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Το βιβλίο αυτό βασίζεται στη μελέτη Oι  μισθοί  στην Κύ‐
προ: προσδιοριστικοί παράγοντες και μισθολογικές ανισό‐
τητες  που  πραγματοποίησε  το  Ινστιτούτο  Εργασίας  Κύ‐
πρου της ΠΕΟ με συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Προ‐
ώθησης Έρευνας στο πλαίσιο της Δέσμης Προγραμμάτων 
2003‐2005. 

Ο σκοπός της μελέτης ήταν να περιγράψει τις μισθο‐
λογικές  ανισότητες  στον  επιχειρηματικό  τομέα  της  Κύ‐
πρου και να προσδιορίσει τους παράγοντες στους οποίους 
αυτές οφείλονται. Οι παράγοντες αυτοί, είτε είναι ατομικά 
χαρακτηριστικά των εργαζομένων είτε είναι χαρακτηριστι‐
κά  των  θέσεων  εργασίας,  των  κλάδων  οικονομικής  δρα‐
στηριότητας ή των επαγγελμάτων.  

Το  βιβλίο  αυτό  εκθέτει  το  περιεχόμενο  της  εν  λόγω 
μελέτης με τον λιγότερο δυνατόν τεχνικό τρόπο, ώστε να 
γίνει  προσιτό  στον  αναγνώστη  που  δεν  διαθέτει  ειδικές 
γνώσεις σχετικά με την αγορά εργασίας. Για τον λόγο αυ‐
τόν,  έχουν  παραληφθεί  οι  πίνακες  που  έχουν  τεχνικό 
χαρακτήρα,  αλλά και η αναλυτική  έκθεση της μεθοδολο‐
γίας. Το βιβλίο επιχειρεί να απαντήσει στα παρακάτω κρί‐
σιμα ερωτήματα:   

• ποιοι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες των μισθών 
στο σύνολο της οικονομίας (στο σύνολο των εργαζομέ‐
νων), και πιο συγκεκριμένα, εάν και σε ποιο βαθμό 
επηρεάζουν τις αποδοχές ενός μισθωτού παράγοντες 
όπως το εκπαιδευτικό του επίπεδο, η γενική 
επαγγελματική πείρα που απέκτησε στη διάρκεια ολό‐
κληρου του επαγγελματικού του βίου, η πείρα που 
απέκτησε στην τελευταία θέση εργασίας που κατέχει, 
ο τύπος της σύμβασης εργασίας, το μέγεθος της 
επιχείρησης, η μορφή ιδιοκτησίας (δημόσια, ιδιωτική, 
ημι‐κρατική) κλπ. 

• ποιο είναι το μέγεθος των μισθολογικών ανισοτήτων 
αναφορικά με τους κλάδους οικονομικής δραστηριότη‐
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τας, το φύλο, την μορφή ιδιοκτησίας, την κάλυψη από 
συλλογικές συμβάσεις κλπ και σε ποιο βαθμό οι ανισό‐
τητες αυτές δικαιολογούνται από τα χαρακτηριστικά 
των εργαζομένων, των κλάδων παραγωγής και των 
επαγγελμάτων, της θέσης εργασίας ή των αντισταθμι‐
στικών ωφελειών (compensating differentials) που σχε‐
τίζονται με την θέση εργασίας κλπ.  

• εάν υπάρχει κατάτμηση της αγοράς εργασίας, ποια εί‐
ναι τα ενδεχόμενα επιμέρους τμήματά της, και εάν 
μπορούμε να αναφερόμαστε σε «αγορές εργασίας» 
αντί μίας ενιαίας αγοράς.  

• ποια είναι τα χαρακτηριστικά των χαμηλόμισθων (low 
wage workers), δηλαδή των μισθωτών που συγκεντρώ‐
νονται στο κατώτερο άκρο της κατανομής των μισθών, 
και σε ποιο βαθμό έκαστο εξ αυτών των χαρακτηριστι‐
κών εξηγεί τους χαμηλούς μισθούς. Αναλυτικότερα, 
προσδιορίζουμε καταρχήν τις στατιστικές κατανομές 
των ατομικών μισθών ανά επάγγελμα ή ανά κλάδο οι‐
κονομικής δραστηριότητας και με βάση τον ευρέως 
αποδεκτό ορισμό των χαμηλών μισθών (2/3 του διάμε‐
σου [median] μισθού) προσδιορίζουμε το ποσοστό των 
χαμηλόμισθων σε κάθε επάγγελμα και σε κάθε κλάδο.  

• ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν το χάσμα 
αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στον 
επιχειρηματικό τομέα της οικονομίας. 

• ποιοι είναι οι θεσμοί της κυπριακής αγοράς εργασίας 
που επιδρούν στην διαμόρφωση των μισθών.  

Τα  ζητήματα  που  εξετάζει  η  μελέτη  μας  είναι  επίκαιρα 
διότι  σχετίζονται  με  την  αυξανόμενη  σημασία  των μετα‐
σχηματισμών  της  κυπριακής  αγοράς  εργασίας,  αλλά  και 
με την συμμετοχή της Κύπρου στην ζώνη του ευρώ. Τόσο 
οι νέες πραγματικότητες της αγοράς εργασίας, όσο και οι 
δεσμεύσεις  της ΟΝΕ,  θέτουν  νέες  προκλήσεις  στις  συνδι‐
καλιστικές  οργανώσεις  των  εργαζομένων.  Σε  αυτά  τα 
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πλαίσια, ελπίζουμε ότι το βιβλίο αυτό περιέχει αναλύσεις 
χρήσιμες  στο  συνδικαλιστικό  κίνημα.  Ελπίζουμε,  επίσης, 
ότι  είναι  χρήσιμες,  οι αναλύσεις αυτές,  και σε όλους όσοι 
ενδιαφέρονται  να  κατανοήσουν  αν  είναι  κατάλληλες  για 
την  κυπριακή  αγορά  εργασίας,  και  πόσο,  οι  πολιτικές  α‐
πασχόλησης  που  υιοθετούνται  σε  επίπεδο  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,  συνήθως  με  μια  διάθεση  θεωρητικού  δογματι‐
σμού που τείνει να αγνοεί τα εθνικά χαρακτηριστικά των 
αγορών εργασίας, ιδιαίτερα των μικρών χωρών.  

Μεταγενέστερες μελέτες, θα μπορούσαν να συμπλη‐
ρώσουν  τις αναλύσεις που παρουσιάζουμε σε αυτό  το βι‐
βλίο, σε επιμέρους περιοχές της αγοράς εργασίας ή να εμ‐
βαθύνουν σε ζητήματα όπως η συνδικαλιστική κάλυψη και 
οι  επιπτώσεις  της  στο  επίπεδο  και  την  διασπορά  των  μι‐
σθών, ή ακόμη, να δοκιμάσουν και άλλες ποσοτικές μεθό‐
δους προσέγγισης των ζητημάτων. 

Η μελέτη των μισθολογικών ανισοτήτων που εκτίθε‐
ται  στο  βιβλίο  αυτό,  βασίζεται  στην  ιδέα  ότι  οι  αποδοχές 
ενός  εργαζόμενου προκύπτουν από τα  ιδιαίτερα, ατομικά 
χαρακτηριστικά του, από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
θέσης  εργασίας που  κατέχει,  από  το  επάγγελμά  του,  και 
από  τα  χαρακτηριστικά  του  κλάδου  παραγωγής  και  της 
επιχείρησης όπου εργάζεται. Καταρχήν, τα ατομικά χαρα‐
κτηριστικά σχετίζονται με την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, 
την επαγγελματική εμπειρία,  τις άρρητες  ικανότητες,  την 
ηλικία, το φύλο του εργαζόμενου κλπ. Τα χαρακτηριστικά 
αυτά αντανακλούν την πολυμορφία που διακρίνει τη σύν‐
θεση του εργατικού δυναμικού ως προς την ικανότητά του 
για  εργασία  και  εξηγεί  ένα  μέρος  των  διαφορών  μεταξύ 
των  ατομικών  μισθών.  Οι  παράγοντες  που  αναφέρονται 
στην  επιχείρηση  στην  οποία  εργάζεται  ο  μισθωτός  εξη‐
γούν επίσης ένα σημαντικό μέρος των μισθολογικών ατο‐
μικών διαφορών και περιλαμβάνουν τον τύπο ιδιοκτησίας 
(ιδιωτική  ή  δημόσια),  το  είδος  του management,  την  ισχύ 
της  επιχείρησης στην αγορά προϊόντων,  την κάλυψη από 
συλλογική  σύμβαση,  το  μέγεθος  του  καταστήματος  (συ‐
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νήθως μετρούμενο με  τον αριθμό απασχολουμένων στην 
επιχείρηση),  τον  λόγο  κεφαλαίου‐εργασίας  και  την  πα‐
ραγωγικότητα  της  εργασίας,  το  ποσοστό  επένδυσης  κλπ. 
Μερικές  αλληλεπιδράσεις  μεταξύ  εργαζομένων  και  επι‐
χείρησης  έχουν  επίπτωση  στις  αυξήσεις  της  παραγωγι‐
κότητας,  δημιουργούν  πρόσθετα  οφέλη  και  οδηγούν  σε 
υψηλότερους μισθούς.  

