
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ: 

Οη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο θαη νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ζα θαηαβάιινπλ ηέινο 

επηηεδεύκαηνο, ην πνζό ησλ 650 επξώ. 

Οη επηρεηξήζεηο-εηαηξείεο (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, θιπ) ζα θαηαβάιινπλ ηέινο επηηεδεύκαηνο 

ην πνζό ησλ 1.000 επξώ (από θέηνο, καδί κε ηελ δήισζε ηνπο – Ε5). 

Οη επηρεηξήζεηο-εηαηξείεο (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, θιπ) πνπ αζθνύλ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα 

ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαη πεξηνρέο κε πιεζπζκό έωο 200.000 θαηνίθνπο, ζα 

θαηαβάιινπλ ηέινο επηηεδεύκαηνο, ην πνζό ησλ 800 επξώ. 

Οη επηρεηξήζεηο-εηαηξείεο (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, θιπ) πνπ αζθνύλ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα 

θαη εδξεύνπλ ζε πεξηνρή κε πιεζπζκό άλω ηωλ 200.000 θαηνίθωλ, ζα θαηαβάιινπλ ηέινο 

επηηεδεύκαηνο, ην πνζό ησλ 1.000 επξώ. 

Όζοη από ηοσς παραπάλω έτοσλ θαη σποθαηαζηήκαηα, ζα θαηαβάιιοσλ ηέιος 

επηηεδεύκαηος γηα θάζε σποθαηάζηεκα, ηο ποζό ηωλ 600 εσρώ. 

Οη εξγαδόκελνη κε «κπινθάθη» (πνπ έρνπλ έγγξαθε ζύκβαζε κε-έσο ηξεηο εξγνδόηεο ή 

ζε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπιάρηζηνλ ην 75% ησλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ ηνπο 

πξνέξρνληαη από 1 εξγνδόηε), θαζώο θαη νη Αζηηθέο εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθέο, ζα 

θαηαβάιινπλ ηέινο επηηεδεύκαηνο, ην πνζό ησλ 500 επξώ. 

Γηα όιες ηης παραπάλω θαηεγορίες, ζε περίπηωζε δηαθοπής ηες δραζηερηόηεηας 

κέζα ζηε τρήζε, ηο ηέιος επηηεδεύκαηος περηορίδεηαη αλάιογα κε ηοσς κήλες 

ιεηηοσργίας ηες επητείρεζες ή ηες άζθεζες ηοσ επαγγέικαηος. Φροληθό δηάζηεκα 

κεγαιύηερο ηωλ δεθαπέληε (15) εκερώλ ιογίδεηαη ως κήλας. 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 

Από ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο εμαηξνύληαη όινη νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, 

αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη εηαηξείεο, πνπ αζθνύλ ηελ δξαζηεξηόηεηά ηνπο ζε ρωξηά (κε 

ηνπξηζηηθά) κε πιεζπζκό έωο 500 θαηνίθνπο θαζώο θαη ζε λεζηά πνπ δελ απνηεινύλ 

ηνπξηζηηθνύο ηόπνπο θαη έρνπλ ζπλνιηθό πιεζπζκό έωο 3.100 θαηνίθνπο. 

Γηα ην ηέινο επηηεδεύκαηνο νηθ. έηνπο 2014, γηα ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα ιακβάλεηαη 

ππόςε ε απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ ην έηνο 2011. 



Η πιεζπζκηαθή εμαίξεζε εθαξκόδεηαη ζε όια ηα (κε ηνπξηζηηθά) ρσξηά κε πιεζπζκό έσο 

πεληαθόζηνπο (500) θαηνίθνπο, αθόκε θαη ζε απηά πνπ βξίζθνληαη ζε λεζηά κε πιεζπζκό 

πάλσ από ηξεηο ρηιηάδεο εθαηό (3.100) θαηνίθνπο. 

Όζνλ αθνξά ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε λεζηά κε πιεζπζκό θάηω από ηξεηο ρηιηάδεο εθαηό (3.100) 

θαηνίθνπο, εμαηξνύληαη όιεο από ην ηέινο επηηεδεύκαηνο, ρωξίο λα εμεηάδεηαη ν 

πιεζπζκόο ηωλ επηκέξνπο ρωξηώλ (ζρεηηθό έγγξαθν: Αξ. πξωη.:Δ12Α 1055910 ΕΞ 

3.4.2014). 

Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ, ιακβάλνληαη ππόςε ηα ρσξηά θαη λεζηά όπσο 

πξνβιέπνληαλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ «Καπνδίζηξηαο». 

Επίζεο, εμαηξνύληαη από ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο νη ειεύζεξνη 

επαγγεικαηίεο θαη νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, γηα ηα πξώηα πέληε έηε ηεο 

δξαζηεξηόηεηάο ηνπο θαζώο θαη νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ απέρνπλ έωο θαη ηξία 

ρξόληα από ηε ζπληαμηνδόηεζε, κε ην έηνο ζπληαμηνδόηεζεο λα έρεη νξηζηεί ην 65 ν. 

 


