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5 Μισθωτός µε µισθό 800 ευρώ πληρώνει ει-
σφορές σύνταξης και υγείας 216,8 ευρώ. 

Το ποσό επαρκεί για να καλύψει την ελάχιστη 
εισφορά των 210 ευρώ. Ο εργαζόµενος απαλ-
λάσσεται από την υποχρέωση καταβολής εισφο-
ρών στο ∆ΠΥ.

6 Μισθωτός µε µισθό 1.000 ευρώ πληρώνει 
εισφορές σύνταξης και υγείας 271 ευρώ. 

Το ποσό επαρκεί για να καλύψει την ελάχιστη 
εισφορά των 210 ευρώ. Ο εργαζόµενος απαλ-
λάσσεται από την υποχρέωση καταβολής εισφο-
ρών στο ∆ΠΥ.

Τι ισχύει σήµερα
Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο, υπάγο-
νται στο άρθρο 39, παράγραφος 9 του νόµου 
Κατρούγκαλου και πληρώνουν εισφορές ως οι-
ονεί µισθωτοί όσοι:
f Απασχολούνται σε έναν ή δύο εργοδότες, 
αµείβονται αποκλειστικά µε δελτίο παροχής υπη-
ρεσιών (µπλοκάκι) και το εισόδηµα προέρχεται 
αποκλειστικά από αυτούς.
f Απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως µισθω-

  ΕΚΤΟΣ νοµοσχεδίου θα τεθεί τελικά η διάταξη που θα προβλέπει τι µέλλει γε-
νέσθαι µε τις εισφορές όσων απασχολούνται µε απόδειξη δαπάνης (παραστατικό 
παρεχόµενων υπηρεσιών ή διαφορετικά τίτλος κτήσης) και έχουν εισόδηµα έως 
10.000 ευρώ µεικτά ετησίως.
 Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, αµέσως µετά την ανάρτηση του νοµο-
σχεδίου στη δηµόσια διαβούλευση, η αρµόδια επιτροπή θα συνεχίσει να µελετά 
την αλλαγή του υπάρχοντος καθεστώτος για τους τίτλους κτήσης σε συνεργασία µε 
το υπουργείο Οικονοµικών, µε στόχο να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις έως το τέλος 

Φεβρουαρίου. Αυτό σηµαίνει ότι σε 
κάθε παραστατικό θα επιβάλλονται 
εισφορές συνολικού ύψους 20,28% 
(13,3% για σύνταξη και 6,95% για 
υγειονοµική περίθαλψη). 

«Ψαλίδι»
Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο υπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων Γιάννης Βρούτσης προσανατο-
λίζεται σε δραστικό περιορισµό του 
εισοδήµατος που εισπράττει ετησίως 

ένας περιστασιακά εργαζόµενος µε απόδειξη δαπάνης -από 
τα 10.000 ευρώ µεικτά που ισχύει σήµερα, σε 3.000 ευρώ- 
και ταυτόχρονα στην κατάργηση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών. Σε περίπτωση που παραµείνει το σηµερινό εισοδηµα-
τικό όριο των 10.000 ευρώ ή µειωθεί ακόµη και στα 5.000 
ευρώ, ο εργοδότης θα έχει τη δυνατότητα να υποκρύψει 
εξαρτηµένη σχέση εργασίας µισθωτού µε µερική ή εκ περι-
τροπής απασχόληση.

 Σύµφωνα µε υψηλόβαθµα στελέχη του υπουργείου Εργα-
σίας, το όριο για τους τίτλους κτήσης πρέπει να µειωθεί αρ-
κετά, προκειµένου να µη στερείται έσοδα ο Ενιαίος Φορέ-
ας Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και ένσηµα οι εργαζόµενοι. 
Υπενθυµίζεται ότι οι εργαζόµενοι µε τίτλο κτήσης δεν δικαι-
ούνται δώρα και επιδόµατα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, µετά 
την επιβολή των εισφορών για το σύνολο του εισοδήµατος 
των µη µισθωτών σε όσους χρησιµοποιήσουν δελτίο παρο-
χής υπηρεσιών, εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελµα-
τίες έκλεισαν τα γνωστά σε όλους µπλοκάκια και στράφηκαν 
στους τίτλους κτήσης υποκρύπτοντας εισοδήµατα. 

