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Προτάσεις Πολιτικής για Εργασία, 
Φορολογία και Ασφαλιστικό 

 
Η ελληνική αγορά εργασίας βρίσκεται σε μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Έχει ένα από 

τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην Ευρώπη και από τα χαμηλότερα επίπεδα 

απασχόλησης νέων ατόμων και γυναικών. Η δημιουργία ποιοτικών νέων θέσεων εργασίας 

δυσχεραίνεται από την τεράστια φοροασφαλιστική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας. 

Αυτό είναι αποτέλεσμα ενός στρεβλού φορολογικού μοντέλου που πριμοδοτεί την 

αυτοαπασχόληση και αδυνατεί να πατάξει τη φοροδιαφυγή, καθώς και τόσο της ανάγκης 

αποπληρωμής του δεύτερου μεγαλύτερου κρατικού χρέους (ως ποσοστού του ΑΕΠ) στον 

κόσμο όσο και της υποστήριξης της  χρηματοδότησης του συνταξιοδοτικού συστήματος (η 

οποία είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης). Το τελευταίο έχει ως περαιτέρω αποτέλεσμα την 

υποχρηματοδότηση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας. 

 

 

Κατεύθυνση πολιτικών του Βολτ 

  

Βασικός  στόχος των πολιτικών μας είναι η δραστική αύξηση της απασχόλησης, με μείωση 

της ανεργίας όχι μόνο στα επίπεδα πριν από την κρίση αλλά μακροχρόνια κάτω του 5%. 

Σημαντικό ρόλο για εμάς παίζει η ραγδαία αύξηση της απασχόλησης των νέων ατόμων και 

των γυναικων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα και την αύξηση των μισθών, μειώνοντας το 

ποσοστό του πληθυσμού που εργάζεται για τον κατώτατο μισθό. Ταυτόχρονα 

αποσκοπούμε στην αναμόρφωση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας, ώστε να είναι 

αποδοτικό και η προστασία του να είναι καθολική. 

 

Με δεδομένες τις δεσμεύσεις της χώρας για την αποπληρωμή του χρέους, είναι αναγκαία η 

δημιουργία ενός πιο αποδοτικού φορολογικού συστήματος, που θα υποβοηθήσει την 

αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας. Οι πολιτικές μας δίνουν έμφαση στη μείωση 

της φοροασφαλιστικής επιβάρυνσης της μισθωτής εργασίας, στη δημιουργία φορολογικών 

κινήτρων για την υγιή επιχειρηματικότητα, στον εξορθολογισμό και τη βελτίωση της 

κάλυψης του ασφαλιστικού συστήματος και στη δημιουργία ενός καθολικού εγγυημένου 

εισοδήματος.  

 

 

Φορολογία 

Το Βολτ, όπως και το Βολτ Ευρώπης, υποστηρίζει τη φορολογία του πλούτου και των 

εισοδημάτων με προοδευτικό τρόπο.  Στόχος του Βολτ είναι η δημιουργία ενος δίκαιου και 

απλοποιημένου φορολογικού συστήματος που θα υποστηρίζει την εργασία και την 

επιχειρηματικότητα.  



Βολτ Ελλάδας  

 

Βολτ Ελλάδας  I  Σελίδα 2 

 

 

Προτάσεις πολιτικής 

● Κατάργηση της μείωσης του φόρου από εταιρικά κέρδη 

 

● Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και θεσμοθέτηση ενός φόρου πλούτου που θα 

καλύπτει όλες τις μορφές πλούτου, χωρίς να επιβαρύνει υπέρογκα τα 

μικρομεσαία εισοδήματα και την ιδιοκατοίκηση. 

 

● Αναμόρφωση της φοροασφαλιστικής επιβάρυνσης των εισοδημάτων από 

εργασία, έτσι ώστε αυτή να είναι ίση για όλες τις μορφές εργασίας και όλα τα 

επαγγέλματα.  

 

Η μείωση της φορο-ασφαλιστικής επιβάρυνσης της μισθωτής εργασίας είναι 

αναγκαία για την αύξηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Στα ίδια επίπεδα θα 

κινείται και η επιβάρυνση της αυτοαπασχόλησης.  

 

● Σταδιακή μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης (νωπά τρόφιμα, 

βρεφικά είδη, είδη περιόδου) και στις πράσινες τεχνολογίες (π.χ. οικιακά 

φωτοβολταϊκά) 

 

● Μετακίνηση των τελών από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στους δήμους. 

 

● Θεσμοθέτηση του ευρωπαϊκού φόρου άνθρακα σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας. 

 

● Κατάργηση της προκαταβολής φόρων και  αντί αυτού καταβολή τους σε 

μηνιαία ή εβδομαδιαία βάση για επιχειρήσεις λιανικής υψηλής κερδοφορίας. 

