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Ποιοι επαγγελματίες απαλλάσσονται 
από τις ταμειακές μηχανές
Στο πλαίσιο των διατάξεων νόμου που τέθηκαν σε ισχύ από τις αρ-

χές του 2015, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κ. Σαββαΐ-

δου, απλοποιεί δραστικά τις διαδικασίες έκδοσης αποδείξεων, για 

περισσότερες από 100 επαγγελματικές ομάδες οι οποίες εφεξής 

δεν χρειάζεται να διαθέτουν ταμειακές μηχανές για τη συγκεκρι-

μένη διαδικασία. Σύμφωνα με την εγκύκλιο δεν έχουν υποχρέωση 

χρησιμοποίησης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών για την 

έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών:

• Ο εκμεταλλευτής κέντρων αισθητικής, χώρων στάθμευσης (πρέ-

πει να αναγράφεται στις αποδείξεις ο αριθμός κυκλοφορίας του 

οχήματος), γυμναστηρίων, χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, γεωργι-

κών μηχανημάτων, ελαιουργείων ή αλευρόμυλων, εκπαιδευτηρίου, 

παιδικού σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, γιατροί και οδοντία-

τροι καθώς και οι επιδιορθωτές ενδυμάτων.

• Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, πράκτορες κρατικών λαχείων και 

ΠΡΟ-ΠΟ, επιχειρήσεις μεταφοράς προσώπων (πλην ταξί).

• Οι ασκούντες το επάγγελμα κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιο-

λόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου 

υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, 

τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεα-

νογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, 

ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή 

ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μου-

σικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδα-

σης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυμα-

τολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, 

ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτεχνικού, 

αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώ-

μονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, 

λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου, λογοπεδικού, διαιτολόγου, δια-

τροφολόγου και εργοθεραπευτή.

• Οι διατηρούντες κτηματομεσιτικό γραφείο, γραφείο τελετών, 

γραφείο συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης εμπιστευτικών ερ-

γασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας.

• Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη 

συνδρομών, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών 

και μοτοποδηλάτων, έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυ-

κατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, επισκευής και 

συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, 

η επιχείρηση μεταφοράς αγαθών.

• Ο εκμεταλλευτής διοδίων για τα παραστατικά διέλευσης των ο-

χημάτων και ο εκμεταλλευτής τουριστικού - ταξιδιωτικού γραφείου.

Με την εγκύκλιο απαλλάσσονται από τις ταμειακές οι ασχολούμε-

νοι με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, ηλεκτρο-

λόγος, κτίστης και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασί-

ες), καθώς και ο κατασκευαστής επιταφίων μνημείων.

Επιπλέον, όμως, ορίζεται ότι όσοι τυγχάνουν απαλλαγής αλλά 

διατηρούν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα) από 

την οποία πωλούν λιανικών αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες (π.χ. 

ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί) ή ασκούν παράλληλα και άλλη δρα-

στηριότητα για την οποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης 

φορολογικού μηχανισμού (π.χ. ράφτης ο οποίος πουλά και έτοιμα 

ενδύματα) υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών 

συναλλαγών, τουλάχιστον για τη δραστηριότητά τους αυτή, με τη 

χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

ΤΑΜΕΙΑ: Περίπου μισό δισεκατομμύριο 

ευρώ έχει εισέλθει στα ασφαλιστικά ταμεία 

από τις ρυθμίσεις χρεών που εφαρμόζονται 

από τον Μάιο του 2013. Πρόκειται τόσο για 

τις δύο ρυθμίσεις «Νέα Αρχή» και «Πάγια 

Ρύθμιση» που ξεκίνησαν στα μέσα του 2013 

και τρέχουν έως και σήμερα, όσο και για τη 

νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση των έως και 100 

δόσεων, που ισχύει από τις αρχές Νοεμβρί-

ου του 2014. Συνολικά, οι οφειλές που ρυθ-

μίστηκαν ανέρχονται σε 1,741 δισ. ευρώ, 

και ήδη έχουν εισπραχθεί 476.999.425,19 

ευρώ, από συνολικά 169.336 οφειλέτες που 

εντάχθηκαν σε κάποια από τις ρυθμίσεις. 

