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Την έναρξη των διαβουλεύσεων για τον νέο κατώτατο μισθό θα κηρύξει ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου στη
Βουλή. Η διαδικασία αναπροσαρμογής αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη
Ιουνίου.

Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών
Υποθέσεων, επεσήμανε πως η παρούσα κυβέρνηση είναι υπέρ της αύξησης του κατώτατου
μισθού, που πρέπει να συνδέεται με τον ρυθμό της οικονομικής μεγέθυνσης και την
παραγωγικότητα της οικονομίας.
Κυβερνητικά στελέχη για τον κατώτατο μισθό έχουν δηλώσει πως επιδίωξη αποτελεί οι
αυξήσεις να είναι διπλάσιες του ρυθμού ανάπτυξης. Θετικός εμφανίστηκε και ο διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ), Γιάννης Στουρνάρας: «Δεν είναι κακό να γίνεται αύξηση
στον κατώτατο μισθό» τόνισε ο κεντρικός τραπεζίτης και πρόσθεσε πως «τα ποσοστά του
μέσου μισθού δεν πρέπει να απέχουν πολύ από τα ποσοστά αύξηση της μέσης
παραγωγικότητας».

Την τελευταία λέξη για το συγκεκριμένο θέμα την έχει το υπουργείο Εργασίας, με τη
σχετική απόφαση να λαμβάνεται μετά από διαβουλεύσεις, εκθέσεις και επιτροπές.

Με δεδομένο ότι ο ρυθμός ανάπτυξης τοποθετείται στο 2,8% από την κυβέρνηση και στο
2,2% με 2,5% από την Τράπεζα της Ελλάδος κι άλλους οργανισμούς, οι εκτιμήσεις κάνουν
λόγο για αύξηση του κατώτατου μισθού περί το 5%, δηλαδή να διαμορφωθεί στα 682 ευρώ
(μεικτά) από 650 ευρώ (μεικτά) που είναι σήμερα.
Πάντως τόσο τα στελέχη της κυβέρνησης όσο και οι εργοδότες δεν αποκλείουν μια αύξηση
για φέτος της τάξεως του 4-5%, δηλαδή αύξηση από 26 ως 32 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή
ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί μεταξύ 676 – 682 ευρώ (μεικτά).
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Μία ενδεχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού θα επηρεάσει 700.000 εργαζομένους του
ιδιωτικού τομέα, που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ για πλήρη
απασχόληση ή εργάζονται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης και απολαβές ακόμη και
κάτω των 500 ευρώ μηνιαίως, οι οποίες όμως εξαρτώνται από το ύψος του κατώτατου
μισθού.

Η αύξηση 4%-5% του κατώτατου μισθού που βρίσκεται στα πλάνα της κυβέρνησης,
πρόκειται να φέρει αύξηση και σε δεκάδες επιδόματα του ΟΑΕΔ.
Έτσι αν επικρατήσει το πιθανότερο σενάριο προβλέπει τη διαμόρφωσή του κατώτατου
μισθού στα 676 – 682 ευρώ (μεικτά), δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 4%-5% και
συγκεκριμένα από 26 έως 32 ευρώ.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα επιφέρει παράλληλα και αύξηση στους μισθούς των
εργαζομένων στα προγράμματα της κοινωφελούς εργασίας, οι οποίοι θα δουν τις απολαβές
τους να διαμορφώνονται ανάμεσα στα 572 με 578 ευρώ (καθαρά) από 546 ευρώ (καθαρά)
που είναι σήμερα.

Τις συγκεκριμένες αυξήσεις θα καρπωθούν και οι 36.500 ωφελούμενοι που θα προσληφθούν
στο νέο μεγάλο πρόγραμμα κοινωφελούς Εργασίας, η προκήρυξη του οποίου αναμένεται να
βγει στα τέλη Μαρτίου, όπως αποκλειστικά έγραψε η aftodioikisi.gr.
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