Τι θα γίνει µε 
τους τίτλους 
κτήσης

Στα τέλη 
Φεβρουαρίου 
θα είναι έτοιμες 
οι αλλαγές για 
όσους αμείβονται 
με παραστατικά 
υπηρεσιών

και υγείας 203,25 ευρώ. Το ποσό δεν επαρκεί 
για να καλύψει την ελάχιστη εισφορά των 210 
ευρώ. Από το ∆ΠΥ θα πρέπει να καταβάλλει ει-
σφορές 6,75 ευρώ.

4 Μισθωτός µε µισθό 780 ευρώ πληρώνει ει-
σφορές σύνταξης και υγείας 211,38 ευρώ. 

Το ποσό επαρκεί για να καλύψει την ελάχιστη 
εισφορά των 210 ευρώ. Ο εργαζόµενος απαλ-
λάσσεται από την υποχρέωση καταβολής εισφο-
ρών στο ∆ΠΥ.

 ΟΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ αλλαγές στις εισφορές των ελεύθε-
ρων επαγγελµατιών θα δώσουν την πολυπόθητη οικονοµι-
κή ανάσα που τόσο ανάγκη έχουν οι παραγωγικές δυνάµεις 
της χώρας. Πλέον οι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα έξι επίπεδα ασφαλιστι-
κών εισφορών, ανάλογα µε την οικονοµική τους δυνατότη-
τα, αλλά και τις συντάξιµες αποδοχές που επιθυµούν να λά-
βουν. Προς τη θετική κατεύθυνση είναι και το γεγονός ότι 
στους νέους επαγγελµατίες θα δίνεται η δυνατότητα για τα 
πρώτα πέντε χρόνια να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφο-
ρές 126 ευρώ. Παράλληλα, θα είναι εξαιρετικά σηµαντικό 
να απαλλαγούν από τις ασφαλιστικές εισφορές και όσοι µι-
σθωτοί τις καλύπτουν από τη µισθωτή τους απασχόληση. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν θα πρέπει να αποτελούν 
ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη και τη δηµιουρ-
γία νέων επιχειρήσεων και, φυσικά, δεν θα πρέπει να ενι-
σχύουν την παραοικονοµία. Οι δυσβάστακτες ασφαλιστι-
κές επιβαρύνσεις έχουν ως αποτέλεσµα να πριµοδοτείται 
η «µαύρη» εργασία. Εάν θέλουµε να δηµιουργήσουµε ένα 
υγιές και φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον, θα πρέπει να 
γίνουν γενναίες ασφαλιστικές µεταρρυθµίσεις. Οι εξαγγε-
λίες µέχρι στιγµής του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση ενισχύουν τόσο τους ελεύθε-
ρους επαγγελµατίες όσο και τους εργαζοµένους. Η ελά-
φρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα ενισχύσει ουσι-
αστικά την ασθµαίνουσα αγορά, η οποία αναζητεί εναγω-
νίως µια οικονοµική ανάσα. 

Το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο θα πρέπει να έχει αναπτυξι-
ακό χαρακτήρα. Γιατί µόνο µέσα από την ανάπτυξη του ιδι-
ωτικού τοµέα θα δηµιουργηθούν πολλές νέες, βιώσιµες και 
καλοπληρωµένες θέσεις εργασίας. Θα µπορέσουν να γυρί-
σουν στην πατρίδα µας πολλοί από τους επιστήµονες αλλά 
και τα στελέχη της αγοράς που µετανάστευσαν απ’ άκρη σ’ 
άκρη σε όλο τον πλανήτη αναζητώντας έναν καλύτερο ερ-
γασιακό βίο. Το επικείµενο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο πρέ-
πει να έχει αναπτυξιακό πρόσηµο. 

 Βασίλης Κορκίδης
Πρόεδρος του Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 
Πειραιά 

Ασφαλιστικό νοµοσχέδιο 
µε αναπτυξιακό πρόσηµο 

τοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλον/άλλους 
και µέχρι 2 εργοδότες µε ∆ΠΥ.
f Απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως µισθω-
τοί και προσφέρουν στον ίδιο εργοδότη διαφο-
ρετικές υπηρεσίες µέσω ∆ΠΥ.

