ Ν. 3919/2011
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∆ηµοσιεύθηκε την Τρίτη 24 Μαΐου 
η Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για υποβολή 
προτάσεων έργων για ένταξη στο 

Πρόγραµµα «Νέα –Καινοτοµική 
Επιχειρηµατικότητα»

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα του ΕΣΠΑ 
2007 – 2013.

«Απελευθερώνεται» 
από τις 2 Ιουλίου ένας µεγάλος 

αριθµός «κλειστών» επαγγελµάτων 

1. Αισθητικός, 
2. Αµπιγιέρ, 
3. Ανώ. Ιδιωτική Σχολή ∆ραµ. Τέχν., 
4. Ανώ. Ιδιωτική Σχολή Χορού, 
5. Αργυραµοιβός. 
6. Αρτοποιός, 
7. Αρχαιοπώλης, 
8. Ασφαλιστικός Πράκτορας
9. Ασφαλιστικός Σύµβουλος, 
10. Γοµωτής-πυροδότης
11. Γραφείο Συµβούλων Εργασίας, 
12. Γραφείο Τελετών
13. ∆ιαγνωστικά Κέντρα, 
14. ∆ιαιτολόγος-∆ιατροφολόγος
15. ∆ιασώστης ασθενοφόρου, 
16. ∆ιερµηνέας
17. ∆ύτης, 
18. Εικονολήπτης, 
19. Εκµίσ. Θαλασ. Μέσων Αναψ., 
20. Εκπαιδευτής Υποψηφίων 
Οδηγών και Μοτοσυκλετών, 
21. Ενεχυροδανειστής, 
22. Επιβατικά ταξί ∆ηµόσιας 
Χρήσης (αγοραία), 

23. Επισκέπτης Υγείας
24. Επιχείρηση Εµπόρων Αρχαίων ή 
Νεώτερων Κινητών Μνηµείων, 
25. Επιχείρ. Ενοικίασης Λιµουζινών
26. Επιχείρ. Παροχής Υπηρεσιών 
Ασφαλείας 
27. Επιχείρηση Τουρ. Λεωφορείων 
28. Ερασιτεχνική Σχολή Χορού, 
29. Εργοθεραπευτής, 
30. Εφηµεριδοπώλης
31. Ηλεκτρολόγος,
32. Ηλεκτρονικός, 
33. Ηλεκτροσυγκολλητής
34. Ηχολήπτης, 
35. Θαλάσσιο ταξί, 
36. Θερµαστής
37. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, 
38. Κολλέγια, 
39. Ιδιωτικά Σχολεία
40. Καπνοπώλης
41. Καταδυτικές Υπηρεσίες Αναψ.
42. Καταδυτικό Συνεργείο
43. Κατασκευή, Επισκευή, Εισαγωγή 
και Εµπορία Όπλων

Ελεγχοι δηλώσεων 
επιτηδευµατιών που 

δεν έκαναν περαίωση 

Eλεγχοι σε µεγάλο δείγµα 
επιτηδευµατιών των οποίων τα 

δύο τελευταία ψηφία του Α.Φ.Μ. 
λήγουν στους αριθµούς 11, 21, 31, 

41 και 51, που είχαν κάνει 
αυτοέλεγχο τα έτη 2008, 2009 και 

2010 και δεν υπήχθησαν στην 
περαίωση αποφάσισε µε εγκύκλιό 

του το Υπουργείο Οικονοµικών.

Πρόγραµµα 
«Νέα - Καινοτοµική 
Επιχειρηµατικότητα»

Η καταστροφή 
των προϊόντων παρεµπορίου 

θα είναι άµεση,
µε τροπολογία 

του υπουργείου Ανάπτυξης

Αλλάζει το νοµοθετικό πλαίσιο για 
την κατάσχεση και καταστροφή 

των προϊόντων µαϊµούδων 
προκειµένου να επιτραπεί η άµεση 

καταστροφή τους.
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44. Κατασκευή, Επισκευή, Εισαγωγή 
Πυροµαχικών, Εκρηκτικών Υλών, 
Κροτίδων κλπ
45. Καταστήµατα Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος επί 
θαλασσοπλοούντων πλοίων
46. Κλειθροποιός
47. Κοινωνικός Λειτουργός
48. Κοµµωτής-κουρέας
49. Κρεοπώλης-εκδοροσφαγέας
50. Λάντζα (Μηχανοκίνητου Σκάφους)
51. Λειτουργία Γραφείων Ιδιωτικών 
Ερευνών
52. Λειτουργία Ιδιωτικών Επιχειρήσεων 
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
53. Λιανικό Εµπόριο
54. Λιµενεργάτης
55. Λογιστής Φοροτέχνης
56. Λογοθεραπευτής
57. Μαία
58. Μακιγιέρ
59. Μακινίστας
60. Μελισσοκόµος
61. Μεσιτικά Επαγγέλµατα
62. Μεταφραστής