Οι υπολογισμοί μας ακολουθούν δύο κατευθύνσεις: 

Ένας  πρώτος  υπολογισμός  αναφέρεται  στην  θεωρία 
του  «ανθρωπίνου  κεφαλαίου»  και  αποτελεί  τον  συνήθη 
τρόπο προσδιορισμού των καθοριστικών παραγόντων των 
μισθολογικών ανισοτήτων1.  

Για  τον  υπολογισμό  του  χάσματος  αμοιβών  μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, πραγματοποιούμε και έναν δεύτερο 
υπολογισμό που βασίζεται στην θεωρητική παράδοση της 
κλασικής πολιτικής οικονομίας και  επιχειρεί  δύο συσχετί‐
σεις:  

Καταρχήν,  την  συσχέτιση  των  μέσων  κλαδικών  και 
επαγγελματικών μισθών με τα μέσα χαρακτηριστικά των 
εργαζομένων  και  των  θέσεων  εργασίας  που  αυτοί  κατα‐
λαμβάνουν  στους  κλάδους  οικονομικής  δραστηριότητας 
και  στα  επαγγέλματα.  Αυτοί  οι  μέσοι  κλαδικοί  και 
επαγγελματικοί  μισθοί  αποτελούν  μισθούς  αναφοράς  για 
τον σχηματισμό των ατομικών μισθών.  

Οι  ατομικοί  μισθοί  αποτελούν  αποκλίσεις  από  τους 
μέσους μισθούς αναφοράς ανάλογα με τα ατομικά χαρα‐

                                                           
1 Καταστρώνεται καταρχήν  εξίσωση ατομικών μισθών  (τύπου Mincer),  η 
οποία συμπληρώνεται με ψευδομεταβλητές για τους κλάδους οικονομι‐
κής δραστηριότητας και για τα επαγγέλματα, για τις αντισταθμιστικές 
ωφέλειες (compensating differentials), τις συνθήκες εργασίας κλπ. Η εξί‐
σωση αυτή χρησιμεύει στη συνέχεια για την εκτίμηση των ανισοτήτων 
μεταξύ  κλάδων  παραγωγής  και  επαγγελμάτων,  μεταξύ  των  δύο  φύ‐
λων, μεταξύ εργαζομένων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ 
χαμηλόμισθων εργαζομένων και μη χαμηλόμισθων.  
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κτηριστικά  του  εργαζομένου,  τα  χαρακτηριστικά  της  επι‐
χείρησης  ή  οργανισμού  (εν  συγκρίσει  προς  τα  μέσα  χα‐
ρακτηριστικά των επιχειρήσεων στον ίδιο κλάδο), τα χαρα‐
κτηριστικά της θέσης εργασίας, των εργασιακών σχέσεων 
που  επικρατούν  στην  επιχείρηση  και  επιδρούν  στην  δια‐
πραγματευτική ισχύ του ατομικού εργαζόμενου. 

Για  τον  λόγο  αυτό  εκτιμούμε  μια  δεύτερη  εξίσωση, 
που συσχετίζει την απόκλιση της αμοιβής εκάστου μισθω‐
τού από τον μέσο κλαδικό και επαγγελματικό μέσο μισθό, 
με  την  απόκλιση  των  ατομικών  του  χαρακτηριστικών 
(φύλο,  επίπεδο  εκπαίδευσης,  επαγγελματική  πείρα, 
οικογενειακή κατάσταση κλπ.) καθώς και των χαρακτηρι‐
στικών  της  θέσης  εργασίας  που  αυτός  καταλαμβάνει 
(επάγγελμα, μέγεθος επιχείρησης, ιεραρχική θέση, κλάδος 
οικονομικής  δραστηριότητας κλπ.)  από  τους αντίστοιχους 
μέσους κλαδικούς και επαγγελματικούς όρους. Η εξίσωση 
αυτή εξηγεί τις αποκλίσεις των ατομικών μισθών από τους 
μέσους μισθούς ανά κλάδο και επάγγελμα. Οι δύο εξισώ‐
σεις προσδιορίζουν τους παράγοντες  (μακροοικονομικούς, 
μικροοικονομικούς,  κοινωνικούς  και  θεσμικούς)  που  εξη‐
γούν  την  διάρθρωση  των μισθών μεταξύ  επαγγελμάτων, 
κλάδων και ατόμων. 

Στην δεύτερη αυτή προσέγγιση, που βασίζεται στη θε‐
ωρητική παράδοση της κλασικής πολιτικής οικονομίας, ση‐
μείο  εκκίνησης  είναι  οι  κλαδικοί μισθοί,  για  τους οποίους 
αναμένουμε  να  διαπιστώσουμε  ότι  είναι  μεγαλύτεροι 
στους κλάδους με υψηλότερη παραγωγικότητα (εν συγκρί‐
σει με  την ένταση κεφαλαίου που τους χαρακτηρίζει)  και 
στους  κλάδους  στους  οποίους  οι  τιμές  μπορούν  να  αυξη‐
θούν περισσότερο  από  τον  μέσο  όρο,  δηλαδή σε  κλάδους 
με υψηλή συγκέντρωση και ολιγοπωλιακή ή μονοπωλιακή 
συγκρότηση (αυξημένη ισχύ στις αγορές προϊόντων). Ανα‐
μένουμε,  επίσης,  οι  κλαδικοί  μισθοί  να  είναι  υψηλότεροι 
στους κλάδους στους οποίους είναι αυξημένο το μέσο μέ‐
γεθος  επιχείρησης,  είναι  διαδεδομένος ο  εργατικός συνδι‐
καλισμός,  απασχολούνται  εργαζόμενοι  υψηλής  ειδί‐
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κευσης, είναι εντάσεως κεφαλαίου, απαιτείται εργασία σε 
βάρδιες και πραγματοποιούνται πολλές υπερωρίες2. 

Η  προσέγγιση  αυτή,  που  βασίζεται  στη  θεωρητική 
παράδοση  της  κλασικής  πολιτικής  οικονομίας,  αντιστρα‐
τεύεται τον μεθοδολογικό ατομικισμό της κυρίαρχης θεω‐

