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Καταργούνται όλοι οι περιορισµοί 

Ελευθερ^ 
υπηρεσίε5 
καιαγορέ5 

∆ικηγόροι 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΙ∆Η 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ των συµβολαίων προβλέπεται άµεση κατάργηση 
της υποχρεωτικής παράστασης του δικηγόρου όσον αφορά την πλευρά 
του πωλητή ο οποίος θα µπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή του 
συµβολαίου χωρίς να είναι υποχρεωµένος να έχει δίπλα του και τον 
νοµικό του παραστάτη. 
Αντίθετα, για τον υποψήφιο αγοραστή, εάν το τίµηµα του συµβολαίου 
είναι µεγαλύτερο από 80.000 ευρω, παραµένει υποχρεωτική n παρουσία 
του δικηγόρου µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2013. Αν βέβαια το τίµηµα της 
αγοραπωλησίας είναι µικρότερο, µπορεί από τώρα και ο αγοραστής 
µόνος του να προχωρήσει στην υπογραφή του συµβολαίου. 
Σε κάθε περίπτωση πάντως, από την In Ιανουαρίου 2014 n παράσταση 
του δικηγόρου θα είναι προαιρετική για όλα τα συµβαλλόµενα µέρη 
ανεξαρτήτως ύψους τιµήµατος. 
Επιπλέον, για πρώτη φορά οι ελάχιστες αµοιβές των δικηγόρων οι 
οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε έµµισθη εντολή προβλέπονται 
νοµοθετικά και είναι ανάλογες µε εκείνες των συναδέλφων τους που 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς του δηµόσιου τοµέα 

-SF· Γ. lr 

Υγεία 
ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ των διαγνωστικών κέντρων και των πολύίατρείων ανοίγει 
το Μνηµόνιο ΠΙ στους ιδιώτες. Ειδικότερα, τροποποιούνται οι διατάξεις 
του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπουν την άσκηση 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τοµέα της παροχής πρωτοβάθµιας 

φροντίδας υγείας, δίνοντας το δικαίωµα σε φυσικά πρόσωπα και 
σε εταιρείες µε οποιαδήποτε νοµική µορφή να επενδύσουν στον τοµέα 
της υγείας. Ετσι, για in λειτουργία ιατρείων, οδοντιατρείων, πολύίατρείων, 

πολυοδοντιατρείων, ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων, 
ιδιωτικών εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ιδιωτικών 

µονάδων χρόνιας αιµοκάθαρσης, εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, 
εργαστηρίων αισθητικής, οδοντοτεχνικών εργαστηρίων, µονάδες 
αδυνατίσµατος και διαιτολογικών µονάδων, καταστηµάτων οπτικών 
ειδών και τµήµατος φακών επαφής καταργούνται οι περιορισµοί 
ίδρυσης υπό την προϋπόθεση να ορίζεται επιστηµονικά υπεύθυνος 
κάτοχος βεβαίωσης άσκησης επαγγέλµατος. 

Λογιστές 
ME ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ταυτότητα αντικαθίσταται n άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος λογιστή Εφεξής οι φοροτεχνικοί - λογιστές θα πρέπει 
να υποβάλλουν κάθε χρόνο στο Οικονοµικό Επιµελητήριο υπεύθυνη 
δήλωση όπου θα δηλώνουν ότι ασκούν το επάγγελµα, δεν έχουν 
καταδικαστεί συνεπεία ποινικών ή πειθαρχικών παραπτωµάτων 
και ότι έχουν παρακολουθήσει όλη την απαιτούµενη για το επίπεδο 
της επαγγελµατικής τους κατάταξης εκπαίδευση. 

Ορκωτοί εκτιµητές 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ n κατάργηση όλων των περιορισµών για την άσκηση 
των επαγγελµάτων των ορκωτών εκτιµητών. Υπό το νέο καθεστώς, 
µπορεί να οριστεί οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει την 
ιθαγένεια ήτην έδρα του αντίστοιχα σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. Ο αριθµός των ορκωτών εκτιµητών και των βοηθών ορκωτών 
εκτιµητών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια είναι 
απεριόριστος. Σε ό,τι αφορά την αµοιβή τους, θα γίνεται ελεύθερα, µε 
κοινή συµφωνία των µερών. 

