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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

Γιοχάνεσμπουργκ, 29 Νοεμβρίου 2018 

Καθορισμός ύψους κατώτατης ωριαίας αμοιβής στη Νοτ. Αφρική. 

  Ο Πρόεδρος της Νοτ. Αφρικής κ. Cyril Ramaphosa, υπέγραψε τελικά, στις 23 Νοεμβρίου τ.έ., τον 

πολυαναμενόμενο Νόμο που καθορίζει το ύψος της κατώτατης ωριαίας αμοιβής (National Minimum Wage 

Bill-NMWB), που αφορά περί τα 6 εκατομμύρια εργαζόμενους, των οποίων ο μηνιαίος μισθός δεν 

υπερβαίνει τα 3.700 ραντ-ZAR (περίπου € 231, 1€=16 ραντ). 

 

  Ο Νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019, αφού μια σειρά αβλεψιών, κατά τη διάρκεια της 

περιόδου σύνταξης του νομοσχεδίου, μετέθεσε την αρχική ημερομηνία υλοποίησής του, που ήταν 

συμβολικά η 1η Μαΐου τ.έ. 

 

  Ο ως άνω Νόμος περί κατώτατης ωριαίας αμοιβής, τον οποίο προετοίμασε και συνέταξε το Εθνικό 

Συμβούλιο Οικονομικής Ανάπτυξης και Εργασίας (National Economic Development and Labour Council-

Nedlac), βρίσκονταν υπό επεξεργασία και διαβούλευση από το 2015, με τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργατικά 

συνδικάτα και εργοδοσία), να καταλήγουν σε συμφωνία το 2017, καθορίζοντας ως ελάχιστη ωριαία αμοιβή 

τα 20 ραντ-ZAR (περίπου € 1,25).  

 

  Ο Νόμος προβλέπει ότι μια ειδική Επιτροπή θα αποφασίζει, σε ετήσια βάση, για την αναπροσαρμογή 

της ωριαίας αποζημίωσης. Σημειώνεται ωστόσο, ότι αυτή η Επιτροπή, η οποία ακόμη δεν έχει συσταθεί, θα 

πρέπει μέσα σε 18 μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου, να προβεί σε αναθεώρηση του ύψους της 

ωριαίας αμοιβής. Προβλέπεται επίσης στο Νόμο η δυνατότητα εξαίρεσης, από την εφαρμογή της κατώτατης 

ωριαίας αμοιβής, όσων επιχειρήσεων καταγράφουν αρνητικά αποτελέσματα στον ετήσιο κύκλο εργασιών 

τους. 

 

  Ο Πρόεδρος κ. C. Ramaphosa, εκτός από το Νόμο για το ύψος της κατώτατης ωριαίας αμοιβής, 

υπέγραψε και τα ακόλουθα τρία νομοθετικά διατάγματα που αφορούν στην εργατική νομοθεσία: 

 τροποποίηση της εργατικής νομοθεσίας (Labour Laws Amendment Bill), με την οποία θεσμοθετείται 

Ταμείο Ασφάλισης Ανεργίας (Unemployment Insurance Fund-UIF) και προσθέτει μια σειρά παροχών 

στους απολυόμενους εργαζόμενους 

 τροποποίηση της εργατικής νομοθεσίας που αφορά στους βασικούς όρους απασχόλησης (Basic 

Conditions of Employment Act), με την υιοθέτηση γονικής άδειας και άδειας υιοθεσίας και ανατροφής 

παιδιών 

 τροποποίηση της εργατικής νομοθεσίας που αφορά στις εργασιακές σχέσεις (Labour Relations 

Amendment Bill), με θεσμοθέτηση συμβουλευτικής ομάδας διαιτησίας για την αντιμετώπιση μακράς 

διάρκειας και βίαιων απεργιακών κινητοποιήσεων, προς όφελος της εργασιακής ειρήνης. 

 

  Εγχώριοι οικονομικοί και πολιτικοί αναλυτές τονίζουν το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Ramaphosa 

υπέγραψε τα προαναφερθέντα νομοθετήματα, μετά από ισχυρή και συνεχή πίεση της πανίσχυρης 

Ομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (Cosatu), η οποία Ομοσπονδία ασκούσε, για χρόνια, έντονη 

κριτική για την μη έως σήμερα θεσμοθέτηση νομοθεσίας για το ύψος της κατώτατης ωριαίας αμοιβής.  
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  Οι οικονομικοί αναλυτές είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για τη γενική εφαρμογή της ωριαίας αμοιβής, 

εκφράζοντας φόβους για καταχρηστική ή/και ανορθολογική χρήση της, με άμεση συνέπεια την περικοπή 

θέσεων εργασίας, σε μια οικονομία που ήδη η ανεργία καταγράφει ποσοστό άνω του 27%. 

 

  Ωστόσο, για να μετριασθεί ο αντίκτυπος, σε ευαίσθητους τομείς απασχόλησης, εξαιρέθηκαν από την 

εφαρμογή της κατώτατης ωριαίας αμοιβής, των 20 ραντ-ZAR, οι εργαζόμενοι σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις 

και οι οικιακοί βοηθοί (η ημερομηνία ένταξής τους θα καθορισθεί σε μεταγενέστερο χρόνο). 

 

  Η Ομοσπονδία Cosatu εξέφρασε την ικανοποίησή της, αναφέροντας ότι πρόκειται για μια “ιστορική” 

νίκη στον πολύχρονο αγώνα των χαμηλόμισθων εργαζομένων και ότι αυτό ήταν ένα πρώτο σημαντικό βήμα 

στην κατοχύρωση των εργασιακών και μισθολογικών διεκδικήσεών τους, ενώ ως επόμενος στόχος 

προβάλλεται η θεσμοθέτηση πλέον ως κατώτατου μηνιαίου μισθού τα 4.500 ραντ-ZAR (περίπου € 281), από 

3.700 ραντ (περίπου € 231), που είναι σήμερα. 

 

  Η υπογραφή σηματοδοτεί επίσης ένα σημαντικό πολιτικό ορόσημο για τον Πρόεδρο Ramaphosa, 

ενόψει και των εθνικών εκλογών που είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν τον Μάιο του 2019, αφού είχε 

συμμετάσχει στις σχετικές διαπραγματεύσεις στο Εθνικό Συμβούλιο Nedlac, από τη θέση του Αναπληρωτή 

Προέδρου, και είχε αναλάβει δεσμεύσεις για βελτίωση των αποδοχών όσων εργαζομένων αμείβονται με 

ελάχιστη ωριαία αμοιβή κάτω των 20 ραντ. 

 

 

 

 
 

 

 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 

Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 