63. Ναυαγοσώστης
64. Ναυτικός Πράκτορας
65. Ξεναγός
66. Ξυλουργός
67. Οδικοί µεταφορείς επιβατών
68. Οδοντοτεχνίτης
69. Οικονοµολόγος
70. Οξυγονοκολλητής
71. Οπλοπώλης
72. Οπτικός
73. Ορκωτός Εκτιµητής
74. Πυροτεχνουργός
75. Ραδιοηλεκτρολόγος
76. Ραδιοτεχνίτης
77. Ρυµουλκά
78. Σκηνογράφος-ενδυµατολόγος
79. Σκηνοθέτης
80. Συντηρητής Αρχαιοτήτων, Έργων 
Τέχνης - Αποκατάστασης
81. Σύσταση Οδοντιατρικής Εταιρείας
82. Τεχνικός Αερίων Καυσίµων
83. Τεχνικός Ανελκυστήρων
84. Τεχνικός Αρτοποιίας - 
Ζαχαροπλαστικής
85. Τεχνικός αυτοκινήτων - Οχηµάτων

86. Τεχνικός Αυτοµατισµών
87. Τεχνικός ∆ικτύου Εκποµπής
88. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, 
Αερισµού και Κλιµατισµού
89. Τεχνικός Εργαστηρίου 
Φωτογραφίας
90. Τεχνικός Εφαρµογών Οπτικής
91. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων
92. Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και 
Τηλεπικοινωνιών
93. Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας
94. Τεχνικός µηχανηµάτων έργων
95. Τεχνικός Μίξης Ήχου
96. Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και 
Μοτοσυκλετών
97. Τεχνικός Οργάνων Μέτρησης
98. Τεχνικός Περιελίξεων Ηλεκτρικών 
Μηχανών
99. Τεχνικός Ροής Προγράµµατος
100. Τεχνικός Συντήρησης Έργων 
Ζωγραφικής
101. Τεχνικός Συντήρησης Βιβλιακού 
και Αρχειακού Υλικού
102. Τεχνικός Συντήρησης και 

Επισκευής Γεωργικών Μηχανηµάτων
103. Τεχνικός Συστηµάτων 
Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης 
Πληροφορίας
104. Τεχνικός της Βιοµηχανίας 
Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης
105. Τεχνικός Φαρµάκων , 
Καλλυντικών και παρεµφερών 
προϊόντων
106. Τεχνικός Χρωµατικού Ελέγχου 
Ταινίας
107. Τεχνίτης Βαφής
108. Τεχνίτης Εγκαταστάσεων 
Θέρµανσης
109. Τεχνίτης Εξαερωτήρων - 
Αναµεικτήρων (καρµπυρατέρ)
110. Τεχνίτης Μοτοσυκλετών και 
Μοτοποδηλάτων
111. Τεχνίτης Περιπ. Χεριών και Ποδιών
112. Τεχνίτης Σκηνικών
113. Τεχνίτης Συσκευών Υγραερίου
114. Τεχνίτης Συστηµάτων Εξαγωγής 
Καυσαερίων
115. Τεχνίτης Τροχών
116. Τεχνίτης ψηφιακών ταχογράφων

117. Υδραυλικός
118. Υπηρεσίες Αγροτουρισµού
119. Υπηρεσίες Άθλησης
120. Υπηρεσίες Ασφαλείας
121. Υπηρεσίες ∆ασοκοµίας
122. Υπηρεσίες ∆ιαφήµισης
123. Υπηρεσίες Εκµίσθωσης 
Αυτοκινήτων
124. Υπηρεσίες Ελέγχου και 
Εκπαίδευσης
125. Υπηρεσίες Κατασκευών
126. Υπηρεσίες Οργάνωσης 
Εκδηλώσεων, Εκθέσεων
127. Υπηρεσίες Πιστοποίησης
128. Υπηρεσίες Συντήρησης και 
Υποστήριξης Γραφείων
129. Φορτοεκφορτωτής
130. Φροντιστής
131. Φύλακας Κατασχεµένου Πλοίου
132. Φυσικοθεραπευτής
133. Χηµικός Ναυτιλίας
134. Ψυκτικός
135. Ψυχολόγος
136. Ωδεία-Μουσικές Σχολές

Eλεγχοι σε µεγάλο δείγµα επιτηδευµατιών των οποίων τα 
δύο τελευταία ψηφία του Α.Φ.Μ. λήγουν στους αριθµούς 
11, 21, 31, 41 και 51, που είχαν κάνει αυτοέλεγχο τα έτη 2008, 
2009 και 2010 και δεν υπήχθησαν στην περαίωση 
αποφάσισε µε εγκύκλιό του το Υπουργείο Οικονοµικών.
 
Όπως προκύπτει από εγκύκλιο του υφυπουργού 
Οικονοµικών κ. ∆. Κουσελά οι έλεγχοι αφορούν 
επιτηδευµατίες, των οποίων τα δύο τελευταία ψηφία του 
ΑΦΜ λήγουν στους αριθµούς 11,21,31, 41 και 51, και το 
σύνολο των ακαθάριστων εσόδων τους υπερβαίνει τα 
120.000 ευρώ (για επιχειρήσεις πώλησης εµπορευµάτων ή 
παραγωγής προϊόντων), τα 60.000 ευρώ (για επιχειρήσεις 
αµιγώς παροχής υπηρεσιών ή αµιγώς ελευθέρων 
επαγγελµατιών), και τα 120.000 ευρώ για µεικτές 
επιχειρήσεις πώλησης εµπορευµάτων ή παραγωγής 
προϊόντων και παροχής υπηρεσιών ή για ελεύθερους 
επαγγελµατίες µε παράλληλη άσκηση εµπορικής 
δραστηριότητας πώλησης εµπορευµάτων ή παροχής 
υπηρεσιών µε την προϋπόθεση ότι τα έσοδα από την 
παροχή υπηρεσιών ή το ελεύθερο επάγγελµα 
υπερβαίνουν τα 60.000 ευρώ.