www.clipnews.gr
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Βυτιοφόρο 
Τα ανεξάρτητα πρατήρια µπορούν πλέον να χρησιµοποιούν για τη 
διακίνηση υγρών καυσίµων ιδιόκτητα ή µισθωµένα Βυτιοφόρο ανεξαρτητοι 
χωρητικάτηταε, uno τον όρο ότι τηρούνται οι κανόνεε αστυνόµευοττε Kat 
ασφαλείαε για τη µεταφορά καυσίµων, καθώε και να µισθώνουν φορτηγά 
∆Χ Βυτιοφόρο χωρίε ανάγκη περιορισµού των ιδιόκτητων βυτιοφόρων. 
Επιπλέον, επιτρέπεται σε κάθε βυτιοφόρο ανεξαρτητοι µεγέθουε που 
πραγµατοποιεί για λογαριασµό τουε µεταφορά να εισέρχεται Se διυλιστήρια 
και φορολογικέε αΠοθήκεε για να µεταφέρει καύσιµα µε το δικό του 
εµπορικό σήµα. 

Εκτελωνιστές 
ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ n πλήρης απελευθέρωση του κλάδου, καθώς το 
Μνηµόνιο III ορίζει ότι οι εκτελωνιστικές εργασίες για λογαριασµό 
του κυρίου του εµπορεύµατος µπορούν να διενεργούνται σε κάθε 
περίπτωση (εισαγωγή, εξαγωγή) και από άλλα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, πλην των εκτελωνιστών, για τα οποία δεν προβλέπεται n 
πλήρωση συγκεκριµένων κριτηρίων. Καταργείται και n υποχρέωση 
της πρακτικής άσκησης σε εκτελωνιστικό γραφείο προκειµένου 
κάποιος να αποκτήσει άδεια για άσκηση του επαγγέλµατος. 

ρτοεκφορτωτές 
kvmiaiTEITAI όλη n υφιστάµενη φορτοεκφορτωτική νοµοθεσία Λιµένος 

και Ξηράς, µε αποτέλεσµα να απελευθερώνεται n πρόσβαση 
, στο επάγγελµα. Στο πλαίσιο αυτό δεν ισχύουν πλέον γεωγραφικοί 

me περιορισµοί, τίθενται ελάχιστες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος 
και καταργούνται οι περιορισµοί ότι οι φορτοεκφορτωτικές 

•εργασίες διενεργούνται στους χώρους κοινής χρήσης αποκλειστικά 
από φορτοεκφορτωτές εφοδιασµένους µε επαγγελµατικά βιβλιάρια. 
Επιπλέον, για όσους δεν απασχολούνται µε εξαρτηµένη εργασία, n 
αµοιβή τους καθορίζεται µε ελεύθερη διαπραγµάτευση, χωρίς να 
ορίζονται κατώτατες αµοιβές. 

Ξεναγοί 
ΛΕΚΑ ΗΜΕΡΕΣ µετά την υποβολή στο υπουργείο Τουρισµού σχετικής 

αίτησης για αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος, 
ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να ασκούν το επάγγελµα του ξεναγού. 
Επιπλέον, θεσµοθετούνται ταχύρρυθµα προγράµµατα κατάρτισης 
ξεναγών, τα οποία απευθύνονται σε αποφοίτους τµηµάτων Αρχαιολογίας, 

Ιστορίας και Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ενώ µέχρι πρότινος 
το επάγγελµα του ξεναγού µπορούσαν να το ασκήσουν* µόνο 

έλληνες πολίτες και υπήκοοι των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, κάτοχοι διπλώµατος της Σχολής Ξεναγών του Οργανισµού 
Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (OTEK). 

QΠερίπτερα 
ΜΟΝΟΝ TO 30% των περιπτέρων θα παραχωρείται σε άτοµα µε 

W αναπηρία (ΑµεΑ) και πολυτέκνους βάσει εισοδηµατικών κριτηρίων. 
Για τις λοιπές θέσεις θα διεξάγονται δηµοπρασίες από τους δήµους, 
οι οποίοι καθορίζουν και τις θέσεις των περιπτέρων. Επιπλέον, ο 
χρόνος παραχώρησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα έτη, ενώ 
απαγορεύεται n αναµίσθωση ή υπεκµίσθωση και n περαιτέρω 
παραχώρηση σε τρίτους. 
Αναφορικά µε τις υφιστάµενες άδειες, διατηρούνται µεν σε ισχύ 
αλλά δεν µεταβιβάζονται ούτε κληρονοµούνται, ενώ από το 2014 οι 
δικαιούχοι αυτών θα καταβάλουν ειδικός τέλος για τον κοινόχρηστο 
χώρο που καταλαµβάνει το περίπτερο. 

