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Ακαδημίας 84 (ημιώροφος), 106 78 Αθήνα, enosiebep@gmail.com, info-

eebep@eebep.gr, http://www.eebep.gr 

 

Αθήνα, 20/1/2022 

Αρ. Πρωτ: 3873 

   

ΠΡΟΣ  

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

Γραφείο του Διοικητή 

 

Σχετικά: Εγγραφό μας 3773/3.11.2020 (αρ. πρωτ. 132715/200.11.2020 του 
Υπουργείου Οικονομικών, Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής 
και Δημόσιας Περιουσίας)  

 

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή Βιβλιοθηκονόμων – Αρχειονόμων στις διατάξεις της περ. 

στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 

Κύριε Διοικητά, 

Επανερχόμενοι στο θέμα που εκτενώς αναλύσαμε στο έγγραφό μας 

3773/3.11.2020 και επαναλαμβάνουμε πιο κάτω, ζητούμε μία συνάντηση μαζί 

σας προκειμένου να συζητήσουμε αναλυτικά. 

Οι Αρχειονόμοι και οι Βιβλιοθηκονόμοι (ΚΑΔ 91010000 

Δραστηριότητες Βιβλιοθηκών και Αρχειοφυλακείων, 91011000 Υπηρεσίες 

Βιβλιοθηκών και Αρχειοφυλακείων, 91011100 Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών και 

91011200 Υπηρεσίες Αρχειοφυλακείων) που αμείβονται με μπλοκάκι, 

σύμφωνα με την ΠΟΛ 1047/2015 δεν ανήκουν στα επαγγέλματα που 

αναφέρονται στον Ν. 4172/20131, δηλαδή δεν υπάγονται στην περίπτωση στ 

 
1 Πρώην ελευθέρια επαγγέλματα. 
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παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 και φορολογούνται σαν επαγγελματίες 

με εμπορική ιδιότητα κι όχι σαν μισθωτοί, γεγονός που διαπιστώθηκε κατά τη 

δήλωση του ΚΑΔ στο έντυπο Ε3.   

Οι ως άνω επαγγελματίες πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις που 

ορίζει η νομοθεσία, για να φορολογούνται ως μισθωτοί, ενώ αμείβονται με 

«μπλοκάκι», τις εξής:  

1. Έχουν έγγραφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή σύμβαση έργου με 

τους εργοδότες τους,  

2. Ο αριθμός των εργοδοτών δεν υπερβαίνει τους τρεις ή αν 

τους υπερβαίνει, ποσοστό τουλάχιστον 75% του ακαθάριστου 

εισοδήματος να προέρχεται από έναν εργοδότη.  

3. Ο φορολογούμενος διαθέτει επαγγελματική εγκατάσταση, αλλά 

έχει δηλωμένη ως επαγγελματική του έδρα την οικία του.  

4. Δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα.  

5. Δεν έχουν εισόδημα από μισθωτή εργασία. 

Κατά τη διάταξη της περ. στ. της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 

4172/2013τα επαγγέλματα που μπορούν να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις, 

υπό τους προαναφερθέντες όρους, είναι αυτά που δεν έχουν την εμπορική 

ιδιότητα, δηλαδή, εκείνα που παλαιότερα αναφέρονταν ως «ελευθέρια 

επαγγέλματα» του αρ. 48 παρ. 1.του Ν. 2238/1994 επιστημονικά και 

καλλιτεχνικά επαγγέλματα που δεν ασκούν εμπόριο. Περαιτέρω, και 

προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων, θεωρείται ότι δεν έχουν την 

εμπορική ιδιότητα και συνεπώς υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη, 

εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις αυτής, διότι 

παρέχουν υπηρεσίες στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή 

της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις των ιατρικών και παραϊατρικών 

επαγγελμάτων, των μηχανικών, νομικών, κοινωνικών, οικονομικών και 

καλλιτεχνικών επαγγελματιών, επίσης του δημοσιογράφου, διερμηνέα, 

ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, προγραμματιστή.  

Στην ανωτέρω ΠΟΛ έχουν εκ παραδρομής παραλειφθεί οι 

Βιβλιοθηκονόμοι και Αρχειονόμοι, με αποτέλεσμα την καταφανή αδικία 

εις βάρος τους και τη δυσβάσταχτη και άδικη φορολόγησή τους παρόλο που 

εργάζονται εν προκειμένω με τους ίδιους ακριβώς όρους με τους μισθωτούς.  