                                                           
2 Χρησιμοποιούμε την μέθοδο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 
(linear  regression,  OLS).  Η  εξαρτημένη  μεταβλητή  στην  εξίσωση  των 
κλαδικών και  επαγγελματικών μέσων μισθών είναι οι μέσες μικτές  α‐
ποδοχές στον κλάδο και στο επάγγελμα, ενώ στην εξίσωση των ατομι‐
κών μισθών είναι η απόκλιση των ατομικών μικτών αποδοχών από τον 
αντίστοιχο μέσο κλαδικό και επαγγελματικό μέσο μισθό. Οι ανεξάρτη‐
τες μεταβλητές περιγράφουν αντίστοιχα,  τα μέσα χαρακτηριστικά των 
εργαζομένων  στους  κλάδους  και  στα  επαγγέλματα,  ή  τις  αποκλίσεις 
των  ατομικών  χαρακτηριστικών από  τα μέσα  χαρακτηριστικά  των  ερ‐
γαζομένων και  των θέσεων εργασίας. Ενδεικτικά, ορισμένες τέτοιες α‐
νεξάρτητες μεταβλητές είναι οι παρακάτω: Η μεταβλητή «ηλικία» που 
εκφράζει τη συσσωρευμένη εργασιακή πείρα χωρίς ή με μικρά διαλείμ‐
ματα  μεταξύ  διαφορετικών  θέσεων  εργασίας.  Η  μεταβλητή  «χρόνος 
προϋπηρεσίας  στον  τελευταίο  εργοδότη»  που  εκφράζει  την  πρόσφατη 
εμπειρία  (tenure)  του εργαζομένου στην θέση εργασίας που κατέχει. Η 
μεταβλητή  «έγγαμος»  εισάγεται  στην  εξίσωση  για  να  εκφράσει  τα  οι‐
κογενειακά επιδόματα όπως και κάποιες κοινωνικές δεξιότητες ή μειο‐
νεκτήματα που οι  εργοδότες αποδίδουν στους έγγαμους εργαζόμενους 
(όπως η αίσθηση ευθύνης και η φερεγγυότητα για τους άνδρες ή η έλ‐
λειψη  διαθεσιμότητας  για  τις  γυναίκες).  Οι  μεταβλητές  «υπερωρίες», 
«βάρδιες»,  «επίβλεψη»  ερμηνεύουν  τους αυξημένους ωριαίους μισθούς 
που οφείλονται στην υπερωριακή απασχόληση, την εργασία σε βάρδιες 
και  το  αντισταθμιστικό  όφελος  για  καθήκοντα  επίβλεψης.  Ο  «τύπος 
σύμβασης»,  ανάλογα με  το  εάν  είναι αορίστου ή ορισμένου χρόνου,  ε‐
πηρεάζει  την  ατομική  διαπραγματευτική  δύναμη  του  εργαζόμενου  με 
τον  εργοδότη  του.  Το  «μέγεθος  της  επιχείρησης»  είναι  μεταβλητή που 
εκφράζει  τη  διαφορετική  δυνατότητα  των  επιχειρήσεων  να  δίδουν  μι‐
σθούς υψηλότερους από τους μέσους, δεδομένου ότι το μέγεθος συσχε‐
τίζεται θετικά με τη δύναμη που έχει μία επιχείρηση στην αγορά προϊό‐
ντων  και  με  το  επίπεδο παραγωγικότητας.  Το  «ποσοστό  κάλυψης  των 
μισθωτών από συλλογικές συμβάσεις» δείχνει την επίδραση του συνδι‐
καλισμού στη μισθολογική πολιτική της επιχείρησης, ενώ η μεταβλητή 
«δημόσια  ιδιοκτησία  του  καταστήματος»  επηρεάζει  ενδεχομένως  τη 
διαπραγματευτική  δύναμη  εργαζομένων  αυξάνοντας  τις  πιθανότητες 
για επίτευξη υψηλότερων μισθών.  



  8

ρίας του «ανθρώπινου κεφαλαίου». 

Σχετικά με τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους η πα‐
ρούσα μελέτη  εξετάζει  την  έννοια και  τους ορισμούς των 
χαμηλόμισθων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  το ε‐
πίπεδο των χαμηλών μισθών στην Κύπρο, την στατιστική 
τους κατανομή, τους παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος 
τους,  και  την  ποσοτική  συμβολή  εκάστου  εξ  αυτών  των 
παραγόντων στη διαμόρφωση του χαμηλού μισθού.  

Επίσης,  εξετάζει την η επίδραση που έχουν οι θεσμι‐
κές ρυθμίσεις στους χαμηλούς μισθούς (ρυθμίσεις για τους 
κατώτατους  μισθούς,  τις  συλλογικές  διαπραγματεύσεις, 
τις  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  εργαζομένων,  τα  κατώ‐
τατα όρια μισθών), καθώς και τις απόψεις των κοινωνικών 
εταίρων για το ζήτημα αυτό. 

Χρησιμοποιούμε  τα  ατομικά  δεδομένα  της  Έρευνας 
Απολαβών  (Structure  of  Earnings  Survey)  της  Στατιστικής 
Υπηρεσίας Κύπρου που πραγματοποιείται με βάση τις κα‐
τευθύνσεις της Eurostat. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε 
αναφέρονται στο έτος 2002, και εν αναμονή των αποτελε‐
σμάτων για το έτος 2006. 

Η Έρευνα Απολαβών αναφέρει  αναλυτικά  τις  αποδο‐
χές  των  εργαζομένων  και  τις  ώρες  εργασίας  στις  οποίες 
αντιστοιχούν αυτές οι αποδοχές (πρόκειται δηλαδή για τις 
ώρες  που  πληρώθηκαν).  Όλοι  οι  υπολογισμοί  μας  και  οι 
εκτιμήσεις  μας  βασίζονται  στις  μικτές  ωριαίες  απολαβές 
των  μισθωτών,  στις  οποίες  περιλαμβάνονται  ο  ακαθάρι‐
στος  μισθός,  τα  επιδόματα  (βάρδιες,  νυχτερινή  εργασία, 
εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα, bonus κλπ), και οι υπε‐
ρωρίες. Χρησιμοποιούμε τον όρο του «μισθωτού» ως συνώ‐
νυμο  του  εργαζόμενου  με  σχέση  εξαρτημένης  εργασίας, 
είτε πρόκειται επομένως για αμειβόμενο με μηνιαίο μισθό 
είτε με εβδομαδιαίο μισθό. 

Η  επιλογή  μας  να  χρησιμοποιήσουμε  τις  μικτές  ω‐
ριαίες απολαβές ως εξαρτημένη μεταβλητή έναντι των συ‐
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νολικών ετήσιων ή μηνιαίων αποδοχών, βασίζεται στο γε‐
γονός  ότι  αυτές  μεταβάλλονται,  όχι  μόνον  ανάλογα  με 
τους  υπό  εξέταση παράγοντες,  αλλά  και  ανάλογα με  τις 
ώρες  εργασίας  που  πραγματοποιεί  ο  εργαζόμενος  στη 
διάρκεια του έτους ή του μήνα. Η επιλογή των μικτών ω‐
ριαίων  απολαβών  ως  εξαρτημένη  μεταβλητή  στις  εξισώ‐
σεις των μισθών αποτελεί γενικευμένη και πάγια επιλογή 
της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας3.  

Τα κεφάλαια του βιβλίου είναι έξι:  
• Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στις διαφορές που πα‐

ρουσιάζουν οι μέσες απολαβές και το μοναδιαίο κό‐
στος εργασίας στην Κύπρο σε σχέση με τις άλλες χώ‐
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 «παλαιών» χωρών 
μελών, καθώς και στην μακροχρόνια εξέλιξη των μι‐
σθών στην Κύπρο.  

• Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο 
των εργασιακών σχέσεων: σύστημα συλλογικής δια‐
πραγμάτευσης, κατώτατος μισθός, συνδικαλιστική πυ‐
κνότητα και συνδικαλιστική κάλυψη, βαθμός συγκέ‐
ντρωσης της συλλογικής διαπραγμάτευσης, νομοθεσία 
για ίση αμοιβή, ρυθμίσεις για την μερική απασχόληση, 
αδήλωτη εργασία.  

• Το τρίτο κεφάλαιο επιχειρεί μια «χαρτογράφηση» της 
κυπριακής αγοράς εργασίας και των μισθολογικών α‐
νισοτήτων: κατανομή των ατομικών αμοιβών, εκπαι‐
δευτικό επίπεδο των μισθωτών και κατανομή τους στις 
οικονομικές δραστηριότητες και τα επαγγέλματα, κά‐
λυψη από συλλογικές συμβάσεις, κατάτμηση της αγο‐
ράς εργασίας, ερμηνεία των μισθολογικών ανισοτήτων 
με βάση τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων, των θέ‐

                                                           
3 Οι εμπειρικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι στατιστικές συσχετίσεις των μι‐
σθών  με  τις  ανεξάρτητες  μεταβλητές  είναι  ισχυρότερες  όταν  οι  μέσες 
ωριαίες απολαβές είναι εκφρασμένες σε λογάριθμους. Για τον λόγο αυ‐
τό  η  εξαρτημένη  μεταβλητή  που  χρησιμοποιούμε  παρακάτω  είναι  η 
(lnw) όπου (w) είναι οι μικτές ωριαίες απολαβές (gross hourly wage). 
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σεων εργασίας, των επιχειρήσεων, των επαγγελμάτων 
και των κλάδων παραγωγής.  

• Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ευρωπαϊκή ε‐
μπειρία της χαμηλά αμειβόμενης εργασίας, εκτιμά την 
έκτασή της στην Κύπρο και προσδιορίζει τα χαρα‐
κτηριστικά των χαμηλόμισθων.  

• Το πέμπτο κεφάλαιο αναλύει το χάσμα αμοιβών που 
παρατηρείται μεταξύ ανδρών και γυναικών στον επι‐
χειρηματικό τομέα της οικονομίας με αφετηρία δύο 
διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις: την standard 
προσέγγιση του «ανθρώπινου κεφαλαίου» και μια ετε‐
ρόδοξη προσέγγιση που βασίζεται στην κλασική πολι‐
τική οικονομία.  

• Το έκτο κεφάλαιο περιέχει τα συμπεράσματα της με‐
λέτης. 
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Κεφάλαιο 1 
Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο 
Διεθνείς συγκρίσεις 

Στα δύο πρώτα κεφάλαια του βιβλίου παρουσιάζουμε το 
γενικό πλαίσιο της ανάλυσης των κλαδικών, επαγγελμα‐
τικών ή ατομικών μισθών που ακολουθεί στα επόμενα κε‐
φάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφουμε την κατά‐

σταση που επικρατεί στην Κύπρο ως προς τον μέσο μισθό, 
τόσο διαχρονικά, όσο και σε διεθνή σύγκριση. 
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1.  Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους 
εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 

Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  δημοσιεύει  πίνακες  στοιχείων 
σχετικά με τους μισθούς και το κόστος εργασίας στις χώ‐
ρες  μέλη  κάθε  φθινόπωρο  και  κάθε  άνοιξη.  Τα  στοιχεία 
έχουν  εναρμονισθεί  ώστε  να  είναι  επιτρεπτές  οι  συγκρί‐
σεις  μεταξύ  χωρών.  Με  βάση  αυτά  τα  στοιχεία  (δεύτερη 
γενική διεύθυνση, ECFIN) για το έτος 2006, το ΙΝΕΚ πραγ‐
ματοποίησε  υπολογισμό  των  μέσων  απολαβών  και  του 
κόστους  εργασίας  ανά  μονάδα  προϊόντος  στις  χώρες  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 και στην Κύπρο, με τρόπο ώ‐
στε  να καταστούν  δυνατές  οι  συγκρίσεις μεταξύ  των χω‐
ρών.  

Οι συγκρίσεις γίνονται με τις 15 «παλαιές» χώρες της 
ΕΕ, πρώτον, διότι οι διεθνείς συγκρίσεις πρέπει να γίνονται 
μεταξύ χωρών με συγκρίσιμο επίπεδο ανάπτυξης, και δεύ‐
τερον, επειδή η Κύπρος μοιράζεται πολλά κοινά χαρακτη‐
ριστικά με τις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου (Ελλά‐
δα, Ισπανία, Πορτογαλία, Νότια Ιταλία) που διατηρούν ένα 
ιδιαίτερο κοινωνικοοικονομικό μοντέλο, ενώ αντιθέτως, οι 
χώρες  της  ανατολικής  Ευρώπης  εκ  της  ιστορίας  τους πα‐
ρουσιάζουν  ακόμη  μεγάλες  ιδιομορφίες  που  καθιστούν 
δυσχερή τη σύγκριση με την Κύπρο και τις «παλαιές» χώ‐
ρες της ΕΕ.  

Με βάση τις εν λόγω συγκρίσεις, προκύπτει ότι στην 
κατάταξη  των  πιο  προηγμένων  χωρών  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με κριτήριο τις μικτές αποδοχές  (καθαρός μισθός 
και εισφορές μισθωτού σε ευρώ), η Κύπρος εμφανίζεται με 
σχετικά  χαμηλές  μηνιαίες  αποδοχές  1535  ευρώ ανά απα‐
σχολούμενο με πλήρες ωράριο (στοιχεία 2006).  
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Μόνον  η Πορτογαλία  και  η  Ελλάδα  έχουν  χαμηλότερους 
ακαθάριστους  μισθούς  με  μέση  αμοιβή  τα  1206  και  1504 
ευρώ αντίστοιχα. Το αντίστοιχο μέσο μέγεθος στη Βρετα‐
νία ανερχόταν σε 3252 ευρώ και στην Ισπανία σε 1685 ευ‐
ρώ.  

Οι ίδιες αμοιβές προσαυξημένες κατά τις εργοδοτικές 
εισφορές,  αντιστοιχούν με  ικανοποιητική προσέγγιση στο 
μηνιαίο κόστος εργασίας. Το κόστος αυτό ανήλθε το 2006 
σε 1735 ευρώ στην Κύπρο έναντι 1860 ευρώ στην Ελλάδα, 
1448 στην Πορτογαλία και 2091  ευρώ στην  Ισπανία. Είναι 
αξιοσημείωτο  ότι  το  μη  μισθολογικό  κόστος  στην  Κύπρο 
είναι εξαιρετικά μικρό σε διεθνή σύγκριση.   

Διάγραμμα 1. Μηνιαίο κόστος εργασίας (2006) 
Μηνιαίο κόστος εργασίας (2006)
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Διάγραμμα 2. Κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 

Κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (2006) 
(Mηνιαίο κόστος εργασίας σε Ευρώ προς παραγωγικότητα της 

εργασίας σε Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης). 
Μέσος όρος ΕΕ-15=100
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στοιχείων 
Ameco

 

Οι πραγματικές αμοιβές  υπολογισμένες με  βάση  τον  δεί‐
κτη  τιμών  της  ιδιωτικής  κατανάλωσης  ενδιαφέρουν  τους 
εργαζόμενους  διότι  εκφράζουν  την  αγοραστική  δύναμη 
των  απολαβών  τους.  Οι  επιχειρήσεις  εντούτοις,  ενδιαφέ‐
ρονται  για  ένα  διαφορετικό  υπολογισμό,  επειδή  οι μισθοί 
αποτελούν για αυτές μέρος του κόστους παραγωγής. Έτσι, 
ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις έχουν οι αποδοχές των ερ‐
γαζομένων  διορθωμένες  με  το  επίπεδο  της  παραγωγικό‐
τητας της εργασίας. 

Ο δείκτης που προκύπτει είναι το κόστος εργασίας ανά 
μονάδα προϊόντος. Το μέγεθος αυτό προκύπτει από τη σύ‐
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γκριση των απολαβών με την παραγωγικότητα της εργα‐
σίας: όσο μεγαλύτερος είναι ο μισθός, τόσο μεγαλύτερο εί‐
ναι το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, και όσο με‐
γαλύτερη  είναι  η  παραγωγικότητα,  τόσο  μικρότερο  είναι 
το  μοναδιαίο  κόστος  εργασίας.  Προκύπτει,  με  βάση  τους 
υπολογισμούς μας, ότι εξαιτίας των διαφορών στην παρα‐
γωγικότητα της εργασίας, η απόσταση που χωρίζει το κό‐
στος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στην Κύπρο από τις 
15 «παλαιές»   χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημα‐
ντική και ανέρχεται σε 16% (με βάση 100 για τον μέσο όρο 
της ΕΕ‐15, ο δείκτης ανέρχεται σε 84% για την Κύπρο). Το 
μοναδιαίο κόστος εργασίας σε ευρώ, στην Κύπρο βρίσκεται 
στο  χαμηλότερο  επίπεδο  μαζί  με  το  αντίστοιχο  στην  Ελ‐
λάδα,  και  την  Ισπανία.  Είναι  δε  μικρότερο  από  το  αντί‐
στοιχο στην Πορτογαλία και την Ιταλία.  

