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και εταιρείες που παρέχουν ιατρι-
κές και οδοντιατρικές υπηρεσίες.
β. Φυσιοθεραπευτές και ασκού-
ντες παραϊατρικά επαγγέλματα 
και εταιρείες που παρέχουν 
τέτοιες υπηρεσίες. 
Γ. κλινικές ή θεραπευτήρια. 
δ. οίκοι ευγηρίας.
ε. Λοιπά καταλύματα για άτομα 
που χρήζουν νοσοκομειακής ή 
άλλης φροντίδας ή κοινωνικής 
μέριμνας.
ςΤ. Εκπαιδευτήρια, σχολές, φρο-
ντιστήρια, εργαστήρια ελευθέρων 
σπουδών, παιδικοί-βρεφονηπιακοί 
σταθμοί και κάθε άλλης φύσης 
δραστηριότητες με χαρακτήρα 
διδακτικό ή επαγγελματικής 
κατάρτισης.

Ζ. Ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλω-
μένα 
δωμάτια-διαμερίσματα-κατοικίες. 

η. οργανωμένες τουριστικές κατα-
σκηνώσεις (camping).

Θ. δικηγόροι και εταιρίες 
δικηγόρων. 

ι. Λογιστές, φοροτεχνικοί 
και εταιρείες που παρέχουν 
τέτοιες υπηρεσίες.

ια. Επιχειρήσεις ενοικίασης 
αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, 
μοτοποδηλάτων, σκαφών και 
αεροσκαφών.
τα ίδια πρόστιμα επιβάλλονται 

και στις περιπτώσεις, όπου δεν 
εκδίδονται αποδείξεις και αφο-
ρούν σε οικονομικές δραστηριό-
τητες που πραγματοποιούνται σε 
χώρο διάφορο της σταθερής ή 
μόνιμης δηλωθείσας εγκατάστα-
σης του υπόχρεου ή ασκούνται με 
κάθε είδους τροχοφόρα, πλωτά ή 
λοιπά μέσα, μεταφορικά ή μη, ή 
άλλα εν γένει μέσα άσκησης δρα-
στηριότητας, καθώς και σε περι-
πτώσεις υπόχρεων για τις οποίες 
οι παραβάσεις αυτές λαμβάνουν 
χώρα κατά τους ελέγχους που 
πραγματοποιούνται σε υπαίθριες 
ή μη εκθέσεις, αγορές, εμποροπα-
νηγύρεις και λαϊκές αγορές. Γι’ 
αυτό προσοχή μεγάλη.

διενέργεια ελέγχων αρμοδιότητάς 
τους. 

ποιοι ΚιΝδύΝεύούΝ 
με προςΤιμο 1.000-
5.000 εύρΩ

Όσοι δεν κόβουν απόδειξη 
κινδυνεύουν με ποινές έως 
5.000 ευρώ! κινδυνεύουν οι 

εξής:
α. Ιατροί και οδοντίατροι όλων των 

ειδικοτήτων 

στους παραβάτες επιβάλ-
λεται διοικητικό πρό-
στιμο ύψους χιλίων 

πεντακοσίων ευρώ. Τα πρό-
στιμα επιβάλλονται με από-
φαση του προϊσταμένου της 
ύπηρεσίας, στην οποία υπάγο-
νται τα ελεγκτικά όργανα που 
διαπίστωσαν την παράβαση. 

τα ελεγκτικά όργανα υποχρε-
ούνται να υποβάλουν εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών από την ημε-
ρομηνία διαπίστωσης τέλεσης 
της παράβασης τις σχετικές 
εκθέσεις στην Υπηρεσία τους. Η 
απόφαση επιβολής προστίμου 
εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 
δεκαπέντε εργάσιμων ημερών 
από την υποβολή της σχετικής 
έκθεσης, και αφού ζητηθεί 
ακρόαση του διοικούμενου 
κατά το άρθρο 6 του ν. 
2690/1999 (Α’ 45), και κοινο-
ποιείται αμελλητί στον 
παραβάτη.

 Η απόφαση επιβολής διοι-
κητικού προστίμου υπόκειται 
σε ενδικοφανή προσφυγή 
εντός τριάντα ημερών από την 
κοινοποίησή της, η οποία ασκεί-
ται ενώπιον του Γενικού Γραμμα-
τέα Εμπορίου και Προστασίας 
καταναλωτή, εφόσον οι διοικητι-
κές κυρώσεις έχουν εκδοθεί από 
την διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμί-
σεων και Εποπτείας Αγοράς Προ-
ϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών, 
και ενώπιον του Γενικού Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης διοίκησης, 
στην περιφέρεια του οποίου δια-
πιστώθηκε η παράβαση, σε όλες 
τις άλλες περιπτώσεις. Η από-
φαση επί της προσφυγής εκδίδε-
ται μέσα σε προθεσμία τριάντα 
ημερών από την κατάθεση της 
προσφυγής.

Το ύψος του επιβληθέντος 
διοικητικού προστίμου μειώ-
νεται στο ήμισυ εάν:
α) ο υπόχρεος εντός τριάντα 

ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτόν της 
σχετικής πράξης και σε κάθε 
περίπτωση πριν την άσκηση 
της ενδικοφανούς προσφυ-
γής της παρ. 4, προβεί σε 
καταβολή του. Η καταβολή 
αυτή συνεπάγεται την αυτο-
δίκαιη παραίτηση του υπό-
χρεου από κάθε δικαίωμα 
προσβολής ή αμφισβήτη-
σης της πράξης επιβολής 
προστίμου.

β) ο υπόχρεος εντός τριάντα 
ημερών από την ημερομη-
νία υποβολής καταγγελίας 
ή διενέργειας ελέγχου, 
καταθέσει στην αρμόδια 
ελεγκτική Υπηρεσία τιμο-

λόγιο που αποδεικνύει την αγορά 
τερματικού αποδοχής καρτών 
πληρωμών και μέσων πληρωμής 
με κάρτα.

 σε περίπτωση που οι αρμόδιες 
Υπηρεσίες δεχθούν τουλάχιστον 
πέντε καταγγελίες σε διάστημα 
τριών διαδοχικών μηνών για την μη 
αποδοχή πληρωμών με χρήση 
Μέσων Πληρωμής με κάρτα από 
Υπόχρεο, αυτές κοινοποιούνται 
στην Α.Α.δ.Ε. και στην Ε.Γ. σ. δ.ο.Ε., 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
κατά τον προγραμματισμό και τη 

Έρχονται βαριές ποινές  
σε όσους δεν έχουν PoS
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