Εκτός από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, για 
τους ίδιους επιτηδευµατίες θα ελεγχθούν και οι δηλώσεις 
ΦΠΑ, αλλά και άλλων φορολογιών για τις ίδιες χρονιές. 
Όπως διευκρινίζεται ποσά φόρου εισοδήµατος ή ΦΠΑ που 
έχουν ήδη βεβαιωθεί µε τον αυτοέλεγχο θα συµψηφιστούν 
µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων.

Το πλήρες κείµενο της εγκυκλίου:
ΠΟΛ 1088

ΘΕΜΑ :  «Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που 
υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13 
έως 17 του ν. 3296/2004, έλεγχος αυτών καθώς και 
εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της 
παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω νόµου»

1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος 
οικονοµικού έτους 2008 που έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, εκτός 
αυτών για τις οποίες ήδη έχει καθορισθεί το δείγµα ελέγχου 
µ ε  τ η ν  α π ό φ α σ η  1 0 2 8 0 4 5 / 1 2 3 2 / ∆ Ε -
Α/ΠΟΛ.1035/11.3.2009, καθώς και τις δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2009 που 

έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε τις ίδιες ως άνω διατάξεις 
ελέγχονται ως προς τα εισοδήµατα που έχουν δηλωθεί 
κατά τις διατάξεις αυτές οι δηλώσεις επιτηδευµατιών των 
οποίων τα δύο τελευταία ψηφία του Α.Φ.Μ. λήγουν στους 
αριθµούς 11, 21, 31, 41 και 51 και το σύνολο των 
δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων επί επιχειρήσεων 
πώλησης εµπορευµάτων ή παραγωγής προϊόντων 
υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ, επί 
επιχειρήσεων αµιγώς παροχής υπηρεσιών ή επί αµιγώς 
ελευθέρων επαγγελµατιών τα εξήντα χιλιάδες (60.000) 
ευρώ και  επί  µε ικτών επιχε ιρήσεων πώλησης 
εµπορευµάτων ή παραγωγής προϊόντων και παροχής 
υπηρεσιών ή επί ελευθέρων επαγγελµατιών µε παράλληλη 
άσκηση εµπορικής δραστηριότητας πώλησης 
εµπορευµάτων ή παραγωγής προϊόντων ή και παροχής 
υπηρεσιών τα εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ για το 
σύνολο των δραστηριοτήτων και µε την προϋπόθεση ότι 
τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ή το 
ελευθέριο επάγγελµα υπερβαίνουν τα εξήντα χιλιάδες 
(60.000) ευρώ.

Επίσης, από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος 
οικονοµικού έτους 2010 που έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε 
τις παραπάνω διατάξεις του ν. 3296/2004 ελέγχονται κατά 
τα ως άνω οι δηλώσεις επιτηδευµατιών των οποίων τα δύο 
τελευταία ψηφία του Α.Φ.Μ. λήγουν στους αριθµούς 11, 
21, 31, 41 και 51 και το σύνολο των δηλωθέντων 
ακαθάριστων εσόδων επί επιχειρήσεων πώλησης 
εµπορευµάτων ή παραγωγής προϊόντων υπερβαίνει τα 
εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ, επί επιχειρήσεων 
αµιγώς παροχής υπηρεσιών ή επί αµιγώς ελευθέρων 
επαγγελµατιών τα εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και επί 
µεικτών επιχειρήσεων πώλησης εµπορευµάτων ή 
παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών ή επί 
ελευθέρων επαγγελµατιών µε παράλληλη άσκηση 
εµπορικής δραστηριότητας πώλησης εµπορευµάτων ή 
παραγωγής προϊόντων ή και παροχής υπηρεσιών τα 
εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων και µε την προϋπόθεση ότι τα 
ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ή το 
ελευθέριο επάγγελµα υπερβαίνουν τα εξήντα χιλιάδες 
(60.000) ευρώ.

2. Εκτός από τις δηλώσεις που ορίζονται στην 
προηγούµενη παράγραφο, ελέγχονται επίσης για τους 
ίδιους επιτηδευµατίες και οι οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α., καθώς 

και οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που τυχόν 
υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις του ν. 
3296/2004 και αφορούν τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους. 
Για τους ίδιους επιτηδευµατίες και τις ίδιες διαχειριστικές 
περιόδους ελέγχεται επίσης και η ορθή εφαρµογή των 
διατάξεων του Π.∆. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και του ν. 1809/1988.

3. Για τη διενέργεια των ελέγχων που ορίζονται στις 
προηγούµενες παραγράφους εφαρµόζονται οι κείµενες 
κατά περίπτωση διατάξεις. Επί διενέργειας τακτικού ελέγχου 
εφαρµόζονται και εν προκειµένω οι διατάξεις της 
απόφασης ΠΟΛ.1072/8.4.2011, όπως αυτή ισχύει.