Γάλα, τσιγάρα, εφηµερίδες 
TO ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ πρώτης ηλικίας επιστρέφει εκ νέου στα (ϊάφΐα 
των σουπερµάρκετ, ενώ το πράσινο φως δίνεται και για πι οιά$)εση 
προϊόντων καπνού. Σε ό,τι αφορά τα περιοδικά και τις εφηµερίδες 
προβλέπεται το δικαίωµα κάθε φυσικού n νοµικού προσώπου να 
πωλεί και να διακινεί τα εν λόγω προϊόντα. ^^^^^^^^ 

ΕΥΗ ΜΠΑΤΡΑ 
51 ετών, µηχανικόε - καθηγήτρια 
στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο, 8 χρόνια 
διδασκαλίαε, άγαµη 

«Εχουµε χάσει τα µισό» 
Είναι µηχανικόβ 
∆ηµοσίου 
τα τελευταία 
12 χρόνια 
και διδάσκει 
στο Ανοιχτό 
Πανεπιστήµιο 
για 8η συνεχή 
χρονιά. Η κρίση 

δεν την άφησε ανεπηρέαστη αφού, όπωε 
παραδέχεται, από το 2009 έωε σήµερα 
τα έσοδα Tns έχουν µειωθεί κατά 50%. 
Στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο εργάζεται ωε 
συνεργαζόµενο µέλοε εκπαιδευτικού 
προσωπικού, µε την αµοιβή του καθηγητή 
να εξαρτάται από τον αριθµό των 
σπουδαστών στο τµήµα. «Εάν ο διδάσκων 
έχει 26 φοιτητέε και άνω, όπωε εγώ, 
τότε ο µισθόε του - µεικτά και για 10 
µήνεε - είναι 950 ευρώ. Ολα αυτά µέχρι 
πέρυσι όταν κόπηκαν τα δώρα. Τώρα 
µε τα µέτρα στο ∆ηµόσιο, οι ηερικοπέε 
έφτασαν τον µισθό στα 880 µεικτά. To 
1/3 του µισθού µου δε πηγαίνει στα έξοδα 
που κάνω για να πηγαίνω µία φορά τον 
µήνα στη θεσσαλονίκη, όπου διδάσκω. 
Παίρνουµε ένα µέροε των εξόδων πίσω 
ύστερα από 4 µήνεε» λέει n καθηγήτρια, 
n οποία Βλέπει τον εργασιακό τπε Βιο να 
παρατείνεται, καθώε δεν θα εξαιρεθεί 
από τα νέα συνταξιοδοτικά όρια. 

ΗΛΙΑΣ ΚΑΥΚΑΣ 
53 ετών, ιδιοκτήτηε κοµµωτηρίου επί 
32 χρόνια, έγγαµοε, πατέραε ενήλικηε 
κόρηε 

Μείωση εσόδων 45% 
Για τη 
συνταξιοδότηση 
µου απαιτούνται 
ακόµα 5 χρόνια 
εργασίαε µου 
µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. Ενώ 
όµωε βρίσκοµαι 
στην ανώτατη 

κλίµακα εισφορών στο Ταµείο µου, n 
σύνταξη που θα πάρω είναι πλέον κάτω 
από 1.000 ευρώ, από 1.700 που θα 
έπαιρνα προ Μνηµονίων. Ολα αυτά, 
ενώ δούλευα 15 ώρεε την ηµέρα για 
να καταξιωθώ επαγγελµατικά! Σήµερα, 
Βλέπω τα έσοδα τπε επιχείρησήε µου 
το µοναδικό προσωπικό µου εισόδηµα 
- να έχουν µειωθεί από τιε αρχέε του 
2011 κατά 45% καθώε υποχρεώθηκα 
να κατεβάσω τιε τιµέε για τιε υπηρεσίεε 
µου, ενώ και n συχνότητα προσέλευσηε 
πελατών έπεσε και αναµφισβήτητα 
θα πέσει κι άλλο µε τα νέα µέτρα. 
Αναγκαστικά, µείωσα το προσωπικό 
µου από τρία άτοµα το 2010 σε µόλιε 
ένα σήµερα, µε αµοιβή µάλιστα 20% 
µικρότερη. 
Και n σύζυγόε µου, εργαζόµενη εδώ και 
τέσσερα χρόνια σε ιδιωτική επιχείρηση, 
είδε επίσηε το εισόδηµα τπε να µειώνεται 
25% την τελευταία διετία. Η κόρη µαε, 
πάλι, φοιτά σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα, 
το κόστοε του οποίου ανέρχεται σε 
5.400 ευρώ. Επιπλέον, δεν µπορώ να 
αντεπεξέλθω στιε υποχρεώσειε µου προε 
τρίτουε. Φυσικά, δεν γίνεται λόγοε για 
διακοπέε και οικογενειακέε εξόδουε... 
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