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ΘΔΜΑ: Απόυαση αναπροσαρμογής τοσ νόμιμοσ κατώτατοσ ωρομισθίοσ στη Γερμανία 

 

Σηελ πινπνίεζε ηεο πξνεθινγηθήο δέζκεπζεο ηνπ λένπ Γεξκαληθνύ Κπβεξλεηηθνύ Σπλαζπηζκνύ, 

πεξί αύμεζεο ηνπ λόκηκνπ θαηώηαηνπ σξνκηζζίνπ ζηα 12€ πξνρσξά κε ηαρείο ξπζκνύο ν λένο 

Γεξκαλόο Οκνζπνλδηαθόο Υπνπξγόο Εξγαζίαο, θ. H. Heil, κε δεδνκέλν όηη ην ζρεηηθό ζρέδην 

λόκνπ ζα ππνβιεζεί, επηζήκσο, ζην λέν Γεξκαληθό Υπνπξγηθό Σπκβνύιην θαηά ηελ εξρόκελε 

Τεηάξηε, 23/02 η.έ., ύζηεξα από ηελ πξώηε παξνπζίαζε ηνπ σο πξνζρέδην ζηηο αξρέο ηνπ 

πεξαζκέλνπ Ιαλνπαξίνπ. 

Τν ελ ιόγσ λνκνζρέδην εθόζνλ πηνζεηεζεί από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην θαη ςεθηζζεί από ην 

Γεξκαληθό Οκνζπνλδηαθό Κνηλνβνύιην (Bundestag), αλακέλεηαη λα επηθέξεη από ηελ 1ε 

Οθησβξίνπ η.έ., αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 22,2% ζην ηξέρνλ θαηώηαην σξνκίζζην ζηε Γεξκαλία, ην 

νπνίν επί ηνπ παξόληνο αλέξρεηαη ζε 9,82€ (απμεκέλν θαηά 0,22€ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ η.έ.). 

Επηπξνζζέησο ζα πξνβιέπεηαη θαη ελδηάκεζε πεξηνδηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ θαηώηαηνπ 

σξνκηζζίνπ, αθνύ από ηελ 1ε Ινπιίνπ η.έ. ζα επέιζεη αξρηθή αύμεζε ζηα 10,45€.  

Ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κειέηε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Οηθνλνκηθήο Έξεπλαο Μνλάρνπ (Ifo), 

αλαθνξηθά κε ηηο επηπηώζεηο πνπ αλακέλεηαη λα επηθέξεη ε ελ ιόγσ αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

θαηώηαηνπ σξνκηζζίνπ, ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ην 44% ησλ γεξκαληθώλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο θιάδνπο ιηαληθνύ εκπνξίνπ θαη παξνρήο 

ππεξεζηώλ, ζα νθείιεη από ηνλ εξρόκελν Οθηώβξην λα αλαπξνζαξκόζεη, πξνο ηα πάλσ, ηνπο 

θαηαβαιιόκελνπο κηζζνύο.  

Σύκθσλα κε ηνλ αξκόδην Γεξκαλό Υπνπξγό Εξγαζίαο, θ. H. Heil, ην δήηεκα ηεο αύμεζεο ηνπ 

θαηώηαηνπ κηζζνύ, απνηειεί κείδνλ ζέκα πξνζηαζίαο εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ θαη δηθαηνζύλεο, 

ελώ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε επί ηνπ παξόληνο ζηήξημε ησλ εξγαδόκελσλ, νη νπνίνη ήξζαλ θαηά 

ηελ ηειεπηαία δηεηία αληηκέησπνη κε ηηο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο. Σπλαθόινπζα ην 

ελ ιόγσ κέηξν ζηνρεύεη ζηελ αύμεζε ησλ θαηαλαισηηθώλ δαπαλώλ θαη ζηελ ηόλσζε ηεο 

δήηεζεο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Η απόθαζε αλαπξνζαξκνγήο ηνπ λόκηκνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ, κέζσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πθηζηάκελνπ, από ην 2015, Γεξκαληθνύ Νόκνπ γηα ηνλ Καηώηαην Μηζζό, ρσξίο ηε ζύκθσλε 

γλώκε ηεο Γεξκαληθήο Επηηξνπήο Καηώηαηνπ Μηζζνύ (ε νπνία απνηειείηαη από εθπξνζώπνπο 

εξγνδνηώλ, εξγαδνκέλσλ θαη νηθνλνκνιόγσλ) έρεη εγείξεη, ήδε, πνιιά εξσηήκαηα, αθνύ 

απνηειεί παξέθθιηζε από ηελ πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε ελ ιόγσ 

Επηηξνπή είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ αξκνδηόηεηα εηζήγεζεο κηζζνινγηθώλ κεηαβνιώλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε αλαιπηέο από ην Οηθνλνκηθό Ιλζηηηνύην ηεο Κνισλίαο (IW) κε 

απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο λέαο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο ειινρεύεη ν θίλδπλνο θαηαζηξαηήγεζεο 

ηεο απηνλνκίαο ησλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ, ε νπνία είλαη θαηνρπξσκέλε λνκνζεηηθά 

ζηε Γεξκαλία. 

Σηηο έληνλεο, κάιηζηα, αληηδξάζεηο ησλ γεξκαληθώλ εξγνδνηηθώλ ελώζεσλ, νη νπνίεο ζεσξνύλ ηηο 

ελέξγεηεο ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο σο θαηαζηξαηήγεζε ηνπ γλσκνδνηηθνύ ξόινπ ηεο 

Γεξκαληθήο Επηηξνπήο Καηώηαηνπ Μηζζνύ, ν θ. H. Heil δήισζε όηη ε απόθαζε ηεο Γεξκαληθήο 

Κπβέξλεζεο ειήθζε κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηεο, ζύκθσλα κε ηα 

νπνία, κόιηο ην 48% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ρώξα θαιύπηνληαη από ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο θαη όηη παξά ην γεγνλόο όηη ε εξγαζία πιήξνπο απαζρόιεζεο είλαη ε επηθξαηνύζα, ηα 

ηξέρνληα όξηα θαηώηαηνπ κηζζνύ δελ επαξθνύλ γηα ηε δηαβίσζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  



Σύκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ πξνζρεδίνπ από ηηο αλσηέξσ λνκνζεηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο, αλακέλεηαη λα σθειεζνύλ 6,5 εθ. εξγαδόκελνη, ε πιεηνςεθία εθ ησλ νπνίσλ 

γπλαίθεο θαη εξγαδόκελνη ζε θξαηίδηα ηεο αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο (ηδίσο Σαμνλία, Σαμνλία-

Άλραιη θαη Θνπξηγγία), όπνπ ην πνζνζηό ησλ ρακειόκηζζσλ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν, θπξίσο 

εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ. 