4. Ποσά φόρου εισοδήµατος ή Φ.Π.Α. ή λοιπών 
φορολογιών που προκύπτουν από τις παραπάνω 
δηλώσεις και έχουν ήδη βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται λόγω 
της υποβολής τους σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις του 
ν. 3296/2004, συµψηφίζονται µε τα αποτελέσµατα βάσει 
των διενεργούµενων ελέγχων, επιστρεφόµενης της τυχόν 
αρνητικής διαφοράς, εφόσον αυτή προκύπτει από τακτικό 
έλεγχο.

5. Από τις επιλεγείσες προς έλεγχο µε την παρούσα 
απόφαση δηλώσεις εξαιρούνται αυτές που έχουν κάνει 
αποδεκτό το εκκαθαριστικό σηµείωµα της παραγράφου 1 
του άρθρου 9 του ν. 3888/2010 και δεν εµπίπτουν στις 
δ ι α τ ά ξ ε ι ς  τ η ς  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  1  τ η ς  Α . Υ . Ο .  
ΠΟΛ.1066/4.4.2011.

6. Οι κείµενες διατάξεις περί αρµοδιοτήτων των ελεγκτικών 
φορολογικών υπηρεσιών ισχύουν και ως προς την 
αρµοδιότητα διενέργειας των ελέγχων που ορίζονται µε την 
παρούσα απόφαση.

7. Για τις επιλεχθείσες προς έλεγχο µε την παρούσα 
απόφαση δηλώσεις οικονοµικού έτους 2010, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην 
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν. 
3296/2004, όπως ισχύει.

8. Τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο 
εφαρµόζονται και επί δηλώσεων οικονοµικού έτους 2010, 
οι οποίες υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του 
ν. 3888/2010 και εµπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης 
γ΄ της παραγράφου 2 καθώς και της παραγράφου 4 του 
άρθρου 7 του νόµου αυτού.

Ελεγχοι δηλώσεων επιτηδευµατιών που δεν έκαναν περαίωση 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ και όχι δειγµατοληπτικός θα είναι ο έλεγχος των 
αποδείξεων φορολογουµένων, για τους οποίους 
προκύπτει επιστροφή φόρου πάνω από 1.500 ευρώ.
Αυτό διευκρινίζει µε εγκύκλιό του το Yπουργείο 
Οικονοµικών, προσθέτοντας ότι οι αποδείξεις αυτές θα 
φυλάσσονται σε κλειστό φάκελο στην εφορία και µετά από 
τον έλεγχο.

Σε περιπτώσεις επιστροφών κάτω των 1.500 ευρώ, ο 
έλεγχος θα είναι δειγµατοληπτικός.

Επίσης, µε την ίδια εγκύκλιο γίνεται σαφές ότι αν κάποιο 
φυσικό πρόσωπο δεν µπορεί να παραλάβει τον 
κλειδάριθµο από την εφορία, αρκεί απλή εξουσιοδότηση.

Το πλήρες κείµενο της ΠΟΛ. 1119/24-05-2011 έχει ως εξής:

Θέµα: 1. Eλεγχος αποδείξεων (κωδ. 049).

2. Προσκόµιση απλής εξουσιοδότησης για την παραλαβή 
του κλειδαρίθµου από τις ∆ΟΥ σε περιπτώσεις αδυναµίας 
αυτοπρόσωπης παρουσίας.

1. Ως προς τις επιστροφές φόρου εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων οικον. έτους 2011 που έχουν περιληφθεί στις 
καταστάσεις επεξεργασίας που αποστέλλει η ΓΓΠΣ στις 
∆ΟΥ για έλεγχο ,  σηµειώνονται τα ακόλουθα :
α) Oταν το ποσό της επιστροφής είναι πάνω από 1.500 
ευρώ θα εφαρµοσθεί η διαδικασία που αναφέρεται στο 
∆16 1067094/09 Μαΐου 2011 έγγραφο της ΓΓΠΣ, που σας 
έχει κοινοποιηθεί, µε την σηµείωση ότι στον έλεγχο αυτό θα 
περιλαµβάνονται και οι αποδείξεις του κωδ. 049, οι οποίες 
µετά τον έλεγχο θα φυλάσσονται σε κλειστό φάκελο και θα 
παραµένουν στη ∆ΟΥ, όπως προβλέπεται από την 
παράγραφο 3 της ΠΟΛ. 1094/15.3.2011 διαταγής µας.
β) Για τις λοιπές περιπτώσεις, ανεξαρτήτως αν το 
αποτέλεσµα είναι πιστωτικό ή χρεωστικό, ο έλεγχος θα 
γίνεται σε στοχευµένο και τυχαίο δείγµα, για την υλοποίηση 
του οποίου θα σταλούν ανά ∆ΟΥ καταστάσεις 
φορολογουµένων από την υπηρεσία µας σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα.

