
Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και της Ειδικής 

Εισφοράς 1% ΤΠΔΥ 

 

Μια από τις δώδεκα πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην 

Θεσσαλονίκη,  αφορά την κατάργηση ή καλύτερα την αναστολή για ένα χρόνο  της 

Εισφοράς Αλληλεγγύης,  για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες και αγρότες. 

Η εισφορά αυτή, θεσπίστηκε το 2011 ως ένα από τα πρώτα μνημονιακά μέτρα 

δημοσιονομικού χαρακτήρα, και επιβάλλεται στο άθροισμα του εισοδήματος των 

φυσικών προσώπων από κάθε πηγή. Μετά από πιέσεις ο κ. Σταϊκούρας πρόσθεσε και τα 

εισοδήματα από ενοίκια και μερίσματα. 

Το μέτρο αυτό, κατά τον  Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, «προσβλέπει 

στην ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ο οποίος έχει πληγεί ιδιαίτερα από 

την πανδημία, στην προώθηση των επενδύσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης». 

Επίσης ο Πρωθυπουργός  δήλωσε  ότι «Νοιαζόμαστε, για την επιχειρηματικότητα τους 

εργαζόμενους και  τους ανέργους». 

Εάν πράγματι νοιάζονται  για  την ανάκαμψη του ιδιωτικού τομέα που έχει πληγεί από 

την πανδημία δεν θα προωθούσαν   οριζόντια μέτρα αλλά θα εντόπιζαν τους κλάδους 

που πλήγηκαν και θα εφάρμοζαν τις ελαφρύνσεις μόνο γι΄ αυτούς και όχι για 

παράδειγμα τον κλάδο των σούπερ μάρκετ που θησαύρισε λόγο της πανδημίας. 

Σε ό,τι  αφορά  τους εργαζόμενους , του ιδιωτικού τομέα, που στην πλειοψηφία τους 

είναι χαμηλόμισθοι (κάτω από 12.000 ευρώ) δεν τους επηρεάζει θετικά αυτό το μέτρο 

γιατί μέχρι αυτό το ποσό δεν επιβάλλεται  Εισφορά Αλληλεγγύης. Όμως, επηρεάζονται 
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θετικά οι  υψηλόμισθοι του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι ουσιαστικά δεν επλήγησαν 

ιδιαίτερα από την πανδημία.  

Επίσης,  αν υπήρχε πραγματικό ενδιαφέρον για τους άνεργους θα έπρεπε οι επιχειρήσεις 

που ωφελήθηκαν από την πανδημία  και οι υψηλά αμειβόμενοι να συνεχίσουν να 

καταβάλουν την ειδική εισφορά αλληλεγγύης όπως  οι συνταξιούχοι και  οι εργαζόμενοι 

στο Δημόσιο. 

Είναι  πλέον εμφανής η υπέρβαση των ορίων της αναλογικότητας και της ισότητας στην 

κατανομή των δημόσιων βαρών.  

Και το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι «Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι  δεν 

επλήγησαν από την υγειονομική κρίση τουλάχιστον οικονομικά» είναι αίολο. 

Εκτός  από την κατάργηση της  Εισφοράς Αλληλεγγύης  πρέπει να καταργηθεί και η 

Ειδική Εισφορά 1% που παρακρατείται για το Τέως Ταμείο Προνοίας Δημοσίων 

Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) γιατί έχει παρέλθει ο σκοπός για τον οποίο θεσμοθετήθηκαν. 

                                                          Απαιτούμε 

Την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και της Ειδικής Εισφοράς 1% που 

παρακρατείται για το Τέως Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ). 

 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 


