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Επιταχύνεται η απελευθέρωση 
επαγγελµάτων και υπηρεσιών 

Εκδίδονται σταδιακά ch υπουργικές αποφάσεις 

Επιταχύνεται η απελευθέρωση 
επαγγελµάτων και υπηρεσιών 

Τις υπουργικές αποφάσεις 
µε τις οποίες απελευθερώνεται 

πλήθος υπηρεσιών και 
επαγγελµάτων στα πλαίσια 
του νόµου «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου 

Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 

2013-2016-Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρµογής του ν. 4046/2012 
και του Μεσοπρόθεσµου 
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 2013-2016» δροµολογεί 

η κυβέρνηση. 
Με τις σχετικές υπουργικές 

αποφάσεις, κάποιες εκ των 
οποίων έχουν ήδη εκδοθεί, 
προωθείται το άνοιγµα του 
επαγγέλµατος του εκτελωνιστή, 

του ορκωτού εκτιµητή, 
του λογιστή φοροτεχνικού, 
του φροντιστή και καθηγητή 
ξένων γλωσσών, του ενεργειακού 

επιθεωρητή, του µεταφορέα 
καυσίµων, 

φορτοεκφορτωτή , του δικηγόρου, 
κ.α.. 

Ειδικότερα σύµφωνα µε το 
νόµο για το Μεσοπρόθεσµο : 

1) Για τη σύνταξη εγγράφου 
ενώπιον συµβολαιογράφου, 
µε αντικείµενο την από 

επαχθή αιτία σύσταση, µετάθεση, 
αλλοίωση, τροποποίηση 

ή κατάργηση 
εµπράγµατων δικαιωµάτων 
σε ακίνητα (εκτός από την 
εξάλειψη υποθηκών και προσηµειώσεων), 

είναι υποχρεωτική 
η παράσταση δικηγόρου 

µόνο για τον αποκτώντα το 
σχετικό δικαίωµα και εφόσον 

σι ανωτέρω συµβάσεις 
έχουν συνολικό αντικείµενο 
αξίας µεγαλύτερο των 80.000 
ευρώ, ανεξαρτήτως του 
τόπου στον οποίο βρίσκεται 
το ακίνητο. Από 1.1.2014 η 
παράσταση δικηγόρου θα 
είναι προαιρετική για όλα τα 
συµβαλλόµενα µέρη. 

2) Οι εκτελωνιστικές εργασίες 
µπορούν να διενεργούνται 
από φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα, εγκαταστηµένα σε 
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αρκεί να διαθέτουν 
ενεργό ελληνικό 

υποβάλλεται στην Κεντρική 
∆ιοίκηση του Οικονοµικού 
Επιµελητηρίου της Ελλάδας 
(Ο E E) ή ανάλογα µε τον τόπο 
της επαγγελµατικής του εγκατάστασης 

στην αρµόδια 
Τοπική ∆ιοίκηση Περιφερειακού 

Τµήµατος του ΟΕΕ 
αναγγελία έναρξης άσκησης 
επαγγέλµατος. Η οε επαγγελµατική 

ταυτότητα χορηγείται 
µόνο σε φυσικά πρόσωπα. Η 
ιδιότητα του µέλους του 
ΟΕΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση 

για την άσκηση του 
επαγγέλµατος του λογιστή 
φοροτεχνικού µετά την 
01.01.2015 

5) Η άδεια διδασκαλίας σε 
Φροντιστήρια και Κέντρων 
Ξένων Γλωσσών, και η άδεια 
κατ' οίκον διδασκαλίας αντικαθίστανται 

πλέον µε αναγγελία 
έναρξης ασκήσεως του 

επαγγέλµατος και συνοδεύεται 
από όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται για 
τη χορήγηση της άδειας. 
Όπου στις κείµενες διατάξεις 

προβλέπεται άδεια διδασκαλίας 
σε Φροντιστήρια και 

Κέντρα Ξένων Γλωσσών και 
άδεια κατ' οίκον διδασκαλίας, 

εφεξής νοείται η ως 
άνω αναγγελία. 

6) Η αµοιβή για η διενέργεια 
ενεργειακής επιθεώρησης 
κτιρίων, λεβήτων και 

εγκαταστάσεων θέρµανσης 
και εγκαταστάσεων κλιµατισµού 

καθορίζεται πλέον 
ελεύθερα µε έγγραφη συµφωνία 

των συµβαλλόµενων 
µερών. Οι προβλεπόµενες ως 
ελάχιστες νόµιµες αµοιβές 
καταργούνται. Οι δε εισφορές 

και τα δικαιώµατα που 
προβλέπονται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία, υπολογίζονται 

εφεξής επί της συµβατικής 
αµοιβής. 