Για τις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί καταστρατήγηση 
του κινήτρου µε δήλωση ανακριβών ποσών στις δηλώσεις 
εισοδήµατος, είναι αυτονόητο ότι θα υπάρξουν οι 

συνέπειες που ορίζονται από τον νόµο.
2. Επιπλέον και σε συνέχεια της ΠΟΛ. 1186/20.12.2010 ΑΥΟ, 
αναφορικά το θέµα της παραλαβής του κλειδαρίθµου και 
µε αφορµή ερωτήµατα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία 
µας και τα διάφορα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί 
µεταξύ φορολογουµένων και ∆ΟΥ, διευκρινίζεται ότι, σε 
περιπτώσεις αδυναµίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του 
φυσικού προσώπου ή του νοµίµως εκπροσωπούντος το 
µη φυσικό πρόσωπο στη ∆ΟΥ, για την παραλαβή του 
κλειδαρίθµου (αντί του ειδικού πληρεξουσίου), αρκεί η 
προσκόµιση απλής εξουσιοδότησης για την παραλαβή 
του κλειδαρίθµου, η οποία θα φέρει το γνήσιο της 
υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αστυνοµικό 
τµήµα ή ΚΕΠ ή από οποιαδήποτε άλλη δηµόσια αρχή που 
έχει το δικαίωµα αυτό και δεν απαιτείται να αναγράφεται 
σαν ειδικό πληρεξούσιο ή συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο.

Επισηµαίνεται επίσης ότι και σε περίπτωση προσκόµισης 
γενικού συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου οι  
ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να παραλαµβάνουν τον 
κλειδάριθµο από τις ∆ΟΥ.

Σε επιστροφή φόρου άνω των 1.500 ευρώ θα γίνεται τακτικός έλεγχος στις αποδείξεις 
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 THN επιδείνωση του επιχειρηµατικού 
π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  ε ξ α ι τ ί α ς  τ η ς  
δηµοσιονοµικής κρίσης και της υφεσιακής 
πορείας της ελληνικής οικονοµίας 
επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Icap Group 
για την πιστοληπτική ικανότητα των 
ελληνικών επιχειρήσεων το 2010. 

Σύµφωνα µε την µελέτη, για τη διάρκεια της 
περιόδου 1/1/2010 - 31/12/2010 το 38,57% 
των εταιριών επιδείνωσε την πιστοληπτική 
ικανότητά του, έναντι του 12,27% που τη 
βελτίωσε. Hτοι, για κάθε µία επιχείρηση που 
η  π ι σ τ ο λ η π τ ι κ ή  τ η ς  ι κ α ν ό τ η τ α  
αναβαθµίστηκε ,  αντιστοιχούν 3,14 
επιχειρήσεις των οποίων η πιστοληπτική 
ικανότητα επιδεινώθηκε. Σηµειώνεται ότι για 
το 2009 είχε επιδεινωθεί το 23,40% των 
εταιριών του δείγµατος.

Σύµφωνα µε την ίδια µελέτη και µετά την 
αξιολόγηση 215.548 Α.Ε. και ΕΠΕ όλων των 
τοµέων δραστηριότητας (Βιοµηχανία - 
Εµπόριο - Υπηρεσίες), οι ασυνεπείς 
επιχειρήσεις για το 2010 ανήλθαν στο 
58,4%. 

Συγκεκριµένα, η µελέτη εξέτασε την εξέλιξη 
των ποσοστών ασυνέπειας καθώς επίσης 
και την κατεύθυνση (θετική ή αρνητική) και 
τον βαθµό µετακίνησής τους µεταξύ των 
διαβαθµίσεων πιστοληπτικής αξιολό-

γησης κατά την περίοδο 1/1/2010 - 
31/12/2010. 

Εξετάζοντας αναλυτικότερα τα παραπάνω 
στοιχεία παρατηρούµε ότι οι επιχειρήσεις 
των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα 
επιδεινώθηκε υπερτερούν έναντι εκείνων 
των οποίων βελτιώθηκε σε όλους τους 
επιµέρους τοµείς δραστηριότητας. 

Την πιο δυσµενή εικόνα εµφανίζουν οι 
βιοµηχανικές επιχειρήσεις εκ των οποίων 
το 45,33% επιδείνωσε την πιστοληπτική 
του ικανότητα έναντι 10,39% που τη 
βελτίωσε. Αντίστοιχη, αλλά ελαφρώς 
καλύτερη, η εικόνα των εµπορικών 
επιχειρήσεων, από τις οποίες το 34,12% 
επιδείνωσε την πιστοληπτική του ικανότητα 
και το 13,63% των εταιριών τη βελτίωσε. 
Τέλος, το ποσοστό των εταιριών του τοµέα 
των υπηρεσιών που επιδείνωσαν την 
πιστοληπτική τους ικανότητα είναι 36,93% 
έναντι 12,50%. 

Από τα παραπάνω στοιχεία παρατηρείται 
ότι κατά την περίοδο 1/1/2010 - 31/12/2010 
οι βιοµηχανικές επιχειρήσεις παρουσίασαν 
συγκριτικά τη σηµαντικότερη επιδείνωση 
της πιστοληπτικής τους ικανότητας, ενώ 
ακολουθούν οι επιχειρήσεις του τοµέα των 
υπηρεσιών, και µε µικρή διαφορά οι 
επιχειρήσεις του τοµέα του εµπορίου. 

