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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Δεν παγώνει η Εισφορά Αλληλεγγύης, ούτε για το 2022, για τους εργαζόμενους στο 

Δημόσιο και τους Συνταξιούχους 
Μονόδρομος η δικαστική διεκδίκηση για τους 600.000 Δημοσίους Υπαλλήλους 

 
Η κυβέρνηση, δια του αρμόδιου Υπουργού κ. Σκυλακάκη, ανακοίνωσε, 

κατά τη συνάντηση που είχε με το Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων, ότι ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΓΩΣΕΙ την Εισφορά Αλληλεγγύης, για το 2022, 
για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και τους Συνταξιούχους, διαψεύδοντας, έτσι, 
σχετικά δημοσιεύματα του τύπου. 

Υπενθυμίζουμε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει ζητήσει 
συνάντηση με τον κ. Σκυλακάκη, από τις αρχές Σεπτέμβρη, η οποία, με δική του 
ευθύνη, δεν έχει γίνει. 

Η Εισφορά Αλληλεγγύης έχει παγώσει για τους Ιδιωτικούς Υπαλλήλους  - 
και ορθά - από το 2021, αλλά όχι μόνο γι’ αυτούς. Έχει παγώσει, επίσης, για τα 
εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες, εκμετάλλευση ακινήτων, κινητές 
αξίες, κέρδη μεγάλων εταιρειών κτλ. 

Παρατηρείται έτσι το φαινόμενο να απαλλάσσονται από την Εισφορά 
Αλληλεγγύης κέρδη εταιριών 100.000 ή 150.000 ευρώ και να πληρώνουν οι 
Δημόσιοι Υπάλληλοι και οι Συνταξιούχοι με ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα 13.000, 
14.000, 15.000 ευρώ κτλ. Πρόκειται για έναν άδικο φόρο που φτάνει ως 676,00 ευρώ 
ετησίως. 

Η επιλογή της κυβέρνησης να μην ΠΑΓΩΣΕΙ την Εισφορά Αλληλεγγύης 
για τους Δημοσίους Υπαλλήλους και τους Συνταξιούχους παραβιάζει ευθέως το 
Σύνταγμα, το οποίο προβλέπει ότι τα φορολογικά βάρη κατανέμονται ισότιμα, με 
βάση το εισόδημα των πολιτών.  

Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν την Εισφορά Αλληλεγγύης οι συνεπέστεροι 
των φορολογούμενων και να απαλλάσσονται οι επιχειρηματίες και οι μεγάλες 
εταιρείες. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί την κυβέρνηση και τον 
αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών να καταργήσουν, άμεσα, την Εισφορά 
Αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και τους Συνταξιούχους. Σε 
διαφορετική περίπτωση η δικαστική διεκδίκηση για τους 600.000 Δημοσίους 
Υπαλλήλους είναι μονόδρομος. 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
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