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Μέχρι το τέλος του 2010 η κυβέρνηση σύμφωνα με το παράρτημα IV του νόμου Ν.
3845/2010 - ΦΕΚ Α 65/06.05.2010
«Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη
- μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»,
θα προτείνει νομοθεσία
για την άρση των περιορισμών σε κλειστά επαγγέλματα συμπεριλαμβανομένων:
- του νομικού επαγγέλματος, να άρει περιττούς περιορισμούς για ελάχιστη αμοιβή, την
ουσιαστική απαγόρευση διαφήμισης (τώρα διαφήμιση γίνεται έμμεσα μόνο από τα site
δικηγορικών γραφείων), γεωγραφικούς περιορισμούς σχετικά με το που μπορούν οι
δικηγόροι να δρουν στην Ελλάδα.

- του φαρμακευτικού επαγγέλματος, σχετικά με τον περιορισμό του αριθμού των
φαρμακείων και το ελάχιστο περιθώριο κέρδους

- του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή, περιορισμό
στον αριθμό των συμβολαιογράφων, γεωγραφικούς περιορισμούς σχετικά με το που
μπορούν οι συμβολαιογράφοι να δρουν και την ουσιαστική απαγόρευση διαφήμισης

- αρχιτέκτονες, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή

- μηχανικοί, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή

- ορκωτοί λογιστές, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή

Μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2011 η κυβέρνηση θα θεσπίσει
συγκεκριμένη νομοθεσία
για την κατάργηση των κλειστών επαγγελμάτων, συμπεριλαμβανομένων των νομικών
επαγγελμάτων, φαρμακείων, συμβολαιογράφων, αρχιτεκτόνων, μηχανικών και ορκωτών
λογιστών.
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Σύμφωνα με το 1ο άρθρο παράγραφο 3 του ιδίου νόμου το παράρτημα IV αποτελεί μέρος
τους προγράμματος (Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και Μνημόνιο
Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋπο
θέσεις Οικονομικής Πολιτικής) που καταρτίστηκε από του Υπουργείο Οικονομικών με τη
συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης.

Διαβάστε απόσπασμα του παραρτήματος ΙV του Ν. 3845/2010 - ΦΕΚ Α 65/06.05.2010
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