Επιδεινώθηκε η πιστοληπτική ικανότητα 
για το 38,57% των επιχειρήσεων το 2010 

∆ηµοσιεύθηκε την Τρίτη 24 Μαΐου η Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων για ένταξη 
στο Πρόγραµµα «Νέα –Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Το Πρόγραµµα, συνολικού προϋπολογισµού 30 εκ Ä, αποτελεί 
ένα ευέλικτο επιχειρηµατικό εργαλείο και αφορά 
επιχειρηµατικά σχέδια φυσικών προσώπων (ανεξαρτήτως 
φύλου και ηλικίας) ή επιχειρήσεων, που έχουν κλείσει έως και 
πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την 
εµπορική αξιοποίηση καινοτοµικών ιδεών µε µία ή 
περισσότερες από τις παρακάτω µορφές:

την εµπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών 
την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών τους 
τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της 

διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιµοποιούν

Με το Πρόγραµµα «Νέα – Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 
ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από 
30.000 έως 300.000 ευρώ για το τοµέα της µεταποίησης ή από 
20.000 έως 200.000 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που 
δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιµους 
κλάδους οικονοµικών δραστηριοτήτων. Το ποσοστό 
ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιµων δαπανών για 
ολόκληρη την επικράτεια.
 
Η επιλεξιµότητα των δαπανών, για τον πρώτο κύκλο 
υποβολής, υπολογίζεται από την ηµεροµηνία Προκήρυξης 

του Προγράµµατος (24.05.2011)
Για τον πρώτο κύκλο υποβολής, οι επενδυτικές προτάσεις 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) στον διαδικτυακό 
τ ό π ο  h t t p : / / w w w . e p e n d y s e i s . g r /  κ α ι  
www.ependyseis.gr/mis από τις 15.07.2011, (έναρξη 
ηλεκτρονικής υποβολής) µέχρι τις 30.09.2011.
 
Φορείς διαχείρισης του προγράµµατος είναι η Γενική 
Γραµµατεία Βιοµηχανίας – ∆ιεύθυνση Μικρών και Μεσαίων 
Επιχειρήσεων (∆ΜΜΕ) και ο Ενδιάµεσος Φορέας του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).
 
Συνοπτική και περιεκτική πληροφόρηση υπάρχει στην 
ιστοσελίδα http://www.startupgreece.gov.gr/, στην 
κατηγορία «Χρηµατοδοτήσεις». Το Έντυπο Υποβολής όπως 
και όλα τα έντυπα της Πρόσκλησης και πληροφορίες, έχουν 
αναρτηθεί στις παρακάτω ιστοσελίδες:

· Υ π ο υ ρ γ ε ί ο  Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς  Α ν ά π τ υ ξ η ς  κ α ι  
Ανταγωνιστικότητας  http://www.mindev.gov.gr/

· Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (www.ggb.gr)
· ΕΥ∆/ΕΠΑΕ  (http://www.antagonistikotita.gr/),
· ΕΦΕΠΑΕ  (http://www.efepae.gr/)
· (http://www.espa.gr/, www.ependyseis.gr/mis )
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να επικοινωνούν µε τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα 
τηλέφωνα 210-6985210 και το γραφείο πληροφόρησης της 
ΕΥ∆ ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.

Τοπικά  προϊόντα ποιότητας της Ηπείρου και της ∆υτικής Μακεδονίας είχαν 
την ευκαιρία να γευτούν όσοι επισκέφθηκαν τα περίπτερα των δύο περιοχών 
στο Agro Quality Festival που πραγµατοποιήθηκε στην «Τεχνόπολις» στο 
Γκάζι το τριήµερο από 13-15 Μαΐου 2011.

Την έκθεση τίµησαν µε την παρουσία τους ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. 
Κάρολος Παπούλιας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. 
Κων/νος Σκανδαλίδης, η Υφυπουργός κα Μιλένα Αποστολάκη, η Γενική 
Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου και ∆υτικής Μακεδονίας 
κα ∆ήµητρα Γεωργακοπούλου Μπάστα κ.α. 

Υπενθυµίζεται ότι το Agro Quality Festival διοργανώθηκε από τον Agrocert 

Συµµετοχή του Επιµελητηρίου Πρέβεζας στο 
2ο Agro Quality Festival στην Αθήνα

και τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Στρατηγικού Σχεδιασµού υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε στόχο την οργανωµένη 
παρουσίαση των πιστοποιηµένων και παραδοσιακών προϊόντων που 
κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.

Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας σε συνεργασία 
µε την Περιφέρεια Ηπείρου και τα Επιµελητήρια Γρεβενών, Κοζάνης, 
Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας ανταποκρίθηκε 
στο κάλεσµα των διοργανωτών του τριηµέρου και σε κοινό περίπτερο 
έδωσε τη δυνατότητα στους ντόπιους παραγωγούς να προβάλουν τα 
προϊόντα τους. 

Πρόγραµµα «Νέα –Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα»

Από τα µέσα 
Ιουνίου

 η προµήθεια 
της φοροκάρτας 
Στα µέσα Ιουνίου το υπουργείο 

Οικονοµικών θα προµηθεύσει τους 

φορολογούµενους µε την φοροκάρτα.
 

Η φοροκάρτα θα τεθεί σε εφαρµογή 

στο τέλος Ιουνίου και θα απαλλάξει 

τους πολίτες από την υποχρέωση να 

συγκεντρώνουν αποδείξεις από τις 

συναλλαγές τους.
 

