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ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ 

Κοινοποίηση: ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣΕΕ 

 

Σας ενημερώνουμε για ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά εκατοντάδες 

συναδέλφους-μέλη όλων των Ενώσεων της ΠΟΕΣΥ, και σας ζητάμε να στηρίξετε 

και να προωθήσετε δράσεις για την κατάργηση των νέων σφοδρών φορολογικών 

μέτρων που πλήττουν τους εργαζόμενους με ΔΠΥ. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Μεσοπρόθεσμου, το Τέλος Επιτηδεύματος 

επιβάλλεται σε όλους ανεξαιρέτως τους επιτηδευματίες και ασκούντες ελευθέριο 

επάγγελμα που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, με μόνες ρητές εξαιρέσεις τα 

πρώτα πέντε έτη επαγγελματικής δραστηριοποίησης και τα τελευταία τρία πριν τη 

συνταξιοδότηση. 

Το συγκεκριμένο μέτρο είναι όχι μόνο κατάφωρα άδικο και αλόγιστο, αλλά 

σε βάθος χρόνου και επιζήμιο για τα ίδια τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δημόσιους 

πόρους που απεγνωσμένα αναζητούνται από την κυβέρνηση. Το γεγονός ότι η ίδια 

κυβέρνηση αναγνωρίζει το επώδυνο, άδικο και αποσπασματικό των νέων μέτρων, 

επιβάλλει την άμεση ανάκληση και επανεπεξεργασία του. 

Από τη μεριά μας θεωρούμε εξόχως άδικο να επιβάλλεται οριζοντίως ένα 

αδιαφοροποίητο τέλος-«πρόστιμο» σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες (και 

μάλιστα επί δικαίων και αδίκων δηλ. είτε αυτοί φοροδιαφεύγουν είτε όχι), είτε 

έχουν δουλειές και εισοδήματα είτε όχι, είτε μπορούν αντικειμενικά να 

ανταποκριθούν σε μια νέα επιβάρυνση είτε όχι. 

Με ποια, αλήθεια, λογική θα επιβληθεί το παραπάνω τέλος σε εργαζόμενους 

ή συχνά ημιανέργους και ανέργους σε πολίτες δηλαδή που υποαπασχολούνται, που 

έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας ή που είναι θύματα μακροχρόνιας 

ανεργίας; Και μάλιστα, όταν όλοι αυτοί οι επαγγελματίες όχι μόνο έχουν υποφέρει 

τα μέγιστα λόγω της σημερινής κρίσης, αλλά το κυριότερο, δεν χαίρουν καμιάς 

κοινωνικής προστασίας όταν μένουν χωρίς δουλειές, δεν δικαιούνται κανένα 



επίδομα πρόσκαιρης ανεργίας σε αντιστάθμισμα, ούτε βέβαια αποζημίωση από τους 

εκάστοτε πελάτες-εργοδότες τους. Επιπλέον, δεν απολαμβάνουν καμία προστασία 

εισοδήματος, καμία εγγύηση και καμία εξασφάλιση για τις αβέβαιες, πρόσκαιρες ή 

και ανύπαρκτες επί μακρόν δουλειές τους. 

Επιπλέον θεωρούμε, ότι το συγκεκριμένο μέτρο, που πλήττει καίρια χιλιάδες 

μικροεπαγγελματίες και επιτηδευματίες βιοπαλαιστές, θα οδηγήσει πέρα από την 

προσωπική απόγνωση ή αγανάκτηση, και σε σημαντική μείωση των δημόσιων 

εσόδων, αφού πολλοί συνάδελφοι θα προτιμήσουν ή θα αναγκαστούν να κλείσουν 

τα βιβλία τους και να εργάζονται παράτυπα, διογκώνοντας περαιτέρω το φάσμα της 

μαύρης αγοράς εργασίας. 

Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιαίτερα όσοι δραστηριοποιούμαστε 

στον χώρο της πνευματικής εργασίας και του πολιτισμού- συντάκτες, συγγραφείς, 

σεναριογράφοι κ.α. δεν είμαστε οι εύποροι φοροφυγάδες με τους οποίους άδικα μας 

εξομοιώνει το Υπουργείο Οικονομικών. Αντίθετα, είμαστε εκείνοι που δίνουμε τον 

σκληρότερο αγώνα επιβίωσης σε μια αμείλικτη αγορά που διαρκώς συρρικνώνεται, 

εκείνοι που πληττόμαστε πολύπλευρα από την κρίση και που, δυστυχώς, δεν 

διαθέτουμε καμιά ασπίδα προστασίας για να μας βοηθήσει. 

Η αδιαφοροποίητη οριζόντια επιβολή του τέλους επιτηδεύματος είναι 

αλόγιστη, άδικη και εν τέλει ανεπίτρεπτη, γι αυτό και την καταγγέλλουμε 

απερίφραστα, δηλώνοντας αποφασισμένοι να κλιμακώσουμε τον συντονισμένο 

αγώνα μας καλώντας την Κυβέρνηση να την καταργήσει άμεσα για τους 

δημοσιογράφους που εξαναγκάζονται να εργαστούν με αυτό τον τρόπο και σε κάθε 

περίπτωση να μην ισχύσει σε περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα δεν υπάρχει εργασία 

για χρονικό διάστημα άνω του έτους καθώς και να ληφθούν υπόψη οικογενειακά 

και εισοδηματικά κριτήρια.  

 

Για την ΕΣΠΗΤ 
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