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παίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ). Το συνολικό ασφάλιστρο 
διαμορφώνεται σε 0,16% και κατανέμεται κα-
τά 0,06% στους εργοδότες υπέρ ΕΛΠΕΚΕ και 
κατά 0,10% στους εργαζομένους υπέρ ΕΚΛΑ.
Η ελάφρυνση του  μη μισθολογικού κόστους 
για τους εργοδότες:
f Για τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ οι 
εργοδότες κερδίζουν 12 ευρώ τον μήνα ή 168 
ευρώ τον χρόνο. 
f Για τους μεικτούς μισθούς της τάξης των 800 
ευρώ οι εργοδότες έχουν όφελος 15 ευρώ τον 

μήνα και συνολι-
κά 210 ευρώ τον 
χρόνο. 
f Για μεικτούς μι-
σθούς της τάξης 
των 1.000 ευρώ οι 
εργοδότες έχουν 
όφελος 18 ευρώ 
τον μήνα και συ-
νολικά 252 ευρώ 
τον χρόνο. 

f Για μεικτούς μισθούς της τάξης των 1.200 
ευρώ οι εργοδότες έχουν όφελος 21,5 ευρώ 
τον μήνα και συνολικά 301 ευρώ τον χρόνο. 
f Για μεικτούς μισθούς της τάξης των 1.500 
ευρώ οι εργοδότες έχουν όφελος 30 ευρώ τον 
μήνα και συνολικά 420 ευρώ τον χρόνο.
f Για μεικτούς μισθούς της τάξης των 2.000 
ευρώ οι εργοδότες έχουν όφελος 35,6 ευρώ 
τον μήνα και συνολικά 498 ευρώ τον χρόνο.

Συνολική μείωση
Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι είχαν μειωθεί οι 
εισφορές κατά 0,9 μονάδες, 0,48% για τις κρα-
τήσεις του εργοδότη και 0,42% για τις κρατή-
σεις του εργαζομένου. Συνυπολογίζοντας και 
τη μείωση αυτή, το όφελος των επιχειρήσεων 
διαμορφώνεται ως εξής: 
f Για μεικτό μισθό 650 ευρώ, το συνολικό μι-
σθολογικό κόστος πριν από τη μείωση (κατά 
3,9 ποσοστιαίες μονάδες) των ασφαλιστικών 
εισφορών διαμορφώνεται στα 811 ευρώ. Με-
τά τη μείωση, περιορίζεται στα 797 ευρώ. Το 
ετήσιο όφελος (προ φόρου εισοδήματος) φτά-
νει τα 207 ευρώ.

f Για μεικτό μισθό 1.000 ευρώ, το συνολικό μι-
σθολογικό κόστος ανερχόταν, πριν από τη μείω-
ση, σε 1.248 ευρώ. Μετά τη μείωση των ασφα-
λιστικών εισφορών, περιορίζεται στα 1.225 ευ-
ρώ. Το ετήσιο όφελος (προ φόρου εισοδήμα-
τος) φτάνει τα 318 ευρώ.
f Για μεικτό μισθό 1.500 ευρώ, το συνολικό 
μισθολογικό κόστος πριν από τη μείωση δια-
μορφώνεται στα 1.872 ευρώ, μετά περιορίζεται 
στα 1.838 ευρώ. Το ετήσιο όφελος (προ φόρου 
εισοδήματος) φτάνει τα 477 ευρώ. 

