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Γ. Βροφτςησ: Η μείωςη των αςφαλιςτικών ειςφορών από  1η Ιουνίου 

θα λειτουργήςει ευεργετικά ςτην αγορά εργαςίασ  

Ξεκινάει από 1θ Ιουνίου 2020 θ εφαρμογι του μζτρου τθσ μείωςθσ των αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν κατά 0.90 πος. μονάδεσ ςτθ μιςκωτι εργαςία μόνο για τισ κζςεισ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ.  

Το μζτρο ζρχεται ωσ εφαρμογι τθσ αςφαλιςτικισ μεταρρφκμιςθσ 4670/2020 που 

ψθφίςτθκε το Φεβρουάριο του 2020 και κα βοθκιςει ςθμαντικά, ςυνδυαςτικά με τισ άλλεσ 

νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ, ςτθν επανάκαμψθ τθσ απαςχόλθςθσ και ςυγκεκριμζνα ςτθν 

αφξθςθ των κζςεων εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ.  

Θα πρζπει να τονίςουμε ότι παρ’ όλο που το μζτρο είχε ψθφιςτεί πριν τθν πανδθμία του 

κορωνοιοφ, θεωρείται επίκαιρο και αναγκαίο ςτην ςυνολική προςπάθεια που κάνει η 

κυβζρνηςη Μητςοτάκη για τθν κωράκιςθ και ενδυνάμωςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ.  

Μετά από αυτι τθ μείωςθ, το ςφνολο των αςφαλιςτικών ειςφορών ζχει ωσ ακολοφθωσ: 

 

Αςφάλιςτρα μιςθωτήσ εργαςίασ ζωσ 31.05.2020 
(ΠΜ) 

Εργοδότης Εργαζόμενος Σύνολο 

24,81 15,75 40,56 

Αςφάλιςτρα μιςθωτήσ εργαςίασ από 1.06.2020 
(ΠΜ) 

Εργοδότης Εργαζόμενος Σύνολο 

24,33 15,33 39,66 

Αναλυτική μείωςη (ΠΜ) 

Εργοδότης Εργαζόμενος Σύνολο 

-0,48 -0,42 -0,90 



 

 

 

ΤΝΟΛΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΙΦΟΡΩΝ (ποςοςτιαίεσ μονάδεσ) 

 

Ιςχφον καθεςτώσ ζωσ 
31.05.2020 

Προβλεπόμενη μείωςη  
Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 

από 1.06.2020 

 

Εργοδότθσ Εργαηόμενοσ Εργοδότθσ Εργαηόμενοσ Εργοδότθσ Εργαηόμενοσ 

 

24,81% 15,75% -0,48% -0,42% 24,33% 15,33% 

ΤΝΟΛΑ  40,56% -0,90% 39,66% 

       

 

Α. Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ κλάδου ανεργίασ 

 

Ιςχφον καθεςτώσ ζωσ 
31.05.2020 

Προβλεπόμενη μείωςη  
Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 

από 1.06.2020 

 

Εργοδότθσ Εργαηόμενοσ Εργοδότθσ Εργαηόμενοσ Εργοδότθσ Εργαηόμενοσ 

 

3,17% 1,83% -0,48% -0,27% 2,69% 1,56% 

Κλάδοσ 
ανεργίασ 

5,00% -0,75% 4,25% 

       

 

Β. Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ υπζρ ΕΛΕΚΠ για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών 

 

Ιςχφον καθεςτώσ ζωσ 
31.05.2020 

Προβλεπόμενη μείωςη  
Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 

από 1.06.2020 

 
Εργοδότθσ Εργαηόμενοσ Εργοδότθσ Εργαηόμενοσ Εργοδότθσ Εργαηόμενοσ 

 

0,00% 1,35% 0,00% -0,15% 0,00% 1,20% 

Κλάδοσ ΕΛΕΚΠ 
(κοινωνική 
πολιτική) 

1,35% -0,15% 1,20% 

       

 

φνολο παρζμβαςησ Α+Β 

 

Ιςχφον καθεςτώσ ζωσ 
31.05.2020 

Προβλεπόμενη μείωςη  
Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 

από 1.06.2020 

 

Εργοδότθσ Εργαηόμενοσ Εργοδότθσ Εργαηόμενοσ Εργοδότθσ Εργαηόμενοσ 

 
3,17% 3,18% -0,48% -0,42% 2,69% 2,76% 

φνολο Α+Β 6,35% -0,90% 5,45% 

 

Όπωσ διλωςε ο Υπ. Εργαςίασ Γιάννησ Βροφτςησ: 

Η μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κα λειτουργιςει ευεργετικά ςτθν αγορά εργαςίασ 

κακϊσ μειϊνει το μθ μιςκολογικό κόςτοσ ςτισ επιχειριςεισ και δίνει κίνθτρα για 

προςλιψεισ.  

Ταυτόχρονα, ζρχεται να λειτουργιςει ωσ αντικίνθτρο ςε παραβατικζσ ςυμπεριφορζσ 

αδιλωτθσ και αναςφάλιςτθσ εργαςίασ. Σιμερα πιάνουμε το νιμα εκεί που το αφιςαμε το 

2014, όταν ςτο υπουργείο Εργαςίασ είχαμε μειϊςει ξανά κατά 6 μονάδεσ τισ αςφαλιςτικζσ 

ειςφορζσ.  

Να κυμίςω ότι τόςο θ μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν του 2014 όςο και θ νζα μείωςθ 

που επιχειροφμε από 1θ Ιουνίου, καταψθφίςτθκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η προθγοφμενθ 

πολιτικι θγεςία του Υπ. Εργαςίασ αντιτάχκθκε λόγω ιδεολθπτικϊν εμμονϊν ςτισ πολιτικζσ 

μείωςησ του μη μιςθολογικοφ κόςτουσ και ενίςχυςησ τησ πλήρουσ απαςχόληςησ με 

ςυνζπεια νε εκτινάξει τισ ευζλικτεσ μορφζσ εργαςίασ κατά τη πενταετία διακυβζρνηςησ 

ΤΡΙΖΑ.  



Γι’ αυτό και εμείσ, όπωσ δήλωςε και ο Πρωθυπουργόσ Κυριάκοσ Μητςοτάκησ, 

ςχεδιάηουμε περαιτζρω μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν το επόμενο χρονικό διάςτθμα 

ωσ μία πολφ ςθμαντικι διαρκρωτικι αλλαγι που θα επιταχφνει την αποκλιμάκωςη τησ 

ανεργίασ και θα αυξήςει τισ θζςεισ απαςχόληςησ. 

 

 

 