Για ηλεκτρονικές πληρωμές, η καταβολή του ΦΠΑ να γίνεται αυτόματα. 

 

● Ειδικό φορολογικό καθεστώς για την πρώτη 5ετία για νεοφυείς επιχειρήσεις 

στους τομείς της έρευνας αλλά και των νέων και πράσινων τεχνολογιών. 

 

● Νομικές παρεμβάσεις για τον μηδενισμό χρεώσεων για μεταβιβάσεις σε 

διαφορετική τράπεζα και χαμηλότερες κρατήσεις στις πληρωμές με κάρτα. 

 

Στόχος αυτού του μέτρου είναι η αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών για 

καλύτερη επιτήρησης της φοροδιαφυγής.  

 

 

 

Εργασία & Πρόνοια 

Ταυτόχρονα με τη μείωση της φοροασφαλιστικής επιβάρυνσης της μισθωτής εργασίας που 

θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας, προωθούμε μέτρα που θα αυξάνουν και τα κίνητρα για 
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εργασία, χωρίς όμως να μειώνουν την προστασία των εργαζόμενων ατόμων. 

Επίσης στόχος μας είναι η θεσμοθέτηση των δικαιωμάτων όλων των εργαζόμενων ατόμων. 

 

Υποστηρίζουμε την αναγκαιότητα η εργασία να παρέχει ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης για 

όλους και όλες. Για αυτό προωθούμε αλλαγή του τρόπου ορισμού του κατώτατου μισθού, 

που θα τον αποδεσμεύει από τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες των εκάστοτε κυβερνήσεων 

και θα εξασφαλίζει  την ευπρεπή διαβίωση των εργαζόμενων ατόμων. 

 

Προωθούμε επίσης τη ριζική αλλαγή του συστήματος πρόνοιας, με τρόπο που θα το 

καταστήσει καθολικό και θα απλοποιεί την επιδοματική πολιτική. Η τελευταία συχνά 

χρησιμοποιείται από κυβερνήσεις για εκλογικές σκοπιμότητες, επιβαρύνοντας τα δημόσια 

οικονομικά.  

 

 

Προτάσεις πολιτικής 

 

● Σύνδεση του κατώτατου μισθού με το μέσο εισόδημα, με αυτόματη αύξησή του κάθε 

χρόνο, ώστε η αναλογία τους να παραμένει σταθερή.  

 

Από τη μία, ένας υπερβολικά υψηλός κατώτατος μισθός σε σχέση με τον μέσο μισθό, αυξάνει 

το κόστος εργασίας μειώνοντας τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Από την άλλη, τα 

κατώτερα οικονομικά στρώματα πρέπει να λαμβάνουν ένα δίκαιο μερίδιο από την ανάπτυξη 

της οικονομίας. Η διασύνδεση κατώτατου μισθού και μέσου εισοδήματος εξασφαλίζει την 

κατάλληλη ισορροπία των δύο.  

 

● Νομοθετικές ρυθμίσεις για μετατροπή της αυτοαπασχόλησης σε μισθωτή εργασία 

όπου υφίσταται μόνιμη εργασιακή σχέση.  

 

Σήμερα διάφοροι άνθρωποι που εργάζονται πρακτικά ως μισθωτοί αναγκάζονται να κόβουν 

μπλοκάκι, χάνοντας τα εργασιακά τους δικαιώματα.  

 

● Επιδοτούμενα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για φοιτητές (εντός του ν+2 ή σε 

μεταπτυχιακό), με τον  χρόνο εργασίας να μετράει στα εργασιακά τους δικαιώματα. 

 

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η σύνδεση  των ατόμων που φοιτούν με την αγορά 

εργασίας και η θέσπιση κινήτρων στις επιχειρήσεις να τους προσλάβουν και να διατηρήσουν 

τη θέση τους.  

 

● Απόλυτη κάλυψη βρεφονηπιακών σταθμών και ολοήμερου σχολείου. 

 

Στόχος η δυνατότητα εργασίας και όλων των γονέων. Το μέτρο αυτό θα υποβοηθήσει σε 

μεγάλο βαθμό την απασχόληση των γυναικών, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις 

αναμένονται από την κοινωνία να αναθρέψουν τα παιδιά.  

 

● Υποχρεωτικός διαχωρισμός φορολογικού εισοδήματος ζευγαριών, ώστε να 

μειωθούν τα αντικίνητρα για την είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας. 
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● Σταδιακή (και όχι απότομη) μείωση του επιδόματος ανεργίας για άτομα 

που βρίσκουν εργασία περιορισμένου χρόνου. 

