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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Θέµα: Αιτήσεις για διακοπή της παραγραφής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
Όσον αφορά στο θέµα που έχει προκύψει σχετικά µε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης
ύψους 2% του άρθρου 38 του Ν.3986/2011 καθώς και την ειδική εισφορά Αλληλεγγύης του
άρθρου 29 του ίδιου Νόµου και την αίτηση για διακοπή της παραγραφής σάς
ενηµερώνουµε ότι:
Η υποβολή της σχετικής αίτησης έχει σκοπό να διασφαλίσει τη µη παραγραφή της
απαίτησης για επιστροφή της εισφοράς αλληλεγγύης και για το έτος 2011, ώστε στη
συνέχεια να µπορεί να διεκδικηθεί δικαστικά από όποιον επιθυµεί. Όπως έχει διαµορφωθεί
η διαδικασία από τις υπεύθυνες υπηρεσίες, η κατάθεση της αίτησης µπορεί να γίνει πλέον
µόνο διαµέσου των συλλόγων εκπαιδευτικών. Με το δεδοµένο αυτό, ο Σύλλογός µας
διατίθεται να συγκεντρώσει τις αιτήσεις όσων συναδέλφων επιθυµούν και να τις καταθέσει
στη Διεύθυνση Πειραιά. Η συγκέντρωση των αιτήσεων θα γίνει από το µέλος του ΔΣ
που είναι υπεύθυνο για την ενηµέρωση της σχολικής µονάδας το αργότερο µέχρι τις 24
Ιανουαρίου.
Από κει πέρα διευκρινίζουµε:
Για την ουσιαστική διεκδίκηση οποιασδήποτε επιστροφής χρηµάτων απαιτούνται αγωγές,
δικαστικές προσφυγές και γενικά νοµικές διαδικασίες. Τέτοιες πρακτικές έχουν αποδειχθεί
κατά το παρελθόν χρονοβόρες και αναποτελεσµατικές. Η συγκεκριµένη «εισφορά» ήταν
ένα από τα πολλά άδικα και εξοντωτικά αντεργατικά µέτρα που πάρθηκαν και παίρνονται
ακόµα σε βάρος της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Είναι προφανές ότι αυτές οι
πολιτικές µόνο µε οργανωµένο και µαζικό αγώνα ανατρέπονται αποτελεσµατικά. Δεν
θεωρούµε άσχετη την κίνηση του ζητήµατος µε τη γενικότερη συγκυρία. Είναι
συνηθισµένη τακτική των κάθε λογής υπευθύνων του συστήµατος η δηµιουργία τέτοιων
προσδοκιών, ώστε να κρατούνται οι εργαζόµενοι σε πολιτική και κοινωνική οµηρία.
Για την καλύτερη ενηµέρωσή σας, σας αποστέλλουµε συνηµµένα και την άποψη της
νοµικής συµβούλου της ΔΟΕ.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Αθήνα, 31-12-2013
Αξιότιµες κυρίες και κύριοι,
Αναφορικά µε το θέµα, που έχει ανακύψει σχετικά µε την ειδική εισφορά Αλληλεγγύης ύψους 2%
του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 καθώς και την ειδική εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 του
ίδιου Νόµου και τις αιτήσεις διακοπής της παραγραφής, που σπεύδουν να υποβάλλουν δεκάδες
δηµόσιοι υπάλληλοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω για τα κάτωθι:
1) Από όσο είµαι σε θέση να γνωρίζω, µέχρι σήµερα, δεν έχει δηµοσιευτεί κάποια δικαστική
απόφαση, µε την οποία να κρίνεται αµετάκλητα, η συνταγµατικότητα ή µη των ως άνω εισφορών.
Είναι γνωστό βεβαίως, ότι έχουν υποβληθεί προσφυγές αναφορικά µε το θέµα αυτό, οι οποίες
ωστόσο, δεν έχουν κριθεί αµετακλήτως.
2) Κατά την προσωπική, νοµική µου αντίληψη, οι ως άνω εισφορές είναι αντίθετες τόσο προς το
Σύνταγµα όσο και προς τους Διεθνείς κανόνες δικαίου (ΕΣΔΑ), δεδοµένου, ότι είναι µη
ανταποδοτικές και σε κάθε περίπτωση εντασσόµενες µέσα στο ευρύτατο πλαίσιο των περικοπών
των αποδοχών των δηµοσίων υπαλλήλων έρχονται σε ευθεία αντίθεση προς την αρχή της
αναλογικότητας, που πρέπει να διέπει κάθε µέτρο, που λαµβάνει η πολιτεία εις βάρος επιµέρους
κατηγοριών πολιτών.
3) Η υποβολή αίτησης διακοπής της παραγραφής µοναδικό σκοπό έχει την διασφάλιση, ότι οι
αξιώσεις για επιστροφή των παρακρατηθέντων κατά το έτος 2011 δεν θα υποκύψουν στην διετή
παραγραφή, που προβλέπει ο Κώδικας Περί Δικών Δηµοσίου. Στο σηµείο αυτό, πρέπει να τονιστεί,
ότι η ως άνω διεκδίκηση, η αίσια έκβαση της οποίας δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί
δεδοµένη, είναι προφανώς ζήτηµα προσωπικής επιλογής του κάθε εκπαιδευτικού, ο οποίος και
µπορεί να επιλέξει εάν θα υποβάλλει την σχετική αίτηση ή όχι ή εάν θα διεκδικήσει ακολούθως
δικαστικά την επιστροφή των παρακρατηθέντων.
Παραµένω στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.
Με εκτίµηση,
Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα
Νοµική Σύµβουλος ΔΟΕ

