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Μετά από 10 χρόνια
να καταβάλλεται ως «μοναδιαία αξία», χωρίς να προσμετρώνται σε αυτόν τα χρόνια προϋπηρεσίας ή το έτος πρόσληψης.

Ψαλίδι στις εισφορές
Η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,6%,
πιθανότατα από την 1η Ιανουαρίου του 2023, για 1,2 εκατ. εργαζομένους και εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, πριν από τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού την
άνοιξη του 2023, βρίσκεται στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», το οικονομικό επιτελείο αναζητεί δημοσιονομικό χώρο περίπου 49 εκατ. ευρώ για
την περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, προκειμένου να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και
να αυξηθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Πρόκειται για απόφαση που εντάσσεται στο πλαίσιο της κυβερνητικής δέσμευσης για συνολική μείωση του μη μισθολογικού κόστους κατά
5 μονάδες την περίοδο 2020-2023. Η επιπλέον μείωση των εισφορών κατά 0,6% θα οδηγήσει σε «ανακούφιση» εργαζομένων και επιχειρήσεων, το συνολικό ύψος της οποίας θα κυμαίνεται σε ετήσια βάση από 51,36 ευρώ για μεικτό μισθό 713 ευρώ έως και 144 ευρώ για μεικτό μισθό έως 2.000 ευρώ. Μετά
την τελευταία μείωση των εισφορών της επικουρικής ασφάλισης κατά 0,5% από την 1η Ιουνίου 2022, τη μείωση κατά 0,9%
τον Ιούνιο του 2020, αλλά και τη διατήρηση της έκτακτης μείωσης τριών ποσοστιαίων μονάδων τον Ιανουάριο του 2021, η
οποία ισχύει και φέτος, το μη μισθολογικό κόστος έχει μειωθεί
συνολικά κατά 4,4% στο διάστημα 2020-2022.

Ανεργία
Για την περαιτέρω μείωση της ανεργίας και την ανακοπή ενδεχόμενης αύξησής της το φθινόπωρο, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενεργοποιεί έξι παρεμβάσεις. Η
ανεργία τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια μειώθηκε κατά 4,8 ποσοστιαίες μονάδες, από 17,3 % τον Ιούλιο του 2019 στο 12,5
% τον Απρίλιο του 2022 (που είναι το χαμηλότερο επίπεδο των
τελευταίων 12 ετών). Τα «όπλα» για την περαιτέρω μείωση της
ανεργίας είναι:
Η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,6%.
Η αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης, με στόχο αφενός να μη δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων
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θα ξεκινήσει νωρίτερα και συγκεκριμένα τον
Ιανουάριο, ώστε να ολοκληρωθεί εντός τριμήνου και ο νέος κατώτατος μισθός να τεθεί σε
εφαρμογή ακόμη και από την 1η Απριλίου, αν
όχι από την 1η Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», η κυβέρνηση θα φέρει νομοθετική διάταξη πριν από το τέλος του έτους για
την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και την επίσπευση της διαδικασίας.
Σημειώνεται ότι από την 1η Μαΐου 2022 ο
κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 713 ευρώ,
από 663 ευρώ. Δεδομένου ότι καταβάλλονται
14 μισθοί τον χρόνο, οι περίπου 650.000 εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό κέρδισαν έναν επιπλέον μισθό ετησίως. Οι
μισθωτοί με πολλές τριετίες είχαν επιπλέον όφελος 213 ευρώ. Δηλαδή ο μισθός για τον εργαζόμενο με τρεις τριετίες ανέρχεται στα 926 ευρώ συν δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και το
επίδομα αδείας. Μάλιστα, αν προστεθεί και
το επίδομα γάμου 10% για τους έγγαμους, ο
μισθός ξεπερνά τα 1.000 ευρώ. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του 2012, ο κατώτατος μισθός συρρικνώθηκε στα 586 ευρώ
(510 για τους νέους), από τα 751 ευρώ, ενώ
«πάγωσαν» και οι τριετίες, με αποτέλεσμα να
σταματήσει η εξέλιξή τους τον Φεβρουάριο του
εν λόγω έτους. Αυτό σημαίνει ότι, αν ο αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό είχε προλάβει να
κατοχυρώσει την πρώτη τριετία, εξακολουθούσε να παίρνει την ανάλογη προσαύξηση 10%.
Ωστόσο, δεν μπορούσε να διεκδικήσει προσαύξηση για τη δεύτερη και την τρίτη τριετία.
Αντίθετα, οι εργαζόμενοι που προσελήφθησαν μετά την εφαρμογή του νόμου έχασαν το
δικαίωμα της προσαύξησης του μισθού τους
λόγω προϋπηρεσίας, με αποτέλεσμα μέχρι και
σήμερα να αρκούνται στον κατώτατο μισθό, ο
οποίος, σύμφωνα με τους δανειστές, έπρεπε
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χωρίς το αντίστοιχο αποτέλεσμα και αφετέρου
να κλείσει το κενό ανάμεσα στις δεξιότητες των
ανέργων και τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Μέτρα όπως η πληρωμή των παρόχων και των καταρτιζομένων βάσει του αποτελέσματος και η
πιστοποίηση των καταρτιζόμενων από εταιρείες όπως οι Google, Micorosft, Amazon, Cisco
αποσκοπούν στην επίτευξη του στόχου αυτού.
Η ψηφιακή κάρτα εργασίας και η καθολική εφαρμογή της εντός του 2023 στο σύνολο των επιχειρήσεων.
Τα κίνητρα για τους εγγεγραμμένους ανέργους που ψάχνουν ή/και βρίσκουν δουλειά.
Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο για τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, οι μακροχρόνια
άνεργοι που καταρτίζουν ατομικό σχέδιο δράσης για την εύρεση απασχόλησης θα εισπράττουν μπόνους 300 ευρώ, ενώ όσοι βρίσκουν
δουλειά θα συνεχίσουν να εισπράττουν το 50%
του επιδόματος ανεργίας για το διάστημα που
απομένει μέχρι τη λήξη του.
Οι προβλέψεις για νέες άδειες, ευέλικτο
ωράριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του
εργαζομένου και η δυνατότητα τετραήμερης
εργασίας που προβλέπει ο νόμος Χατζηδάκη
4808/2021 για τα εργασιακά.
Τα νέα προγράμματα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για την ενίσχυση επιχειρήσεων
που προσλαμβάνουν ανέργους, την κατάρτιση-επιμόρφωση των εργαζομένων, τη σύζευξη της προσφοράς με τη ζήτηση στην αγορά
εργασίας αποτελούν επίσης κεντρικό πυλώνα
της προσπάθειας. Ηδη «τρέχει» πρόγραμμα
που προβλέπει την αναβάθμιση δεξιοτήτων
«νέας γενιάς» σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για 80.000 με τη λήψη επιδόματος έως
1.000 ευρώ.
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