Για τις εν λόγω κατηγορίες, οι εισφορές κυµαί-
νονται από 6,67% έως 12,72% για τον εργαζόµε-
νο και από 13,33% έως 21,38% για τον εργοδότη 
ανάλογα µε το πακέτο κάλυψης και την υποχρέ-
ωση ασφάλισης ανά κλάδο. Οσοι είναι παραλ-
λήλως απασχολούµενοι δεν έχουν υποχρέωση 
καταβολής της ελάχιστης εισφοράς µε βάση τον 
κατώτατο µισθό στο µπλοκάκι, αλλά πληρώνουν 
εισφορές στο πραγµατικό ποσό του δελτίου.

Αντίθετα, όσοι διατηρούν µπλοκάκι και εργά-
ζονται σε πάνω από δύο εργοδότες υπάγονται 
στο καθεστώς των ελεύθερων επαγγελµατιών και 
οι εισφορές τους υπολογίζονται στο 20,28% επί 
του εισοδήµατος που δηλώνουν στο δελτίο και 
καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τους ίδιους. Η 
ελάχιστη εισφορά γι’ αυτή την κατηγορία είναι 
το 20,28% επί του κατώτατου µισθού των 650 
ευρώ, δηλαδή 131,82 ευρώ.

Χωρίς εισφορές
τα µπλοκάκια
για 300.000 
εργαζοµένους

a.mavrouli@realnews.gr

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ

Ο
φελος κατά µέσο όρο τουλάχιστον 150 
ευρώ τον µήνα θα έχουν περισσότεροι 
από 300.000 ασφαλισµένοι που κατα-

βάλλουν σήµερα διπλές ασφαλιστικές εισφορές, 
ως παράλληλα απασχολούµενοι, δηλαδή ως µι-
σθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Σύµφω-
να µε έγκυρες πληροφορίες της Realnews, ο 
«κύβος ερρίφθη», καθώς ο υπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης 
προχωρά στην κατάργηση της επιβολής εισφο-
ράς από ελεύθερο επάγγελµα µε δελτίο παρο-
χής υπηρεσιών, το γνωστό σε όλους µπλοκάκι, 
µε το νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί έως το τέλος 
Ιανουαρίου στη Βουλή. Απαραίτητη προϋπόθε-
ση για να απαλλαγούν οι ασφαλισµένοι από τις 
διπλές εισφορές είναι να καταβάλλουν στο σύ-
στηµα κοινωνικής ασφάλισης την ελάχιστη ει-
σφορά των 210 ευρώ τον µήνα, ίσες µε µεικτό 
µισθό άνω των 780 ευρώ από τη µισθωτή τους 
απασχόληση. Πρόκειται για την ελάχιστη εισφο-
ρά που θα καταβάλλουν από την 1η Ιανουαρί-
ου του 2020 1,4 εκατ. µη µισθωτοί όσον αφο-
ρά την κύρια σύνταξή τους και την υγεία τους. 
Την ίδια στιγµή, για όσους ελεύθερους επαγγελ-
µατίες έχουν δύο ή τρεις δραστηριότητες, αλ-
λά δεν απασχολούνται ως µισθωτοί, εξετάζεται 
να έχουν µία εισφορά, κατ’ ελάχιστον 210 ευ-
ρώ τον µήνα, η οποία, µαζί µε τα 10 ευρώ υπέρ 
ανεργίας, θα οριστικοποιείται στα 220 ευρώ.

∆ιπλό όφελος
Με αυτόν τον τρόπο καταργείται πλήρως η υπο-
χρέωση ασφάλισης για το µπλοκάκι στην περί-
πτωση που ο εργαζόµενος είναι ταυτόχρονα και 
µισθωτός. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα πολύ µεγά-
λο όφελος τόσο για τους εργαζοµένους όσο και 
για τους εργοδότες. Με την εφαρµογή του νό-
µου Κατρούγκαλου επιβλήθηκε ασφαλιστική ει-
σφορά 20% για το σύνολο των εισοδηµάτων που 
είχε κάποιος από ελεύθερο επάγγελµα, ακόµη κι 
αν ήταν ήδη µισθωτός. Μάλιστα, σε κάποιες πε-
ριπτώσεις που υπήρχε σταθερή πολυετής σχέση 
εργασίας µε δελτίο παροχής υπηρεσιών σε έως 
δύο εργοδότες, ο δεύτερος εργοδότης υποχρε-
ούνταν να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές 
ίσες µε το 13,33% του εισοδήµατος και ο εργα-
ζόµενος το 6,67% και να εγγραφεί στην ειδική 
πλατφόρµα που έχει δηµιουργηθεί στον Ενιαίο 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ψήφιση 
του νοµοσχεδίου, αυτό θα πάψει να ισχύει, ενι-
σχύοντας το διαθέσιµο εισόδηµα χιλιάδων ερ-
γαζοµένων και επιχειρήσεων. Πρόκειται για 
µια σηµαντική οικονοµική ανάσα, καθώς, 
από εισόδηµα 1.000 ευρώ µε µπλοκάκι, 
τα 200 ευρώ πήγαιναν σε ασφαλιστικές 
εισφορές, πέρα από τον φόρο του 24%. 