Παρά την κόπωση που παρατηρείται στους 

οφειλέτες του δημοσίου και των ασφαλιστι-

κών ταμείων, το ενδιαφέρον των οφειλετών 

διατηρείται έντονο, αν και υπήρξε κάμψη τις 

τελευταίες ημέρες, που οφείλεται σύμφωνα 

με στελέχη των ταμείων στις αυξημένες 

υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των 

ελεύθερων επαγγελματιών λόγω των εορ-

τών. Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλι-

στικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) στις 50 ημέρες που 

τρέχει η νέα ρύθμιση, εντάχθηκαν οφειλές 

που φτάνουν συνολικά τα 785 εκατ. ευρώ. 

Στα ασφαλιστικά ταμεία εκτιμούν πως μέ-

χρι και τις 31/3/2015,σ οπότε και λήγει η 

νέα ευνοϊκή ρύθμιση, θα έχουν ρυθμιστεί 

οφειλές που υπερβαίνουν τα 2,5 δισ. ευρώ, 

ποσό σημαντικό μεν για τη βιωσιμότητα 

των ασφαλιστικών οργανισμών, πολύ μικρό 

όμως σε σχέση με τα χρέη προς τα ταμεία, 

που συνολικά εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 18 

δισ. ευρώ.

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ: Αυξημένη η από-

δοση, χαμηλότερος ο δείκτης κάλυψης στη 

χθεσινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού 

Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), 

διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμ-

ματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 

1,250 δισ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώ-

θηκε στο 2,30%. Υποβλήθηκαν συνολικές 

προσφορές ύψους 1,975 δισ. ευρώ, που 

υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,58 

φορές. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι το 

ύψος του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς 

και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 

375 εκατ. ευρώ. 

Δεύτερη συνεχόμενη καθαρά πτωτική 

συνεδρίαση, έστω και αν οι βασικοί δεί-

κτες του χρηματιστηρίου αντέδρασαν α-

πό τα χαμηλά ημέρας, έχοντας σαν κυρι-

ότερο χαρακτηριστικό την αξιοπρόσεκτη 

ενίσχυση του τζίρου (ο υψηλότερος των 

τελευταίων πέντε συνεδριάσεων). 

Αυτή η αντίδραση, πάντως, σε καμία 

περίπτωση δεν αλλάζει τα υπάρχοντα 

συμπεράσματα, σύμφωνα με τα οποία 

η έλλειψη αγοραστών θα σπρώχνει 

χαμηλότερα τις αποτιμήσεις, ενώ όσο πα-

ραμένει η πολιτική ρευστότητα η αγορά 

θα παίζει το χειρότερο σενάριο. Παράλ-

ληλα, οι πιέσεις στα ελληνικά κρατικά 

ομόλογα συνεχίζουν να αυξάνονται (το 

10ετές αναρριχήθηκε στο 10,53%, το 5ε-

τές στο 12,33% και το 3ετές στο 15,46%). 

Από την άλλη, επιμένουν στο ευδιάκριτο 

discount, όσον αφορά στο συμβόλαιο 

του Δείκτη, στην Αγορά Παραγώγων, 

που, αν και μειώθηκε οριακά η υπάρχου-

σα υποτίμηση στο συμβόλαιο λήξης Ια-

νουαρίου, αυξήθηκε ακόμα περισσότερο 

το discount για τον Φεβρουάριο.

Στα αξιοσημείωτα και το γεγονός ότι τόσο 

η Εθνική όσο και ο παραστατικός τίτλος 

έκλεισαν σε νέα ιστορικά χαμηλά!
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 777,70 -1,46%

FTSE 248,94 -1,49%

FTSEM 755,54 -0,41%

Δείκτης Τραπεζών 90,86 -0,97%

Μετοχές με άνοδο 46

Μετοχές με πτώση 61

Μετοχές αμετάβλητες 15

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

121.198.694

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

112.128.899