Όλοι οι λοιποί επιστήμονες Πληροφόρησης και του Πολιτισμού 

έχουν ρητά εξαιρεθεί από τα επαγγέλματα που δεν έχουν την εμπορική 

ιδιότητα και δύνανται να φορολογηθούν ως  μισθωτοί,  νόμιμη  δυνατότητα  



  3 
 
 

που  οι  Βιβλιοθηκονόμοι/ Αρχειονόμοι, επίσης  επιστήμονες  και 

επαγγελματίες πολιτισμού και πληροφόρησης,‐ αποστερούνται αδικαιολόγητα 

και αυθαίρετα. 

Η βούληση του Νομοθέτη να θεωρήσει τους Βιβλιοθηκονόμους/ 

Αρχειονόμους που εργάζονται με μπλοκάκι ως μισθωτούς, προκύπτει σαφώς 

και από το ρυθμίζον συναφές ζήτημα άρθρο 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 το 

οποίο δίνει τη δυνατότητα και σε Βιβλιοθηκονόμους/ Αρχειονόμους να 

ασφαλιστούν ως μισθωτοί με την απόδοση των ανάλογων ασφαλιστικών 

εισφορών. 

Επειδή οι Βιβλιοθηκονόμοι/Αρχειονόμοι που εργάζονται με το ανωτέρω 

σύστημα, στην ουσία απασχολούνται στους φορείς παροχής υπηρεσιών 

εκπαίδευσης και πολιτισμού ως μισθωτοί, υπαγόμενοι στις εντολές και 

οδηγίες του εργοδότη. 

Επειδή διά των ανωτέρω πράξεων και παραλείψεων παραβιάζεται 

κατάφωρα η αρχή της ισότητας, όπως καθιερώνεται στο άρθρο 4 § 1 Σ «Οι 

Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου», αρχή η οποία δεσμεύει εξίσου και τον 

πολίτη, αλλά και τον νομοθέτη ο οποίος θεσπίζοντας νόμους δεσμεύεται ότι 

τηρεί την αρχή της ισότητας η οποία υπαγορεύει όμοια μεταχείριση στις 

όμοιες και διαφοροποιημένη μεταχείριση στις ανόμοιες περιπτώσεις. 

Επειδή οι λοιποί επαγγελματίες πολιτισμού και πληροφόρησης ρητώς 

δύνανται να φορολογηθούν ως μισθωτοί και μόνο οι Βιβλιοθηκονόμοι/ 

Αρχειονόμοι έχουν παραλειφθεί από την οικεία απαρίθμηση, κατά παράβαση 

της αρχής της ίσης μεταχείρισης. 

Επειδή αποτελεί σοβαρό υποβιβασμό του βιβλιοθηκονομικού 

επαγγέλματος η μη αναγνώριση της επιστημονικότητας αυτού, στην 

οποία στηρίζεται η εξαίρεση από την κτήση της εμπορικής ιδιότητας των 

άλλων επιστημόνων πολιτισμού. 

Κατά συνέπεια, σας καλούμε να προβείτε σε διόρθωση της ΠΟΛ με την 

υπαγωγή στις διατάξεις της περ. στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 

του ν. 4172/2013 των ΚΑΔ: 

1. 91010000 Δραστηριότητες Βιβλιοθηκών και Αρχειοφυλακείων  

2. 91011000 Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών και Αρχειοφυλακείων  

3. 91011100 Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών 

4. 91011200 Υπηρεσίες Αρχειοφυλακείων 

Με τον τρόπο αυτό θα αρθεί το νομικά και επιστημονικά παράδοξο της 

απονομής της εμπορικής ιδιότητας μόνον στους Βιβλιοθηκονόμους/ 

Αρχειονόμους από όλους τους επαγγελματίες πολιτισμού και πληροφόρησης 
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και την αποκατάσταση της πρόδηλης αδικίας και ανισότητας εις βάρος τους, 

με σκοπό την άμεση συμπερίληψή τους στους φορολογούμενους που 

δικαιούνται να φορολογηθούν ως μισθωτοί κατά τον Νόμο 4172/2013. 

 


