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ΘΕΜΑ: «Επιστολή του Επιμελητηρίου Λακωνίας για μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των
νοικοκυριών».
ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 2257/9-5-2022 Αναφορά.
Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, με την οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον
βουλευτή κ. Αθανάσιο Δαβάκη η αριθμ. 1069/Φ2702/28.4.2022 επιστολή του Επιμελητηρίου
Λακωνίας και όσον αφορά το αναφερόμενο σε αυτή αίτημα μείωσης των εργοδοτικών
εισφορών - στο πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων μετά την αύξηση του κατωτάτου μισθού το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν.4823/2021 προβλέπεται ότι η μείωση κατά τρεις
ποσοστιαίες μονάδες των εισφορών υπέρ της Δ.ΥΠ.Α.( πρώην ΟΑΕΔ), η οποία ίσχυσε για τις
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κατά το έτος 2021 βάσει του άρθρου 31 του ν.4756/2020, θα
έχει εφαρμογή και για το έτος 2022.
Ως εκ τούτου, από 1/1/2022 έως 31/5/2022, για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα το
συνολικό ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών, για πλήρη απασχόληση, για κύρια σύνταξη,
υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα), επικουρική ασφάλιση και Δ.ΥΠ.Α.,
διαμορφώνεται σε 14,12% για τον ασφαλισμένο και σε 22,54% για τον εργοδότη (σύνολο
36,66%).
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 45 του ν.4670/2020, από 1/6/2022 το ποσοστό εισφοράς μισθωτού για την επικουρική
ασφάλιση επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε στις 31/5/2015 (6% επιμεριζόμενο ισομερώς μεταξύ
ασφαλισμένου και εργοδότη). Ως εκ τούτου, το ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη
μειώνεται από 3,25% σε 3,00% για κάθε ένα (συνολική μείωση 0,50 ποσοστιαίες μονάδες).
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Συνεπώς, από 1/6/2022 για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα το συνολικό ποσοστό
ασφαλιστικών εισφορών, για πλήρη απασχόληση, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη
(παροχές σε είδος και σε χρήμα), επικουρική ασφάλιση και Δ.ΥΠ.Α., διαμορφώνεται σε 13,87%
για τον ασφαλισμένο και σε 22,29% για τον εργοδότη (σύνολο 36,16%).
Εν κατακλείδι, τα δυο προηγούμενα χρόνια το μη μισθολογικό κόστος εργασίας έχει
περιοριστεί σημαντικά με τη συνολική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών να φτάνει τις 4,4
ποσοστιαίες μονάδες.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2837/2000, οι απασχολούμενοι
μισθωτοί, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, σε οποιονδήποτε εργοδότη με σχέση εξαρτημένης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη στον e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ), και οι οποίοι αμείβονται με τον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο
της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) δικαιούνται μηνιαία
εισοδηματική ενίσχυση.
Το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει από το
γινόμενο του ποσοστού της εκάστοτε προβλεπόμενης από τη νομοθεσία εισφοράς κύριας
σύνταξης (σήμερα 6,67% σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4387/2016) επί του τμήματος της
αμοιβής που αντιστοιχεί στις εκάστοτε αποδοχές της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. άγαμου εργαζόμενου υπαλλήλου
ή εργατοτεχνίτη χωρίς προϋπηρεσία και οικογενειακά επιδόματα.
Για την εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης, οι εργοδότες, κατά την καταβολή των
αποδοχών στους εργαζόμενους, δεν παρακρατούν την εισφορά ασφαλισμένου για κύρια
σύνταξη υπέρ του e-ΕΦΚΑ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π.ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
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