7) Επιτρέπεται στα τουριστικά 
γραφεία και στα γραφεία 

ενοικιάσεως 
αυτοκινήτων και σε εταιρείες 
και συνεταιρισµούς επιβατηγών 

δηµόσιας χρήσης αυτοσης 

επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη. 

11) Βεβαίωση λειτουργίας 
εργαστηρίου φυσικοθεραπείας 

χορηγείται πλέον και 
σε φυσικά πρόσωπα και σε 
εταιρείες µε οποιαδήποτε νοµική 

µορφή από την οικεία 
Περιφέρεια. Προϋπόθεση 
λειτουργίας είναι ο ορισµός 
επιστηµονικά υπεύθυνου φυσικοθεραπευτή. 

12) Πλέον για τη λειτουργία 
Μονάδας Χρόνιας Αιµοκάθαρσης 

(M.X.A.) απαιτείται 
µόνον αναγγελία έναρξης 
λειτουργίας στην Περιφέρεια-έδρα 

της Μονάδας, 
13) To επάγγελµα του ξεναγού 

ασκείται πλέον ελεύθερα 
µετά την πάροδο 10 

ηµερών από την υποβολή 
από τους ενδιαφεροµένους 
στο υπουργείο Τουρισµού 
αίτησης για αναγγελία έναρξης 

άσκησης επαγγέλµατος 
ξεναγού, συνοδευόµενης 
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

όπως αυτά καθορίζονται 
µε απόφαση του 

Υπουργού Τουρισµού. η 
οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας 

ενός µηνός από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
του παρόντος. 

14) Πλέον επιτρέπεται να 
χρησιµοποιούνται στο ελληνικό 

έδαφος για τις εµπορευµατικές 
µεταφορές µεταξύ 

των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης τα οχήµατα 

που έχουν µισθώσει 
επιχειρήσεις εγκατεστηµένες 

στο έδαφος άλλου κράτους 
µέλους. 

15) Επιχειρήσεις µη µεταφορικές 
και σι επαγγελµατίες 

µη µεταφορείς που ασκούν 
επιχείρηση ή επάγγελµα στην 
Ελλάδα, καθώς και φυσικά 
και νοµικά πρόσωπα και ενώσεις 

προσώπων χωρίς νοµική 
προσωπικότητα που δεν 
ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα 

µπορούν να µισθώνουν 
φορτηγά αυτοκίνητα 

µικτού βάρους έως και 3,5 

πρόσωπα, εγκαταστηµένα σε 
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αρκεί να διαθέτουν 
ενεργό ελληνικό 

Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 
ή αριθµό καταχώρισης 
και αναγνώρισης 

οικονοµικών φορέων EORI 
(εκτελωνιστικές εργασίες 
είναι σι κατά τις κείµενες 
διατάξεις και κανονισµούς 
απαιτούµενες πάσης φύσεως 
διατυπώσεις ενώπιον των Τελωνειακών 

Αρχών προκειµένου 
για την εισαγωγή και 

εξαγωγή εµπορευµάτων). Τα 
πρόσωπα που ενεργούν εκτελωνιστικές 

εργασίες µπορούν 
να δραστηριοποιούνται 

σε ολόκληρη την Ελληνική 
Επικράτεια, σε µία ή περισσότερες 

Τελωνειακές Περιφέρειες 
της χώρας. 

3) Ορκωτός εκτιµητής µπορεί 
να οριστεί οποιοδήποτε 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
έχει την ιθαγένεια ή την 
έδρα του αντίστοιχα σε κράτος 

µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο αριθµός των ορκωτών 

εκτιµητών και των 
βοηθών ορκωτών εκτιµητών 
που δραστηριοποιούνται 
στην ελληνική επικράτεια 
είναι πλέον απεριόριστος. Ο 
καθορισµός της αµοιβής για 
την παροχή εκτιµητικών υπηρεσιών 

γίνεται ελεύθερα µε 
κοινή συµφωνία των µερών. 