Το μερίδιο της εργασίας στην Κύπρο ανήλθε σε 56,9% 
το 2006 έναντι 57,0% του μέσου όρου της ΕΕ‐15. Αντίστοιχα, 
το μερίδιο των κερδών, τόκων και εισοδημάτων ιδιοκτησίας 
ανήλθε σε 43,1%  του ΑΕΠ στην Κύπρο έναντι 43,0% στην 
ΕΕ‐15.  Τα  εν λόγω μερίδια αφορούν στην πρωτογενή δια‐
νομή  του  προϊόντος,  πριν  από  την  φορολόγηση  των  κερ‐
δών και των εισοδημάτων. 

Η σύγκριση του επιπέδου των μισθών σε διαφορετικές 
χώρες,  ως  εισόδημα  (όχι ως  κόστος)  οφείλει  να  λαμβάνει 
υπόψη της και το ύψος των τιμών των αγαθών και υπηρε‐
σιών.  Διότι,  γενικά  ισχύει  ότι  όσο  λιγότερο  ανεπτυγμένη 
είναι μια χώρα, τόσο χαμηλότερο είναι και το επίπεδο των 
τιμών  της:  η  αγοραστική  δύναμη  ενός  ευρώ  είναι  υψηλό‐
τερη στις χώρες με χαμηλότερο  επίπεδο ανάπτυξης. Οι  ι‐
σοτιμίες αγοραστικής δύναμης είναι μια συναλλαγματική 
ισοτιμία  που  συνεκτιμά  το  ύψος  των  τιμών  (δηλαδή  την 
«ακρίβεια»)  στις  διαφορετικές  χώρες.  Η  αγοραστική  δύ‐
ναμη που έχουν 100 ευρώ ποικίλλει ανά χώρα: στις χώρες 
με χαμηλές τιμές, η αγοραστική τους δύναμη είναι υψηλή, 
και  αντίστροφα.  Επομένως,  η  σύγκριση  των  μισθών  ως 
αγοραστική  δύναμη γίνεται  με  βάση  τις  ισοτιμίες  αγορα‐
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στικής δύναμης ώστε να λαμβάνουμε υπόψη μας και την 
«ακρίβεια» κάθε χώρας. Όπως προκύπτει από το στοιχεία 
της Eurostat, το επίπεδο τιμών στην Κύπρο έχει προσεγγί‐
σει το 90% περίπου του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένω‐
σης των 15. Το επίπεδο τιμών στην Ελλάδα και στην Πορ‐
τογαλία  εκτιμάται  ότι  είναι  κατά  τι  χαμηλότερο από  όσο 
στην Κύπρο (87% του μέσου όρου της ΕΕ‐15). Το αντίστοιχο 
επίπεδο στην Ισπανία ανέρχεται σε 92%.  

Διάγραμμα 3. Μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ (2006) 

Μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ (2006)
Συνολικό κόστος εργασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ σε τιμές αγοράς
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Στο Διάγραμμα 4 φαίνονται τα αποτελέσματα του υπολο‐
γισμού  του  μέσου  ακαθάριστου  μισθού  στην  Κύπρο  και 
στις δεκαπέντε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ι‐
σοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης, έτσι ώστε οι μισθοί να εί‐
ναι συγκρίσιμοι μεταξύ τους ως προς την αγοραστική τους 
δύναμη.  Προκύπτει  ότι  η  αγοραστική  δύναμη  του  μέσου 
ακαθάριστου μισθού στην Κύπρο, κατά το 2006, ανερχόταν 
στο 72%  του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. 
Η  αντίστοιχη  αγοραστική  δύναμη  στην  Ελλάδα  και  στην 
Πορτογαλία ήταν 81% και 61% αντίστοιχα, ενώ το επίπεδο 
της Ισπανίας ήταν σημαντικά ανώτερο (85%).  

Διάγραμμα 4 

Μέσος ακαθάριστος μισθός (2006) 
(καθαρός μισθός + εισφορές μισθωτού) 

σε Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης, Μέσος όρος ΕΕ-15=100
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Διάγραμμα 5. Μικτές ωριαίες απολαβές ανδρών (Eυρώ)  
στον επιχειρηματικό τομέα (EU 15=100, 2002) 
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 Πηγή: European Structure of Earnings Survey 2002 

Διάγραμμα 6. Μικτές ωριαίες απολαβές γυναικών (Eυρώ)  
στον επιχειρηματικό τομέα (EU 15=100, 2002) 
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Σε  ό,τι  αφορά  τον  υπολογισμό  των  μικτών ωριαίων  απο‐
λαβών  στην  Κύπρο  σε  σύγκριση  με  τις  άλλες  χώρες  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,  αυτός  λαμβάνει  υπόψη  του  και  τον 
αριθμό  ωρών  εργασίας  που  πραγματοποιείται  σε  κάθε 
χώρα. Προκύπτει, από τον εν λόγω υπολογισμό, ότι οι μέ‐
σες ακαθάριστες ωριαίες απολαβές των αρρένων εργαζο‐
μένων  στην  Κύπρο  (Διάγραμμα  5)  ανέρχονταν,  κατά  το 
2002,  σε  68,4%  του  μέσου  όρου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
των 15 «παλαιών» χωρών μελών. Οι υψηλότερες απολαβές 
καταγράφηκαν, κατά το 2002, στην Δανία και στην Βρετα‐
νία.  Η  Κύπρος  παρουσίαζε  τις  υψηλότερες  αποδοχές  με‐
ταξύ  των  «νέων  χωρών μελών»  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(των οποίων ο μέσος όρος αναφέρεται ως ΝΜS10 στο σχε‐
τικό  διάγραμμα).  Μάλιστα,  η  απόσταση  που  χωρίζει  τις 
μικτές  ωριαίες  απολαβές  στην  Κύπρο  από  τις  υπόλοιπες 
«νέες» χώρες μέλη, είναι θεαματική (της τάξης του 1 προς 
3). 

Οι απολαβές  των γυναικών στην Κύπρο ως ποσοστό 
του  μέσου  όρου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  των  15  «πα‐
λαιών» χωρών μελών ανέρχονταν, κατά το 2002, σε 63,8% 
(Διάγραμμα 6). Ισχύουν για τις γυναίκες οι ίδιες παρατηρή‐
σεις που εκτέθηκαν παραπάνω αναφορικά με τους άνδρες 
εργαζόμενους. Εντούτοις, είναι αξιοσημείωτο ότι οι απολα‐
βές των γυναικών στην Κύπρο ως ποσοστό του μέσου όρου 
της  Ευρωπαϊκής Ένωσης  των  15 «παλαιών»  χωρών,  είναι 
σημαντικά  χαμηλότερο  από  όσο  το  αντίστοιχο  ποσοστό 
των  ανδρών  (68,4%).  Αυτό  συμβαίνει  επειδή  το  χάσμα  α‐
μοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Κύπρο είναι το 
υψηλότερο στην Ευρώπη των 27, με εξαίρεση την Εσθονία 
(Διάγραμμα  7).  Το  χάσμα  ανερχόταν,  κατά  το  2002,  σε 
24,0% στο σύνολο της οικονομίας, αλλά σε 31,5% στον επι‐
χειρηματικό  τομέα.  Όπως  φαίνεται  στο  Διάγραμμα  8,  το 
χάσμα προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την μεγάλη 
διαφορά των αποδοχών στο εκπαιδευτικό επίπεδο του δη‐
μοτικού σχολείου και του γυμνασίου. 
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Διάγραμμα 7. Μισθολογικό χάσμα μικτών ωριαίων απολα‐
βών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις χώρες της ΕΕ (2005) 

Μισθιακό χάσμα μικτών ωριαίων απολαβών
μεταξύ ανδρών και γυναικών στις χώρες της ΕΕ (2005)
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Διάγραμμα 8. Σύγκριση μικτών ωριαίων απολαβών με‐
ταξύ Κύπρου και ΕΕ 15 κατά εκπαιδευτικό επίπεδο (2002) 

Μικτές ωριαίες απολαβές γυναικών 
% των αντίστοιχων ανδρικών
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Πηγή: Structure of Earnings Survey 2002 

Άνιση  είναι  η  συμβολή  των  διαφορετικών  κλάδων  παρα‐
γωγής στη  διαφορά αποδοχών μεταξύ Κύπρου και μέσου 
όρου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  των  15  «παλαιών»  χωρών 
μελών: ενώ στο σύνολο του μη αγροτικού επιχειρηματικού 
τομέα,  οι  μικτές  ωριαίες  απολαβές  στην  Κύπρο  ανέρχο‐
νταν, κατά το 2002, σε 66,6% του μέσου όρου της ΕΕ 15, α‐
νέρχονταν σε μόλις 50,5%  στην μεταποιητική βιομηχανία 
και σε 54,4% στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Αντιθέτως, 
στους  κλάδους  των  κατασκευών,  των  ξενοδοχείων  και  ε‐
στιατορίων, και κυρίως των μεταφορών, αποθήκευσης και 
επικοινωνιών,  το  αντίστοιχο  ποσοστό  ήταν  κατά πολύ  υ‐
ψηλότερο από τον μέσον όρο.  



