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25 Μαρτίου 2020, Ξάνθη 

Προς τους κύριους: 

Κ.Πιερρακάκη – Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης  
Άδ.-Σ. Γεωργιάδη – Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων  
Χ. Σταϊκούρα – Υπουργό Οικονομικών  
Γ.Βρούτση – Υπουργό Εργασίας 
 
Αξιότιμοι κύριοι υπουργοί, 

Είμαι ένας 42χρονος μικρομεσαίος ελεύθερος επαγγελματίας στον κλάδο των 

τηλεπικοινωνιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης που δραστηριοποιούμαι στην 

ανατολική Μακεδονία και Θράκη με έδρα την Ξάνθη. Μόλις τώρα βρήκα 2 πρόθυμους 

υπαλλήλους μου, με την καραντίνα που τέθηκε στον Δήμο Μύκης, λόγω της πανδημίας, 

να έρθουν αύριο να δουλέψουν. Οι άλλοι αρνούνται πεισματικά να έρθουν στην εργασία 

και λόγω αυτής της τραγικής κατάστασης που βιώνουμε, πήρα το θάρρος να σας στείλω 

αυτό το email-επιστολή. 

Ο κλάδος μας αυτή την στιγμή τον φορολογείται επιπλέον με τα κάτωθι, τον ειδικό φόρο 

συνδρομητικής τηλεόρασης (10%)και Διαδικτύου (5%). Πρόκειται για έναν φόρο που έχει 

δημιουργήσει δυσμενείς όρους ανταγωνισμού σε βάρος μας. Λόγω ότι αυτοί οι φόροι 

ανάγκασαν τις εταιρείες να μειώσουν τις προμήθειες προς εμάς, για να προσαρμοστούμε 

στα νέα δεδομένα, κυρίως λόγω της κρίσης. την ίδια ώρα που το Netflix, αιτία μείωσης 

πελατών μας, δεν υπόκειται στο ίδιο καθεστώς φορολογίας και χρησιμοποιεί για τη 

μετάδοση των σειρών του, κυρίως, τις υποδομές μας. Netflix από το οποίο λαμβάνετε 

ψίχουλα (φόρους) και την ιδιά ώρα, θα είναι η κυριά αίτια εάν καταρρεύσει το δίκτυο. Δίκτυο 

το οποίο, οι δικοί μας τεχνικοί, με κίνδυνο την υγειά τους, εδώ και δέκα μέρες είναι 

καθημερινά έξω στο πεδίο, προκειμένου να κάνουμε πράξη την επιταγή και παράκληση 

του κ. Πιερρακάκη να το κρατήσουμε ζωντανό. Δώσατε και δεκάλογο προς το κοινό, 

προκειμένου να μην έχουμε κατάρρευση. 

Εδώ πρέπει να σας ξεκαθαρίσω ότι για εμάς που έχουμε μια σύμβαση δικαιοχρησίας με 

μια εταιρεία στα πλαίσια του franchise, τα κύρια μας έσοδα είναι από τα νέα συμβόλαια 

κυρίως, τις ανανεώσεις και τις αναβαθμίσεις των πελατών μας. Δυστυχώς, εκτός ότι οι 
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κινήσεις των λογαριασμών μας έχουν πέσει στο 1/5, από 150 λογαριασμούς μ.ό. στους 30 

μ.ό. από την άλλη βάση του  

Αριθ. Πρωτ. :5/18.03.2020 

Διευκρινήσεις για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 

18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

όπως δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ Β915-17-03-2020 μας επιτρέπεται μόνο για: 

Πληρωμή λογαριασμών, ανανέωση υπολοίπου, επισκευή και αντικατάσταση κινητών 

συσκευών, ανανέωση προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, επισκευή και 

αντικατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών. Εργασίες και υπηρεσίες οι 

οποίες μας δίνουν στην ουσία μηδενικό έσοδο. 

Σε ένα κλάδο που έχει μηδενική φοροδιαφυγή, είναι στυλοβάτης της ελληνικής οικονομίας 

και ανάπτυξης, έχει μεγάλη απασχόληση, ξέχασα εδώ να αναφέρω ότι από τις 

επιχειρήσεις μου ζουν κοντά στις 20 οικογένειες, δεν υπάρχει νέο πελατολόγιο, δεν 

μπορούμε να κάνουμε τίποτα με το υφιστάμενο πελατολόγιο, υπάρχει δραματική μείωση 

κίνησης και φυσικά το σπουδαιότερο, προκειμένου να κρατήσουμε το κλάδο ζωντανό, γιατί 

είναι βασικής σημασίας για κάθε οικογένεια, παραμένουμε ανοικτοί με τεράστιο ρίσκο για 

την προσωπική μας υγειά και του προσωπικού μας, ακόμα θεωρούμε ότι δεν είμαστε στις 

πληγέντες επιχειρήσεις; Ακόμα; 

Εδώ να διευκρινιστεί και να ξεκαθαριστεί ότι έτσι και δεν συμπεριληφθούμε στις πληγέντες, 

το διακύβευα επιβίωσης μας πλέον θα γίνει τελεσίδικο γεγονός οικονομικής εξαφάνισης 

αρκετών συνάδελφων. Τέλος θα παρακαλούσαμε να μην θεωρείται ότι είμαστε ούτε CEO, 

ούτε top manager, ούτε μεγαλομέτοχοι, γιατί δεν είμαστε! 

Για όλους τους παραπάνω λογούς παρακαλώ πολύ για τους ΚΑΔ: 61.10, 61.20 & 61.90 

να είναι άμεσα στις επιχειρήσεις εκείνες που πλήττονται από την κρίση. Για να αποφύγετε 

τον διαδικαστικό σκόπελο και να μην δικαιούται και η μητρική εταιρεία να μπει στις 

πληγέντες, στην πλατφόρμα υποβολής της αίτησης, να επισυνάπτουμε υπεύθυνη δήλωση 

μας με την ημερομηνία και το πρωτόκολλο που έχουμε υπογράψει την σύμβαση 

δικαιόχρησης. 

Παρακαλώ πολύ για τη άμεση επίλυση του θέματος που έχει δημιουργηθεί και την ένταξη 

μας στις πληγέντες επιχειρήσεις. Γιατί την συγκεκριμένη στιγμή μέσο της υγειονομικής 

κρίσης, με την ένταξη μας θα μας σώσετε από την άμεση οικονομική και βιοποριστική μας 

κρίση. 

Με εκτίμηση, 

 

κ. Αντωνιάδης Ανέστης 