4) Για την άσκηση του 
επαγγέλµατος του λογιστή 
φοροτεχνικού και τη χορήγηση 

της σχετικής επαγγελµατικής 
ταυτότητας 

φεία ενοικιάσεως 
αυτοκινήτων και σε εταιρείες 
και συνεταιρισµούς επιβατηγών 

δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων, 
η ολική εκµίσθωση 

µε οδηγό µέσω προκρατήσεως 
µε αντίστοιχη σύµβαση 

ελαχίστου διάρκειας 12 
ωρών, επιβατηγών ιδιωτικής 
χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκινήτων 
απαγορευοµένης της µεταφοράς 

επιβατών µε κόµιστρο 
µε τα αυτοκίνητα αυτά. 

8) Οι κάτοχοι άδειας εµπορίας 
πετρελαιοειδών µπορούν 
να χρησιµοποιούν για 

τη µεταφορά των πετρελαιοειδών 
προϊόντων τις υπηρεσίες 

τρίτων µεταφορέων µη 
κατόχων άδειας, και στους 
οποίους δεν πραγµατοποιείται 

µεταβίβαση της κυριότητας 
των µεταφερόµενων 

προϊόντων. 
9) Για τους φορτοεκφορτωτές 

που δεν απασχολούνται 
µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 

η αµοιβή τους συµφωνείται 
ελευθέρως µε τον 

φορτοπαραλήπτη. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση εφαρµόζονται 

σι διατάξεις της κείµενης 
εργατικής νοµοθεσίας. 

10) Βεβαίωση λειτουργίας 
οδοντοτεχνικού εργαστηρίου 

χορηγείται πλέον όχι 
µόνο σε όσους έχουν άδεια ή 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος 

αλλά και σε φυσικά 
πρόσωπα και εταιρείες µε 
οποιαδήποτε νοµική µορφή, 
µε την προϋπόθεση να ορίζεται 

επιστηµονικά υπεύθυνος 
ο κάτοχος βεβαίωσης άσκη- 

ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα 
µπορούν να µισθώνουν 

φορτηγά αυτοκίνητα 
µικτού βάρους έως και 3,5 
τόνων από επιχειρήσεις εκµίσθωσης 

για την εξυπηρέτηση 
της επιχείρησης ή του επαγγέλµατος 

ή των ιδιωτικών 
µεταφορικών αναγκών τους 
αντίστοιχα. 

16) Κάθε ενδιαφερόµενος, 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
µπορεί να προβεί στην 
ίδρυση και λειτουργία Πρακτορείου 

Εφηµερίδων και 
Περιοδικών, εφόσον υποβάλει 

στη ∆ιεύθυνση Εποπτείας 
Εντύπων και Επαγγελµατικών 

Οργανώσεων της Γενικής 
Γραµµατείας Μέσων 

Ενηµέρωσης αναγγελία 
έναρξης άσκησης της εν 
λόγω δραστηριότητας. 

17) Κάθε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο έχει δικαίωµα πώλησης 

και διακίνησης εφηµερίδων, 
περιοδικών και εν 

γένει εντύπων. Εφηµερίδες, 
περιοδικά και εν γένει έντυπα 

µπορούν να πωλούνται 
χωρίς περιορισµούς από 
κάθε εγκατάσταση, υπαίθρια 
ή στεγασµένη, χωρίς να απαιτείται 

η δραστηριότητα αυτή 
να αποτελεί τη µοναδική ή 
την κύρια δραστηριότητα 
που ασκείται στην εν λόγω 
εγκατάσταση. 

18) Προβλέπεται η λειτουργία 
Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως 

Εργασίας και των 
υποκαταστηµάτων τους είναι 
η µεσολάβηση για τη σύναψη 
συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας 

µεταξύ εργοδοτών 

να αποτελεί τη µοναδική ή 
την κύρια δραστηριότητα 
που ασκείται στην εν λόγω 
εγκατάσταση. 

18) Προβλέπεται η λειτουργία 
Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως 

Εργασίας και των 
υποκαταστηµάτων τους είναι 
η µεσολάβηση για τη σύναψη 
συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας 

µεταξύ εργοδοτών 
και αναζητούντων εργασία 
ηµεδαπών ή πολιτών κράτους 

- µέλους Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή νοµίµως διαµενόντων 

στην Ελλάδα πολιτών 
τρίτων χωρών µε δικαίωµα 
πρόσβασης στην απασχόληση, 

υπό την προϋπόθεση 
ότι για συγκεκριµένες ειδικότητες 

δεν προβλέπεται από 
τις κείµενες διατάξεις διαφορετικός 

τρόπος προώθησης 
στην απασχόληση. Επίσης, τα 
Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως 
Εργασίας επιτρέπεται να 
ασκούν την δραστηριότητα 
της συµβουλευτικής και του 
επαγγελµατικού προσανατολισµού. 
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