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ΠΡΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΜΑΣ
(για ενημέρωση όλων των
συναδέλφων)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες -φοι,

Σχετικά με την εισφορά αλληλεγγύης, η οποία καθιερώθηκε με τον Ν. 3986/2011, άρθρο
29, και τα δεκάδες ερωτήματα που δεχθήκαμε τις τελευταίες ημέρες, ύστερα από
δημοσιεύματα τα οποία ελέγχονται, όσον αφορά το χρονικό διάστημα που έλαβαν χώρα
αλλά και την σκοπιμότητα τους, η Ομοσπονδία μας σταχυολογώντας την ενημέρωση που
υπήρξε γι αυτό το θέμα θεωρεί ως άξια αναφοράς τα εξής:

1.) Η εισφορά αλληλεγγύης καθιερώνεται σε 1% στα καθαρά εισοδήματα από 12.001 € έως
20.000 € και σε 2% στα εισοδήματα από 20.001 € έως και 50.000 €.

2.) Δημοσιεύματα και μόνον, αναφέρουν ότι έχει εκδοθεί απόφαση του Άρειου Πάγου η οποία
κρίνει αντισυνταγματική την εισφορά αλληλεγγύης. Ως υπενθύμιση σας γνωρίζουμε ότι ο
Άρειος Πάγος εκδίδει αποφάσεις που αφορούν υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου. Για τους
Μόνιμους Δημοσίους Υπαλλήλους αρμόδιο όργανο στο οποίο υποχρεωτικά
προσφεύγουν, είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ως γνωστόν, έως και σήμερα,
εκδόθηκαν από το ΣτΕ μόνον αρνητικές αποφάσεις, για όλες τις οικονομικές απώλειες
που υπέστησαν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι από τους Μνημονιακούς νόμους καθώς και από
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στα οποία είχε εξαρχής προσφύγει η ΑΔΕΔΥ.
Σε περίπτωση διχογνωμίας μεταξύ των δυο τριτοβάθμιων δικαστηρίων (Άρειος Πάγος –

ΣτΕ), η υπόθεση παραπέμπεται στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ προς τελική κρίση.
3.) Η υποβολή αιτήσεων και της επιστροφής του ποσού προς τις εφορίες, αφορούν το έτος

2011 και έχουν νόημα την παραγραφή του δικαιώματος και μόνον. Η οποιαδήποτε
διεκδίκηση επιστροφής των εισφορών μπορεί να γίνει μόνον Δικαστικά.

Τέλος, θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση να ληφθεί υπόψη μας η ήδη αρνητική
αντιμετώπιση από το ΣτΕ, όλων των περιπτώσεων οικονομικών διεκδικήσεων των
εργαζομένων στο δημόσιο.

Η ΠΟΣΕ ΙΚΑ σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους, εφόσον αξιολογηθεί
περαιτέρω, το ενδιαφέρον αλλά και η προοπτική για την τύχη η οποία θα μπορούσε να
είχε μια τέτοια προσφυγή, θα επανέλθει άμεσα διεκδικώντας το αυτονόητο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                    Ο Γ. Γραμματέας

Γιώργος Κυριακόπουλος                  Κων/νος Πονηράκος