  22

Διάγραμμα 9. Μικτές ωριαίες απολαβές στην Κύπρο ως 
ποσοστό των αντίστοιχων απολαβών στην ΕΕ 15 κατά 
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2.  Μακροχρόνια εξέλιξη των απολαβών στην Κύπρο 

Σε  ότι  αφορά  τις  μεταβολές  του  μέσου  μισθού,  κατά  την 
περίοδο  1996‐2006,  οι  αυξήσεις  των  πραγματικών  μισθών 
υπερέβησαν το 2% ετησίως σε τέσσερις από τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15, στην Ελλάδα, τη Βρετανία, τη 
Σουηδία και την Ιρλανδία. Μικρότερη ήταν η αύξηση στην 
Κύπρο, αφού ανήλθε, κατά την  ίδια περίοδο, σε 1,1% ετη‐
σίως. Η μέση αύξηση για το σύνολο των χωρών μελών της 
Ευρώπης των 25 ανερχόταν σε 1,0%  ετησίως. Οι αυξήσεις 
αυτές  στην Κύπρο  υστερούσαν  έναντι  των αυξήσεων  της 
παραγωγικότητας της εργασίας, έτσι ώστε κατά την περί‐
οδο  1996‐2006,  το  πραγματικό  κόστος  εργασίας  ανά  μο‐
νάδα  προϊόντος  να  μειωθεί  σωρευτικά  κατά  6,2%  έναντι 
1,6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25. Ενώ δηλαδή στην ΕΕ 
η εργασία έγινε κατά τι φθηνότερη, στην Κύπρο οι επιχει‐
ρήσεις  ωφελήθηκαν  σημαντικά  από  την  μείωση  του  κό‐
στους εργασίας. 

Κατά  το  πρώτο  ήμισυ  της  δεκαετίας  του  1990,  η  αύ‐
ξηση του μεριδίου της εργασίας οφειλόταν στην ταχύτερη 
άνοδο του μέσου πραγματικού μισθού έναντι της παραγω‐
γικότητας  της  εργασίας. Κατά  την  τελευταία  δεκαετία,  ε‐
γκαταστάθηκε  σταθερότητα  στη  πρωτογενή  διανομή  του 
προϊόντος:  το  μερίδιο  της  εργασίας  σταθεροποιήθηκε στο 
55%  του ΑΕΠ σε τιμές αγοράς καθώς υπήρξε παράλληλη 
αύξηση του μέσου πραγματικού μισθού και της παραγωγι‐
κότητας της εργασίας, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις και οι ερ‐
γαζόμενοι να επωφελούνται, μακροχρόνια, εξίσου από τις 
αυξήσεις  της  παραγωγικότητας  της  εργασίας.  Παρατη‐
ρείται, εντούτοις, κατά την τελευταία τετραετία, μια τάση 
διάρρηξης της μακροπρόθεσμης  ισορροπίας στην διανομή 
του προϊόντος προς όφελος των επιχειρήσεων  (βλ. αναλυ‐
τικά στην έκθεση του ΙΝΕΚ για την οικονομία και την απα‐
σχόληση 2008). 
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Διάγραμμα 10. Αυξήσεις των πραγματικών μισθών 

Αυξήσεις των πραγματικών μισθών 1996-2006 (%)
Αποπληθωρισμός με τον δείκτη τιμών καταναλωτή

Μέση ετήσια αύξηση

0,3

0,5
0,7

1,0

1,1
1,1

1,3

1,4

1,8
2,1

2,3

2,6

3,3

0,0

0,4

1,1

E
I
A

B
D

EU-25
P

NL
CY

F
Fin

DK
Irl

UK
S

Gr

ΠΗΓΗ: AUTUMN 2006 
ECONOMIC FORECASTS / 

EC KAI ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

 
Διάγραμμα 11. Πραγματικό μοναδιαίο κόστος εργασίας 
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Διάγραμμα 12 

Πραγματικό κόστος εργασίας
ανά μονάδα προϊόντος 1995-2007
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Κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 1990, το πραγμα‐
τικό  κόστος  εργασίας  ανά μονάδα προϊόντος  κυμαινόταν 
γύρω από μια μακροχρόνια  τάση που βρισκόταν στο επί‐
πεδο 100 (με βάση 100 το έτος 1983). Ως εκ τούτου δεν είχε 
ουσιαστικά μεταβληθεί παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κα‐
τά καιρούς αυξήσεις  ή μειώσεις. Όπως φαίνεται στο Διά‐
γραμμα  12,  από  το  1998  άρχισε  μια  πορεία  μείωσης  του 
πραγματικού  κόστους  εργασίας  ανά  μονάδα προϊόντος  η 
οποία συνεχίσθηκε και κατά το 2001. Η αθροιστική μείωση 
αυτών των ετών ανήλθε σε 10% περίπου. Από το 2002, ω‐
στόσο,  υπήρξε άνοδος που  επανέφερε  τον δείκτη σε υψη‐
λότερα επίπεδα. Κατά το 2004‐2007 υπήρξε μείωση η οποία, 
εάν συνεχισθεί και κατά το 2008‐2009, στο τέλος της περιό‐
δου θα  έχει αρχίσει  να ανατρέπεται η μακροχρόνια  ισορ‐
ροπία στην διανομή του προϊόντος. 
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Διάγραμμα 13. Μερίδιο της εργασίας % του ΑΕΠ 

Μερίδιο εργασίας % του ΑΕΠ 
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Η  ισορροπία που υπάρχει στην Κύπρο, σε ό,τι αφορά την 
πρωτογενή διανομή του προϊόντος, δηλαδή το μερίδιο της 
εργασίας  στο ΑΕΠ  (σε  τρέχουσες  τιμές αγοράς)  αποτελεί 
ιδιομορφία σε σχέση με  τις άλλες μεσογειακές χώρες  της 
ΕΕ. Στη Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, το μερί‐
διο της εργασίας έχει μειωθεί σημαντικά στην διάρκεια της 
τελευταίας εικοσαετίας (Διάγραμμα 13).  
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Κεφάλαιο 2 
Το θεσμικό πλαίσιο  
των εργασιακών σχέσεων  
στην Κύπρο 

Στα δύο πρώτα κεφάλαια του βιβλίου παρουσιάζουμε το 
γενικό πλαίσιο της ανάλυσης των κλαδικών, επαγγελμα‐
τικών ή ατομικών μισθών που ακολουθεί στα επόμενα κε‐

φάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράψαμε την κατά‐
σταση που επικρατεί στην Κύπρο ως προς τον μέσο μισθό, 
τόσο διαχρονικά, όσο και σε διεθνή σύγκριση. Στο δεύτερο 
κεφάλαιο περιγράφουμε τους θεσμούς της αγοράς εργα‐
σίας που καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο των 

μισθών και τις μισθολογικές ανισότητες.  
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1.  Συνοπτική παρουσίαση του συστήματος 
συλλογικής διαπραγμάτευσης   

Από το 1960 όταν η Κύπρος ανακηρύχθηκε σε ανεξάρτητη 
Δημοκρατία,  το  σύστημα  εργασιακών  σχέσεων  αναπτύ‐
χθηκε στη βάση δύο βασικών αρχών, του εθελοντισμού και 
της τριμερούς συνεργασίας. Στη βάση των ίδιων αρχών, η 
συλλογική  διαπραγμάτευση  διαδραματίζει  παραδοσιακά 
πρωτεύοντα ρόλο στη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, 
με αποτέλεσμα η νομοθεσία να συνιστά δευτερεύον εργα‐
λείο  ρύθμισής  τους.  Αυτό  ερμηνεύεται  σε  μεγάλο  βαθμό 
από  το  γεγονός  ότι  δεν  υπάρχει  παράδοση  κρατικού  πα‐
ρεμβατισμού στα  εργασιακά θέματα. Ως  εκ  τούτου,  ο  ρό‐
λος  του Κράτους είναι καταρχήν συμβουλευτικός, παρεμ‐
βαίνοντας κατά κύριο λόγο, μέσω της Υπηρεσίας Μεσολά‐
βησης  του  Υπουργείου  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Ασφαλί‐
σεων,  σε  εκείνες  τις  περιπτώσεις  που  καταγράφεται  δυ‐
σκολία επίτευξης συμφωνίας στις απευθείας διμερείς δια‐
πραγματεύσεις μεταξύ των εργοδοτικών οργανώσεων και 
των συνδικάτων.  

