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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Σχετικά με την εξαγγελία-κοροϊδία του Πρωθυπουργού για την 

κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης από 1-1-2023 
 

Ως μεγάλη «ανάσα» για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο παρουσίασε, στη 

Βουλή, ο Πρωθυπουργός την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης από 1-1-

2023. 

Μια Εισφορά Αλληλεγγύης, που αποτελεί φόρο, η οποία έχει καταργηθεί 

στον Ιδιωτικό Τομέα από 1-1-2021, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Έτσι 

εισοδήματα από επιχειρήσεις, κέρδη κ.λπ. της τάξης των 100,00 ή 150.000,00 

ευρώ ετησίως δεν πληρώνουν Εισφορά Αλληλεγγύης τη στιγμή που την 

πληρώνουν οι Συνταξιούχοι και οι Δημόσιοι Υπάλληλοι με ετήσια εισοδήματα 

από 12.001 ευρώ και άνω. 

Τη στιγμή που οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο δώδεκα (12) χρόνια τώρα, όχι 

μόνο δεν έχουν πάρει καμιά αύξηση, αλλά αντίθετα τα εισοδήματά τους 

μειώθηκαν μέχρι 40%, καταργήθηκε ο 13ος και ο 14ος μισθός, πάγωσε 

μισθολογικά η διετία 2016-2017, τη στιγμή που η ακρίβεια σαρώνει τους μισθούς 

των εργαζομένων και ο πληθωρισμός «τρέχει» με 12%, ο πρωθυπουργός για μια 

ακόμη φορά κοροϊδεύει τους εργαζόμενους στο Δημόσιο με τα ψίχουλα της 

Εισφοράς Αλληλεγγύης, η οποία έπρεπε να είχε καταργηθεί χθες. 

Και τα χαρακτηρίζουμε ψίχουλα γιατί για τη συντριπτική πλειοψηφία 

των εργαζομένων στο Δημόσιο η «αύξηση» θα είναι μηδενική. 

Συγκεκριμένα: 

▪ Μέχρι 12.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα: 0,00 € αύξηση. 

▪ Για ετήσιο εισόδημα 13.000 ευρώ: 22,00 € αύξηση τον χρόνο,  

δηλ. 1,85 ευρώ τον μήνα. 

▪ Για ετήσιο εισόδημα 14.000 ευρώ: 44,00 € αύξηση τον χρόνο,  

δηλ. 3,60 ευρώ τον μήνα. 

▪ Για ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ: 66,00 € αύξηση τον χρόνο,  

δηλ. 5,50 ευρώ τον μήνα. 

▪ Τέλος, για ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ: 154,00 € αύξηση τον χρόνο,  

δηλ. 12,80 ευρώ τον μήνα. 



Με την εξαγγελία της κατάργησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης (τα 

ψίχουλα των 2, 3 ή 12 ευρώ το μήνα) ο Πρωθυπουργός εμπαίζει για μία ακόμη 

φορά τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και τους καταδικάζει στη φτώχεια και 

στην εξαθλίωση. Είναι χαρακτηριστικό πως ούτε η ελάχιστη αύξηση του 

κατώτατου μισθού στον Ιδιωτικό Τομέα, που σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτει τις 

ανάγκες των εργαζομένων, δεν επεκτάθηκε στο Δημόσιο. 

Είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της Ν.Δ. 

συντηρούν μια φιλολογία για δήθεν μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος που θα 

έρθουν στο μέλλον, ενώ στην πραγματικότητα κανένα μέτρο δεν πρόκειται να 

πάρουν για την πραγματική στήριξη των μισθών των εργαζομένων ούτε στο 

Δημόσιο ούτε στον Ιδιωτικό Τομέα. Οι πολιτικές που ασκούν τρία χρόνια, τώρα, 

στηρίζουν τους έχοντες και κατέχοντες, τα επιχειρηματικά συμφέροντα. 

Φυσικά, οι εργαζόμενοι, απέναντι σε αυτές τις πολιτικές θα αντιδράσουν 

με κάθε τρόπο. Πρώτο βήμα η διοργάνωση του μεγάλου Συλλαλητηρίου στη 

Δ.Ε.Θ., στις 10 Σεπτεμβρίου 2022 όπου όλοι μαζί θα διεκδικήσουμε να ζούμε με 

αξιοπρέπεια από τον μισθό μας και μόνο. 

 

Διεκδικούμε: 

▪ Αυξήσεις, ΤΩΡΑ, τουλάχιστον ίσες με το ποσοστό του πληθωρισμού. 

▪ Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. 

▪ Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017. 

▪ Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. 

▪ Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης από 1-1-2021. 

▪ Νέο μισθολόγιο που θα άρει τις αδικίες και θα αποκαθιστά τις περικοπές των 

μνημονίων. 

 

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


