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Allayes οτην αγορά φέρνουν τα µέτρα 
Νέο τοπίο για την αγορά συγκεκριµένων προϊόντων και υπηρεσιών δηµιουργούν 
τα µέτρα που δεσµεύτηκε να υλοποιήσει η κυβέρνηση προκειµένου να εκταµιευτεί 

η περιβόητη δόση των 31,5 δις ευρω, που εκκρεµεί από τον Ιούνιο. Εκτός 
από τις µεγάλες περικοπές στις συντάξεις, στους µισθούς και στα κοινωνικά 
επιδόµατα αλλά και την περαιτέρω αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, 
προβλέπεται µια σειρά διατάξεων, µε τις οποίες καταργούνται οι περιορισµοί 
στην προσφορά του βρεφικού γάλακτος, των καπνικών προϊόντων, καθώς και 
των εφηµερίδων και περιοδικών. 

Οι νέες ρυθµίσεις έρχονται έπειτα από ασφυκτικές πιέσεις της τρόικας, η οποία 
θεωρεί ότι µε αυτές θα ενισχυθεί ο ανταγωνισµός προς όφελος των καταναλωτών. 

Στο πλαίσιο αυτό, το βρεφικό γάλα θα πωλείται πλέον και από τα σούπερ 
µάρκετ και όχι µόνο από τα φαρµακεία. Σηµειώνεται ότι στο πρόσφατο παρελθόν, 

όταν είχε επιτραπεί στα σούπερ µάρκετ να πωλούν βρεφικό γάλα, η τιµή της 
µεγάλης συσκευασίας συγκεκριµένης εταιρείας είχε υποχωρήσει από τα 27 στα 
21 ευρώ. Τους τελευταίους τέσσερις µήνες όµως, µε απόφαση του Συµβουλίου 
της Επικρατείας, επανήλθε η αποκλειστική πώλησή του από τα φαρµακεία και 
επανήλθε η τιµή του στα προηγούµενα ύψη.Τα σούπερ µάρκετ θα µπορούν 
πλέον να πωλούν και προϊόντα καπνού, ενώ εφεξής θα επιτρέπεται και η ελεύθερη 

πώληση και διακίνηση εφηµερίδων, περιοδικών και γενικά εντύπων 
από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 

Ανοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων 
Με τη λογική της ενίσχυσης του ανταγωνισµού και της µείωσης των τιµών για 

τον καταναλωτή, προωθούνται και οι διατάξεις για την απελευθέρωση επαγγελµάτων 
όπως των οδοντοτεχνιτών και των φυσικοθεραπευτών. Η τρόικα θεωρεί 

ότι µε το να γίνει ευκολότερη η είσοδος σε κάποια επαγγέλµατα θα γίνουν και 
περισσότερες επενδύσεις. Έτσι, από εδώ και στο εξής θα µπορούν να ανοίγουν 
οδοντοτεχνικά εργαστήρια και φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες που δεν έχουν άδεια 
ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος. Αυτό σηµαίνει ότι κάποιος επενδυτής ή επιχειρηµατίας 

που διαθέτει κεφάλαια θα έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί 
στον κλάδο χωρίς να απαιτείται να διαθέτει ο ίδιος τα επιστηµονικά πιστοποιητικά. 

Ο µοναδικός περιορισµός είναι να υπάρχει ένας υπεύθυνος στη διοίκηση που 
θα έχει τη βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος. 

Αντίστοιχης φιλοσοφίας είναι και η ρύθµιση για τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας. 
Η βεβαίωση λειτουργίας τέτοιου εργαστηρίου θα χορηγείται σε φυσικά 

πρόσωπα και εταιρείες οποιασδήποτε νοµικής µορφής από την αρµόδια Περιφέρεια. 
Αντίθετα, στο πολυνοµοσχέδιο της κυβέρνησης δεν υπήρχε, όπως φηµολογούνταν, 

διάταξη για την κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρων 
στην υπογραφή συµβολαίων αγοραπωλησιών ακινήτων. 

Καθιερώνεται επίσης η δυνατότητα της 
ελεύθερης µίσθωσης φορτηγών αυτοκινήτων 

µεικτού βάρους έως και 3,5 τόνων από 
επιχειρήσεις και ιδιώτες, ενώ απελευθερώνονται 

οι υπηρεσίες εκµίσθωσης επιβατηγών 
οχηµάτων. Έτσι, τα ξενοδοχεία θα µπορούν 
να παρέχουν υπηρεσίες µετακίνησης 

µε µίνι βαν. 
Παράλληλα, απελευθερώνονται τα επαγγέλµατα 

του φορτοεκφορτωτή, του ορκωτού 
εκτιµητή, του λογιστή και του φοροτεχνικού, 

ενώ αλλαγές έρχονται και στον 
τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων 
και κολεγίων, όπως και στις επιχειρήσεις 
προσωρινής απασχόλησης και στα ιδιωτικά 
γραφεία ευρέσεως εργασίας. 
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