• Συλλογική διαπραγμάτευση 

Σε  ότι  αφορά  αποκλειστικά  το  σύστημα  της  συλλογικής 
διαπραγμάτευσης,  το  δικαίωμα  στη  συλλογική  διαπραγ‐
μάτευση  διασφαλίζεται  καταρχήν  από  το  Σύνταγμα  του 
1960. Συγκεκριμένα,  το άρθρο 26, παράγραφος 2, προβλέ‐
πει  ότι  η  νομοθεσία  μπορεί  να  ρυθμίζει  τις  συλλογικές 
συμβάσεις  εργασίας,  τις  οποίες  θα  έχουν  υποχρέωση  να 
εφαρμόζουν  εργοδότες  και  εργαζόμενοι,  προστατεύοντας 
επαρκώς τα δικαιώματα κάθε ατόμου ανεξάρτητα εάν το 
άτομο αυτό αντιπροσωπεύεται ή όχι κατά τη σύναψη της 
σύμβασης. Εν τη απουσία ωστόσο σχετικής νομοθεσίας, οι 
συλλογικές  συμβάσεις  εργασίας  που  συνομολογούνται 
μέχρι σήμερα θεωρούνται «συμφωνίες κυρίων», με αποτέ‐
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λεσμα  οι  κανονιστικοί  όροι  της  σύμβασης  να  μην  έχουν 
άμεση και αναγκαστική ισχύ.  

Στην  πράξη,  το  σύστημα  της  ελεύθερης  συλλογικής 
διαπραγμάτευσης  αναπτύχθηκε  στο  πλαίσιο  του  Κώδικα 
Βιομηχανικών  Σχέσεων  (στο  εξής  ΚΒΣ),  που  εφαρμόζεται 
τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
Πρόκειται ουσιαστικά για μία «συμφωνία κυρίων» που συ‐
νομολογήθηκε  σε  εθνικό  τριμερές  επίπεδο  στις  25  Απρι‐
λίου 1977  και  την οποία υπογράφουν εκ μέρους  του Κρά‐
τους  το Υπουργείο  Εργασίας  και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
εκ μέρους  των  εργαζομένων η Παγκύπρια Εργατική Ομο‐
σπονδία  (ΠΕΟ)  και  η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου 
(ΣΕΚ),  ενώ  εκ  μέρους  των  εργοδοτών  υπογράφει  η Ομο‐
σπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου  (ΟΕΒ). Ο ΚΒΣ, 
χωρίς  ιδιαίτερες  διαφοροποιήσεις  μέχρι  σήμερα,  δια‐
πνέεται από τη φιλοσοφία της τριμερούς συνεργασίας, ενώ 
ως  προς  το  περιεχόμενο  του,  αποτελείται  από  δύο  κύρια 
μέρη,  τις  ουσιαστικές πρόνοιες και  τις  διαδικαστικές πρό‐
νοιες.  Στο  πλαίσιο  των  ουσιαστικών  προνοιών,  όπως  άλ‐
λωστε φανερώνει και ο τίτλος, τα δύο μέρη αναγνωρίζουν 
και διασφαλίζουν τις ακόλουθες βασικές αρχές:   

• Το δικαίωμα στην ελεύθερη οργάνωση. 

• Το δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση και την 
αναγνώριση αυτής ως του βασικού μέσου για τον κα‐
θορισμό των όρων και των συνθηκών απασχόλησης.  

• Τη διαφοροποίηση μεταξύ θεμάτων κατάλληλων: προς 
διαπραγμάτευση, κοινή συνεννόηση και διευθυντικό 
δικαίωμα, χωρίς ωστόσο τον ακριβή καθορισμό τους.   

• Την υποχρέωση των μερών να συμμορφώνονται πιστά 
με όλες τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας που έχει κυ‐
ρώσει η Κύπρος, καθώς και την βούληση να συμμορ‐
φώνονται στο μέγιστο δυνατό με όλες τις συστάσεις 
του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ΔΓΕ).   

Σε ότι αφορά το δεύτερο μέρος της συμφωνίας, βάσει 
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των διαδικαστικών προνοιών του ΚΒΣ, προβλέπονται δύο 
ξεχωριστές διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται αντίστοιχα 
πρώτον  σε  περίπτωση  επίλυσης  διαφορών  συμφερόντων, 
και δεύτερον σε περίπτωση επίλυσης διαφορών δικαιωμά‐
των. Ως διαφορά συμφερόντων ορίζεται κάθε διαφορά που 
προκύπτει  κατά  τη  διαπραγμάτευση  συλλογικής  σύμβα‐
σης, είτε αυτή συνομολογείται για πρώτη φορά, είτε κατά 
την  ανανέωσή  της,  είτε  γενικά  κατά  τη  διαπραγμάτευση 
νέου  αιτήματος,  ενώ  ως  διαφορά  δικαιωμάτων  ορίζεται 
κάθε  διαφορά  που  προκύπτει  είτε  από  ζητήματα  ερμη‐
νείας και εφαρμογής υφιστάμενης συλλογικής σύμβασης, 
είτε  από  προσωπικό  παράπονο,  συμπεριλαμβανομένου 
και παράπονου λόγω απόλυσης. Σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του ΚΒΣ και στις δύο περιπτώσεις η προβλεπόμενη διαδι‐
κασία  περιλαμβάνει  τρία  βασικά  στάδια:  το  στάδιο  των 
απευθείας  διαπραγματεύσεων,  το  στάδιο  της  μεσολά‐
βησης  και  το  στάδιο  της  διαιτησίας,  ενώ στην περίπτωση 
διαφοράς συμφερόντων προβλέπεται και ένα τέταρτο στά‐
διο,  αυτό  της  εθελοντικής δημόσιας  έρευνας.  Επισημαίνε‐
ται  ότι μία διαφορά συμφερόντων μπορεί να οδηγήσει σε 
απεργία ή ανταπεργία, μέτρα η άρση των οποίων απαγο‐
ρεύεται στην περίπτωση διαφοράς δικαιωμάτων.   