Η φοροκάρτα ή αλλιώς η κάρτα 

αποδείξεων θα είναι προαιρετική και θα 

χορηγείται µόνο στους πολίτες που θα 

ενταχθούν στο σύστηµα παραγγελίας 

και διαθέσεως των µαγνητικών καρτών.
 

Ο χρήστης της κάρτας θα υποχρεούται 

να δηλώσει στην Γενική Γραµµατεία 

Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) 

του υπουργείου Οικονοµικών τον 

αριθµό της µέσω διαδικτύου (internet) 

και µε την χρήση µηνυµάτων κινητής 

τηλεφωνίας (SMS). 



∆ιακόσιες ογδόντα επιχειρήσεις ιδρύθηκαν από 4 Απριλίου 2011 µέχρι 3 Μαΐου 2011 
µέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης όλης της χώρας, ενώ εγγράφηκαν 2.279 
επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 1.806 είναι ατοµικές) στο Γενικό Μητρώο 
Επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ). Αυτό προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία του 
υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ενός µήνα 
λειτουργίας του του ΓΕΜΗ και των Υπηρεσιών Μίας Στάσης, ενώ για την ενίσχυση 
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος προωθούνται µε ταχείς διαδικασίες άλλα εννέα 
βήµατα στο πλαίσιο αυτών των δράσεων.

Ειδικότερα, το υπουργείο προωθεί τα εξής:

- Απλούστευση και ένταξη αδειοδοτικής διαδικασίας στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης 
(ΥΜΣ)

- ∆ιεύρυνση Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) για τις Ατοµικές Επιχειρήσεις

- ∆ιασύνδεση Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) µε το Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) των Επιµελητηρίων 
(Προγραµµατικές Συµβάσεις)

- Ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης των Συµβολαιογράφων

- Ένταξη 54 ΚΕΠ στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ)

- Ολοκλήρωση Εµπλουτισµού της Βάσης του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων 
(ΓΕΜΗ)

- Ολοκλήρωση όλων των Ηλεκτρονικών ∆ιεπαφών

- Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) για το Μητρώο Εξαγωγέων και τα λοιπά Ειδικά 
Μητρώα

-  Χρήση Ψηφιακών Υπογραφών

Αναλυτικά, στα 59 επιµελητήρια της χώρας και σε περίπου 1.950 
συµβολαιογράφους που έχουν πιστοποιηθεί µέχρι σήµερα, (από τους 3.200 που 
υπάρχουν πανελλαδικά και πιστοποιούνται καθηµερινά), έχουν ιδρυθεί οι 
παρακάτω εταιρικοί τύποι: Α.Ε. 17, ΕΠΕ 18, Ε.Ε. 95, Ο.Ε. 150 ενώ, αντίστοιχα, η µορφή 
των επιχειρήσεων που έχουν εγγραφεί στο Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ) 
πανελλαδικά είναι η εξής: Α.Ε. 41, Ο.Ε. 244, Ε.Ε. 132, ΕΠΕ 52, Κοινωνία 1, Αστική 
Εταιρεία 1, Ατοµική 1.806 και λοιπών υποχρεώσεων.
 
2. Χρήσιµες πληροφορίες για το Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ) και την 
Υπηρεσία Μίας Στάσης µπορεί να λάβει κάθε ενδιαφερόµενος στις παρακάτω 
ιστοσελίδες:

- www.gge.gr (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου), στην κατηγορία "∆ιαδικασία 
Σύστασης Επιχειρήσεων", όπου δίνονται χρήσιµες πληροφορίες για τη σύσταση 
επιχειρήσεων, τα στοιχεία επαφής των εµπλεκόµενων φορέων, όπως τις 
∆ιευθύνσεις Εµπορίου των Νοµαρχιών, τα Επιµελητήρια, τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές 
Υπηρεσίες, τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους, τους Συµβολαιογραφικούς Συλλόγους, 
τα Πρωτοδικεία, καθώς και πληροφορίες για τους τύπους επιχειρήσεων και τις 
προϋποθέσεις που από το νόµο επιβάλλονται για τη σύστασή τους

- www.businessportal.gr, όπου παρέχονται χρήσιµες πληροφορίες για τη 
λειτουργία του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ) και των Υπηρεσιών Μίας 
Στάσης, το θεσµικό πλαίσιο, απαντήσεις σε συχνά ερωτήµατα (FAQs), τους 
πιστοποιηµένους χρήστες (Συµβολαιογράφοι και Επιµελητήρια) χρήσιµοι 
σύνδεσµοι κ.λπ.

- www.businessregistry.gr, όπου παρέχεται η δυνατότητα ενηµέρωσης για το 
µοναδικό αριθµό Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ) κάθε επιχείρησης µέσω 
υποβολής του ΑΦΜ, καθώς και γενικής φύσης πληροφορίες για το Γενικό Μητρώο 
Επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ). Επιπλέον, κάθε εγγεγραµµένη επιχείρηση µπορεί να εισέλθει 
στη βάση δεδοµένων του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ) µε τη χρήση 
µοναδικού κωδικού πρόσβασης και να ενηµερωθεί για όλα τα στοιχεία του 
φακέλου της.