 Σε μείωΣη του μη μισθολογικού κόστους 
για τους εργοδότες από 11,64 ευρώ τον μήνα 
για τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ και έως 
35,6 ευρώ τον μήνα για μισθούς 2.000 ευρώ 
οδηγεί το «ψαλίδι» στις ασφαλιστικές εισφορές 
από το 2021. Η ετήσια εξοικονόμηση για τις επι-
χειρήσεις ξεκινά από τα 168 ευρώ και ξεπερνά 
τα 498 ευρώ για μισθούς άνω των 2.000 ευρώ. 
Συγκεκριμένα, οι εισφορές που καταβάλλουν οι 

εργοδότες για τον εκάστοτε εργαζόμενο με την 
έλευση της νέας χρονιάς μειώνονται ως εξής: 
f Κατά 1,49 ποσοστιαίες μονάδες τα ασφάλι-
στρα υπέρ κλάδου ανεργίας. Το συνολικό ασφά-
λιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 2,4% 
και κατανέμεται κατά 1,2% στον εργοδότη και 
κατά 1,2% στον εργαζόμενο.
f Κατά 0,12 η εργοδοτική εισφορά υπέρ του 
Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ) και κα-
τά 0,18 υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προ-
γραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκ-
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ΤΙ ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ 
ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟI

ΜΙΣΘΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ

650 € 112 €

ΜΙΣΘΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ

800 € 140 €

ΜΙΣΘΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ

1.000 € 168 €

ΜΙΣΘΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ

2.000 € 683 €

ΜΙΣΘΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ

650 € 168 €

ΜΙΣΘΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ

800 € 210 €

ΜΙΣΘΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ

1.000 € 252 €

ΜΙΣΘΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ

2.000 € 498 €

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ

Το όφελος για τις 
επιχειρήσεις από τη 

μείωση των εισφορών 

Η εξοικονόμηση για 
τους εργοδότες ξεκινά 

από τα 168 ευρώ 
ετησίως και ξεπερνά τα 
498 ευρώ για μισθούς 
άνω των 2.000 ευρώ

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1Για τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ, η αύξηση για τον εργαζόμενο 
ανέρχεται σε 8 ευρώ τον μήνα ή 112 ευρώ τον χρόνο. Δεν επιβαρύνε-

ται με εισφορά αλληλεγγύης.

2 Για μεικτό μισθό της τάξης των 800 ευρώ, το κέρδος για τον εργαζόμε-
νο ανέρχεται σε 10 ευρώ τον μήνα ή 140 ευρώ τον χρόνο. Ούτε αυτός 

ο μισθός επιβαρύνεται με εισφορά αλληλεγγύης. 

3 Για μεικτό μισθό της τάξεως των 1.000 ευρώ τον μήνα, το όφελος για 
τον εργαζόμενο ανέρχεται σε 12 ευρώ μηνιαίως ή 168 ευρώ ετησίως, 

από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Δεν επιβαρύνεται από ει-
σφορά αλληλεγγύης.

4 Για μεικτό μισθό της τάξεως των 1.200 ευρώ τον μήνα, το κέρδος από 
τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται σε 14 ευρώ τον μή-

να ή 196 ευρώ τον χρόνο. Από την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύ-
ης προκύπτει όφελος 3,5 ευρώ τον μήνα ή 49 ευρώ ετησίως. Συνολικά, το 
όφελος σε μηνιαία βάση για τον φορολογούμενο ανέρχεται σε 245 ευρώ.

5 Για μεικτό μισθό της τάξεως των 1.500 ευρώ τον μήνα, το όφελος από 
τη μείωση των εισφορών ανέρχεται σε 18 ευρώ τον μήνα και 252 ευ-

ρώ τον χρόνο. Από την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης, το κέρδος 
ανέρχεται σε 9,08 ευρώ τον μήνα ή 137,2 ευρώ ετησίως. Συνολικά, το κέρ-
δος ανέρχεται σε 389,2 ευρώ.

6 Για μεικτό μισθό της τάξεως των 2.000 ευρώ τον μήνα, το όφελος για 
τον εργαζόμενο ανέρχεται σε 23 ευρώ τον μήνα ή 322 ευρώ τον χρό-

νο. Από την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης ο εργαζόμενος κερδί-
ζει 25,81 ευρώ τον μήνα ή 361,34 ετησίως. Συνολικά, το κέρδος ανέρχε-
ται σε 683 ευρώ ετησίως. 

Τα παραδείγματα έχουν υπολογιστεί χωρίς τις φορολογικές κρατήσεις. 