Υψος εισφοράς
Η πλήρης απαλλαγή για τους παράλ-
ληλα απασχολούµενους αναµένεται 
να ισχύει για όσους καλύπτουν από 
τον µισθό τους την ελάχιστη εισφορά 
για σύνταξη και υγεία των 210 ευρώ 
που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρί-
ου του 2020 για 1,4 εκατ. µη µισθωτούς. 

 Σήµερα η συνολική ασφαλιστι-

Οι µισθωτοί µε αµοιβή άνω των 780 ευρώ τον µήνα 
που έχουν και δεύτερη δουλειά µε µπλοκάκι δεν θα 
πληρώνουν από την 1η Ιανουαρίου διπλές εισφορές. 
Το µηνιαίο όφελος για τον εργαζόµενο και την 
επιχείρηση είναι τουλάχιστον 150 ευρώ. 
Αναλυτικά παραδείγµατα

Οι εργαζόµενοι που 
έχουν µπλοκάκια αλλά 
ταυτόχρονα δεν είναι µισθωτοί 
εξετάζεται να πληρώνουν
την ελάχιστη εισφορά των 
210 ευρώ τον µήνα

κή εισφορά του µισθωτού είναι 40,56%, εκ της οποίας το 27,10% 
αφορά τους κλάδους κύριας σύνταξης (ΕΦΚΑ) και υγείας (ΕΟ-
ΠΥΥ). Σύµφωνα µε το βασικό σενάριο, εφόσον οι ασφαλιστικές 
κρατήσεις εργαζοµένου και εργοδότη για το 27,10% καλύπτουν 
το ποσό των 210 ευρώ, ο ασφαλισµένος δεν θα υποχρεούται να 
καταβάλλει εισφορές και για το εισόδηµα από το µπλοκάκι του. Αν 
ο καταβαλλόµενος µεικτός µισθός δεν επαρκεί, ο ασφαλισµένος 
θα έχει υποχρέωση να καταβάλλει στο µπλοκάκι κατ’ ελάχιστον 
το υπόλοιπο και µέχρι τη συµπλήρωση των 210 ευρώ.

 Σε άλλη διάταξη του νοµοσχεδίου θα προβλέπεται η µείωση 
στο µισό, από 60% που είναι σήµερα, στο 30% της µείωσης της 
σύνταξής τους σε περίπτωση που εργάζονται. Η αλλαγή αυτή θα 
οδηγήσει σε αύξηση εισοδήµατος του εργαζόµενου συνταξιού-
χου της τάξης του 75%. 

Παραδείγµατα

1 Μισθωτός που αµείβεται µε τον κατώτατο µισθό των 650 ευ-
ρώ διατηρεί ταυτόχρονα µπλοκάκι, στο οποίο εισπράττει άλ-

λα 600 ευρώ τον µήνα. Επί του µισθού του υπολογίζονται εισφο-
ρές σύνταξης και υγείας 176,15 ευρώ. Το ποσό δεν επαρκεί για 

να καλύψει την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ. Από 
το ∆ΠΥ θα πρέπει να καταβάλλει επιπλέον εισφο-

ρές 33,85 ευρώ.

2 Μισθωτός µε µισθό 700 ευρώ πλη-
ρώνει εισφορές σύνταξης και υγείας 

189,7 ευρώ. Το ποσό δεν επαρκεί για να κα-
λύψει την ελάχιστη εισφορά των 210 ευ-

ρώ. Από το ∆ΠΥ θα πρέπει να καταβάλ-
λει εισφορές 20,3 ευρώ.

3 Μισθωτός µε µισθό 750 ευρώ 
πληρώνει εισφορές σύνταξης 

το ∆ΠΥ θα πρέπει να καταβάλλει επιπλέον εισφο-

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εργασίας 
και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Γιάννης 
Βρούτσης