Η απότομη διακοπή του επιδόματος ανεργίας σε άτομα που βρίσκουν δουλειά μερικής 

απασχόλησης είναι ένα τεράστιο αντικίνητρο για αυτού του είδους την εργασία. Η σταδιακή, 

μόνο, μείωσή του ανάλογα με το συνολικό εισόδημα μειώνει αυτό το αντικίνητρο με 

πολλαπλά αποτελέσματα: μειώνει τον αριθμό των ατόμων για τα οποία το κράτος πληρώνει 

ολόκληρο το επίδομα, αυξάνει το εισόδημα των εργαζόμενων ατόμων σε μερική 

απασχόληση, αυξάνει το κίνητρο για επίσημη (αντί για μαύρη) εργασία. 

 

● Θεσμοθέτηση ενός Καθολικού Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΕ) στο 50% του 

κατώτατου μισθού, που θα απλοποιήσει το σημερινό σύστημα επιδομάτων.  

 

Το ΚΕΕ θα μειώνεται σταδιακά με την εύρεση εργασίας όπως και το επίδομα ανεργίας. Όταν 

επιτευχθεί η ραγδαία αύξηση της απασχόλησης η μείωση θα πάψει να ισχύει, ώστε το ΚΕΕ να 

είναι καθολικό, ανεξαρτήτως εισοδήματος και εργασίας. Το ΚΕΕ θα λαμβάνεται από όλους τους 

Έλληνες πολίτες: για όσους παρουσιάζουν υψηλά εισοδήματα θα αφαιρείται κλιμακωτά από τη 

φορολογία, ενώ θα είναι αφορολόγητο για μικρότερα εισοδήματα.  

 

 

Ασφαλιστικό 

Η δημιουργία ενός ισχυρού διχτυού ασφαλείας και η μείωση της επιβάρυνσης της εργασίας 

προϋποθέτει τον μετασχηματισμό του ασφαλιστικού συστήματος με τρόπο που θα το καθιστά 

καθολικό αλλά και αποδοτικό, ώστε οι ασφαλιστικές εισφορές να μη δρουν ως ένα 

επιπρόσθετο στρώμα φορολόγησης. Για αυτό προωθούμε τη συνολική μεταρρύθμισή του με 

τρόπο που διασφαλίζει καλύτερα το βιοτικό επίπεδο των χαμηλότερων στρωμάτων, το κάνει 

πιο ανταποδοτικό και λιγότερο ευάλωτο στις αλλαγές του οικονομικού κλίματος.  

 

 

Προτάσεις πολιτικής 

 

Προτείνουμε τη δημιουργία ενός συστήματος τεσσάρων πυλώνων: 

1. Βασική σύνταξη στο ύψος του Καθολικού Εγγυημένου Εισοδήματος. 

 

Αυτό θα διασφαλίζει ένα βασικό βιοτικό επίπεδο, καθώς θα είναι συνδεδεμένη με τον 

κατώτατο μισθό και επακολούθως με το ενδιάμεσο εισόδημα στη χώρα. Όταν έρθει η πλήρης 

επιβολή του ΚΕΕ, θα το αντικαταστήσει. 

 

2. Ανταποδοτικός πυλώνας, βασισμένος στις ασφαλιστικές εισφορές των σημερινών 

εργαζομένων,  όπου η σύνταξη θα είναι ανάλογη με το συνολικό ύψος των 

εισφορών του συνταξιοδοτούμενου ατόμου (notional defined contributions). 

 

3. Ενίσχυση του κεφαλαιοποιητικού πυλώνα. 

 

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης του συνταξιοδοτικού συστήματος από 

την εκάστοτε κατάσταση της οικονομίας και την αύξηση της αποδοτικότητάς του. 
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4. Δημιουργία ιδιωτικής προαιρετικής ασφάλισης με την εγγύηση του 

δημόσιου τομέα με αφορολόγητες εισφορές.  

 

Σκοπός του νέου αυτού τομέα είναι η εξασφάλιση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ατόμων 

που συνήθως έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην εργασία, όπως ΑμεΑ και γυναίκες. Τα 

ασφάλιστρα θα ξεκινούν από 20€ και θα λειτουργούν κλιμακωτά, για να καλύψουν όλες τις 

εισοδηματικές βαθμίδες. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποσημείωση 

Το κείμενο αυτό αποτελεί μία καταγραφή των κατευθυντήριων ιδεών του Βολτ στο θέμα 

και περιλαμβάνει ενδεικτικές, μη εξαντλητικές, προτάσεις πολιτικής. Το κείμενο βρίσκεται 

υπό διαβούλευση κατά τον προσυνεδριακό διάλογο του 1ου συνεδρίου του Βολτ. Μετά την 

επικύρωση του τελικού κειμένου από το συνέδριο, θα αποτελέσει πλοηγό για τη χάραξη των 

πολιτικών του Βολτ.   


