
Οι Επιπτώσεις του Κατωτάτου Μισθού στις Απολαβές και την Απασχόληση στην 

Κύπρο 

Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται οι επιπτώσεις τιυ κατωτάτου μισθού στην Κύπρο 

ξεχωριστά στους εργασιακούς τομείς που καλύπτονται από την σχετική νομοθεσία. Τα 

δεδομένα που χρησιμοποιούνται προέρχονται κυρίως από τις Έρευνες Οικογενειακών 

Προϋπολογισμών για τις περιόδους 1990/91, 1996/97, 2002/03 και 2008/09. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας επιδεικνύουν ότι το κατώτατο όριο μισθοδοσίας στην Κύπρο 

επηρεάζει και εργαζόμενους σε επαγγέλματα τα οποία δεν καλύπτονται από τη σχετική 

νομοθεσία – ειδικά μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα που οι μηνιαίες τους απολαβές 

κυμαίνονται περί της εκάστοτε τιμής του κατωτάτου νομικού ορίου μισθοδοσίας. Αυτό το 

αποτέλεσμα εισηγείται ότι οι διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ συντεχνιών και 

εργοδοτών σε επαγγέλματα που δεν καλύπτονται από το σχετικό νόμο, επηρεάζονται από 

τον κατώτατο μισθό. Η συγκεκριμένη επιρροή υποδηλοί ότι ο κατώτατος μισθός αποτελεί 

ένδειξη δίκαιης κατώτατης μηνιαίας αμοιβής ή την τελική συμβιβαστική λύση σε 

περιπτώσεις όπου οι συντεχνίες και οι εργοδότες δεν καταλήγουν σε συμφωνία.  

Το πόρισμα αυτό εμφανίζεται υπέρ της παρούσας πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να συμπεριλαμβάνει μόνο επαγγέλματα για τα οποία δεν 

υφίστανται συντεχνίες στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας περί κατωτάτου μισθού. Οι 

απολαβές των εργαζομένων στα υπόλοιπα επαγγέλματα προστατεύονται 

αποτελεσματικά από τις συντεχνίες. Ωστόσο, τα εμπειρικά αποτελέσματα επιδεικνύουν 

ότι ενώ η επιβολή κατωτάτου μισθού στην Κύπρο βελτιώνει τα εισοδήματα των 

εργαζομένων που παραμένουν απασχολούμενοι, δημιουργεί επίσης ανεργία. Τόσο σε 

επαγγέλματα τα οποία καλύπτονται από τη σχετική νομοθεσία, όσο και σε αυτά τα οποία 

δεν καλύπτονται. Ως εκ τούτου, απαιτείται πολιτικός διάλογος (μεταξύ κυβέρνησης, 

συνδικαλιστικών οργανώσεων και ενώσεων εργοδοτών), προκειμένου να καθοριστεί κατά 

πόσο επιτυγχάνεται ο στόχος της συγκεκριμένης νομοθεσίας. 

Όσον αφορά τη συζήτηση περί εφαρμογής εθνικού κατωτάτου νομικού ορίου 

μισθοδοσίας στην Κύπρο, τα προαναφερθέντα αποτελέσματα επιδεικνύουν ότι ενώ η 

επιβολή κατωτάτου μισθού είναι αποτελεσματική για τη βελτίωση των αποδοχών εκείνων 

που παραμένουν εργαζόμενοι, μπορεί επίσης να οδηγήσει και σε αύξηση της ανεργίας. Το 

ενδεχομενο αυτό θα πρέπει να λάβει την ανάλογη προσοχή κατά τη διαρκεια των 

διεξαγούμενων συνομιλιών για την εφαρμογή ενός κατώτατου μισθού σε όλα τα 

επαγγέλματα της χώρας. 