- www.geminet.gr, όπου παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε πιστοποιηµένο χρήστη 
(Επιµελητήρια και Συµβολαιογράφοι) να εισέλθουν στο σύστηµα µε τη χρήση 
µοναδικού κωδικού και να πραγµατοποιήσουν τη σύσταση µιας επιχείρησης από 
οποιοδήποτε σηµείο.
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Για τις αγορές σας 
προτιµάτε τα καταστήµατα 

του Νοµού µας
Επιµελητήριο Πρέβεζας
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Ta πρώτα στοιχεία σχετικά µε το ποια επαγγέλµατα θα ενταχθούν και ποια θα βγουν 
από τη νέα λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων έδωσε ο πρόεδρος της 
11µελούς Επιτροπής Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, κατά τη διάρκεια της εισήγησής 
του. Η επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της εξετάζοντας νέο αριθµό επαγγελµάτων. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, αναµένεται να βγουν από τη νέα λίστα 150.000 
ασφαλισµένοι, ενώ άλλοι 50.000 θα προστεθούν στον νέο κατάλογο. Η νέα λίστα 
είναι απαραίτητο να δοθεί στην ηγεσία του Yπουργείου Εργασίας έως τις 15 Ιουνίου, 
ενώ από την 1η Ιουλίου, σύµφωνα µε το µνηµόνιο, πρέπει να εφαρµοστεί το νέο 
καθεστώς.
 
Από τη νέα λίστα αναµένεται να απενταχθούν περίπου 70.000 διοικητικοί υπάλληλοι, 
οι οποίοι εργάζονται στη βαριά βιοµηχανία, τη χηµική βιοµηχανία και τη 
φαρµακοβιοµηχανία, ενώ οι πρώτοι που θα ενταχθούν στη νέα αναθεωρηµένη 
λίστα θα είναι το νοσηλευτικό προσωπικό των δηµόσιων νοσοκοµείων. 

Aπό τον νέο κατάλογο, εκτός από τους διοικητικούς υπαλλήλους, αναµένεται να 
εξαιρεθούν πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί, εργαζόµενοι στον χώρο του 
µόντελινγκ, εκφωνητές ραδιοφώνου, κοµµωτές και κάποιες ειδικότητες στον χώρο 
του τουρισµού και επισιτισµού. Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι σερβιτόροι και οι 
τραγουδιστές θα παραµείνουν στη λίστα, καθώς οι συνθήκες εργασίας τους δεν 
έχουν τροποποιηθεί. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Yπουργείου Εργασίας, σήµερα βρίσκονται στη λίστα 
κατηγορίες εργαζοµένων όπως υπάλληλοι γραφείου (16.464), φυσικοί και 
µαθηµατικοί (1.129), αρχιτέκτονες τεχνολόγοι (3.886), µοντέλα και πωλητές (2.328), 
απασχολούµενοι σε ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες (2,569), στην 
παροχή υπηρεσιών (1.134), εργαζόµενοι στα ασφαλιστικά ταµεία (303) κ.ά. Ο 
µεγαλύτερος αριθµός ασφαλισµένων στα βαρέα και ανθυγιεινά είναι οικοδόµοι 
(104.423), οδηγοί µέσων µεταφοράς και χειριστές (107.542), εργαζόµενοι σε 
ξενοδοχεία και εστιατόρια (38.056), στο χονδρεµπόριο (30.690), στη βιοµηχανία 
τροφίµων και ποτών (25.436), στις κατασκευές (24.290), τεχνίτες ανέγερσης κτιρίων 
και δοµικών έργων (20.333). 

Στην τελική ευθεία 
η νέα λίστα µε τα ΒΑΕ 

Αλλάζει το νοµοθετικό πλαίσιο για την κατάσχεση και καταστροφή των 
προϊόντων µαϊµούδων προκειµένου να επιτραπεί η άµεση καταστροφή τους. Το 
υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προωθεί σχετική 
τροπολογία στο νοµοσχέδιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων που 
προβλέπεται να ψηφιστεί άµεσα και όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο 
αρµόδιος υφυπουργός κ. Ντ. Ρόβλιας η υπάρχουσα νοµοθεσία σταµατάει να 
είναι γραφειοκρατική και χρονοβόρα και αποτελεί ένα πρώτο ισχυρό πλήγµα στη 
µάστιγα του παρεµπορίου.
 
  Με βάση τη νέα ρύθµιση, η κατάσχεση των προϊόντων θα είναι άµεση από τα 
κλιµάκια ελέγχου των λαϊκών αγορών και υπαίθριου εµπορίου (αποκτούν 
αρµοδιότητες Σ∆ΟΕ), ή από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία ή από το Σ∆ΟΕ ή από µικτά 
κλιµάκια µε τη συνδροµή και της Αστυνοµίας και η καταστροφή των 
εµπορευµάτων υπαίθριου εµπορίου θα γίνεται επί τόπου µε κάθε πρόσφορο 
µέσο, περιλαµβανόµενης της ρίψης εντός απορριµµατοφόρου ή µε την 
καταστροφή της εµπορικής αξίας του προϊόντος µε ανεξίτηλο σπρέϊ.

Την πρωτοβουλία αυτή χαιρέτησαν οι φορείς της αγοράς.

Η καταστροφή 
παρεµπορίου θα είναι άµεση,

µε τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης

των προϊόντων 