• Επίπεδα διαπραγμάτευσης 

Η  έννοια  της  συλλογικής  διαπραγμάτευσης  σε  κεντρικό 
εθνικό επίπεδο, μέσω του καθορισμού ελάχιστων όρων ερ‐
γασίας με δεσμευτικό χαρακτήρα για όλους τους εργαζό‐
μενους  δεν  υφίσταται  στην  Κύπρο.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  η 
συλλογική διαπραγμάτευση θεωρείται αποκεντρωμένη, με 
την  πλειοψηφία  των  συμβάσεων  να  συνομολογούνται  σε 
επιχειρησιακό  επίπεδο.  Εντούτοις,  παρά  την  αριθμητική 
ισχύ  του  επιχειρησιακού  επιπέδου,  εξίσου  σημαντικό,  αν 
όχι  σημαντικότερο  σε  επίπεδο  κάλυψης  θεωρείται  και  το 
κλαδικό  επίπεδο.  Η  παράθεση  ωστόσο  στοιχείων  αναφο‐
ρικά με τον ακριβή αριθμό των συμβάσεων είναι παρακιν‐
δυνευμένη,  γεγονός  που  οφείλεται  σχεδόν  αποκλειστικά 
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στη μη συμμόρφωση των δύο μερών σχετικά με την υπο‐
χρέωση τους να καταθέτουν αντίγραφο της εκάστοτε συλ‐
λογικής  σύμβασης  στο Υπουργείο  Εργασίας  και    Κοινωνι‐
κών  Ασφαλίσεων,  πρόβλημα  που  αφορά  κυρίως  στο  επί‐
πεδο  της  επιχείρησης.  Σύμφωνα  ωστόσο  με  τα  πιο  πρό‐
σφατα  στοιχεία  του  τμήματος  εργασιακών  σχέσεων  του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (2006), οι 
κλαδικές συμβάσεις συνομολογούνται σε 15 κλάδους οικο‐
νομικής  δραστηριότητας  και  οι  επιχειρησιακές  συμβάσεις 
ξεπερνούν τις 450,  ενώ και στα δύο  επίπεδα η διάρκεια  ι‐
σχύος  των  συμβάσεων,  η  οποία  αποτελεί  συνήθως  αντι‐
κείμενο διαπραγμάτευσης, είναι τα δύο χρόνια, σε αρκετές 
περιπτώσεις ακόμη και τα τρία.  

Σε  κλαδικό  επίπεδο,  οι  απευθείας  διαπραγματεύσεις 
λαμβάνουν  συνήθως  χώρα  μεταξύ  των  συνδικάτων ΠΕΟ 
και ΣΕΚ και  της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ, σημαντική 
θεωρείται ωστόσο και η παρουσία του Κυπριακού Εμπορι‐
κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) εκ μέρους των 
εργοδοτών,  καθώς  και  της Δημοκρατικής  Εργατικής Ομο‐
σπονδίας  Κύπρου  (ΔΕΟΚ)  εκ  μέρους  των  εργαζομένων,  η 
οποία  αν  και  με  μικρό  αριθμό  μελών  συγκριτικά  με  την 
ΠΕΟ  και  την  ΣΕΚ  διαθέτει  εντούτοις  υπολογίσιμη  δια‐
πραγματευτική  δύναμη.    Επισημαίνεται,  ότι  στην  Κύπρο 
υπάρχει μία παράδοση πλουραλισμού στο συνδικαλιστικό 
κίνημα, καθώς και στενοί  ιδεολογικοί δεσμοί μεταξύ συν‐
δικάτων  και  πολιτικών  κομμάτων.  Ωστόσο,  παρά  τις  ό‐
ποιες μεταξύ τους  ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές,  τα 
συνδικάτα στον  ιδιωτικό  και  τον  ευρύτερο  δημόσιο  τομέα 
επιδεικνύουν  έναν  υψηλό  βαθμό  συντονισμού,  που  δρα 
αποτελεσματικά  στην  προώθηση  των  δικαιωμάτων  και 
των συμφερόντων των μελών τους. Σημειώνεται ότι στον 
χώρο των τραπεζών δεσπόζει η παρουσία της Ένωσης Τρα‐
πεζοϋπαλλήλων  Κύπρου  (ΕΤΥΚ),  ιδιαίτερα  ισχυρή  οργά‐
νωση  σε  όλα  τα  επίπεδα,  συνδικαλιστική πυκνότητα,  κά‐
λυψη  και  διαπραγματευτική  δύναμη,  καθώς  και  η  μονα‐
δική  αμιγώς  κλαδική  τριτοβάθμια  συνδικαλιστική  οργά‐



  32

νωση στον ιδιωτικό τομέα. Σε ότι αφορά καθαυτή την δια‐
δικασία  της  συλλογικής  διαπραγμάτευσης,  είναι  σημα‐
ντικό να αναφέρουμε ότι λόγω της «έκτασης»4  των συλλο‐
γικών  συμβάσεων  σε  κλαδικό  επίπεδο,  οι  διαπραγματεύ‐
σεις είναι συνήθως χρονοβόρες, επίπονες και πολύπλοκες, 
γεγονός που  οφείλεται  σε μεγάλο βαθμό και  στην απου‐
σία ενός συστήματος κωδικοποίησης και παρακολούθησης 
των συμβάσεων. Αντιθέτως,  στο  επιχειρησιακό  επίπεδο η 
διαδικασία  είναι  ταχύτερη,  εν πολλοίς  λόγω  της απροθυ‐
μίας των εργοδοτών να εμπλακούν σε χρονοβόρες διαδικα‐
σίες όπως αυτή της μεσολάβησης και της διαιτησίας (Μέσ‐
σιος 2004). Στο επίπεδο της επιχείρησης, οι απευθείας δια‐
πραγματεύσεις λαμβάνουν χώρα μεταξύ της ίδιας της επι‐
χείρησης και των εργαζομένων, με εκπροσώπηση συνήθως 
από την ΔΕΟΚ, την ΠΕΟ ή την ΣΕΚ, ενώ σε ότι αφορά τους 
κλάδους  οικονομικής  δραστηριότητας  που  καλύπτονται 
από επιχειρησιακές συμβάσεις, η πλειοψηφία των συμβά‐
σεων αφορούν στην μεταποίηση, το χονδρικό εμπόριο και 
τον τριτογενή τομέα (τμήμα Εργασιακών Σχέσεων Υπουρ‐
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2003). 

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο στη περίπτωση της Κύπρου 
αφορά στον σχετικά μεγάλο αριθμό εργατικών διαφορών 
που παραπέμπονται στο στάδιο της μεσολάβησης.  

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του τμήματος Εργα‐
σιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων,  κατά  το  2006  συνεχίστηκε  η  αυξητική  τάση 
που  σημειώνεται  τα  προηγούμενα  χρόνια,  όσον  αφορά 
ωστόσο  καθαυτό  τον  αριθμό  των  εργατικών  διαφορών  η 
αύξηση είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με το 2005, συνολικά 
221 διαφορές που αφορούν σε 58.812 εργαζόμενους, έναντι 
220  διαφορών  με  44.660  εργαζόμενους.  Σε  ότι  αφορά  την 
κατανομή τους ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, 64 

                                                           
4 Ο συγγραφέας αποδίδει στον όρο «έκταση» την έννοια του υψηλού βαθ‐
μού  κάλυψης  των  κλαδικών  συλλογικών  συμβάσεων  εργασίας  (Μέσ‐
σιος, 2004).   
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εργατικές  διαφορές  αφορούσαν  στον  τομέα  των  υπηρε‐
σιών, 62 στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, 27 στον τομέα των 
μεταφορών, 19 στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 17 στις κα‐
τασκευές και 17 στην μεταποίηση, 13 στον ηλεκτρισμό και 
από  μία  εργατική  διαφορά  στην  γεωργία  και  στα  μεταλ‐
λεία. 

Παρότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία αναφορικά με 
το περιεχόμενο των εργατικών διαφορών, μελετώντας την 
πορεία  των  συλλογικών  συμβάσεων  κατά  την  τελευταία 
δεκαετία  διαπιστώνουμε  ότι  όλο  και λιγότερες συμβάσεις 
συνομολογούνται  στο  στάδιο  των  απευθείας  διαπραγμα‐
τεύσεων  με  αποτέλεσμα  σημαντικές  καθυστερήσεις  στην 
ανανέωση  τους,  σε  νευραλγικούς  μάλιστα  τομείς  της  κυ‐
πριακής  οικονομίας.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα,  αποτε‐
λούν οι τομείς της μεταλλουργικής και της ξενοδοχειακής 
βιομηχανίας, καθώς και ο τομέας των κατασκευών, όπου η 
κήρυξη  αδιεξόδου  κατά  τις  απευθείας  διαπραγματεύσεις 
οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αδυναμία των μερών 
να συμφωνήσουν ως προς το οικονομικό σκέλος της σύμ‐
βασης  (βλ.  παρακάτω  σχετικά  με  την  διαπραγμάτευση 
των μισθών). 
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• Περιεχόμενο διαπραγμάτευσης 

Δεδομένου  ότι  ο  ΚΒΣ  προβλέπει  την  διαφοροποίηση  με‐
ταξύ  θεμάτων  κατάλληλων προς  διαπραγμάτευση,  κοινή 
συνεννόηση  και  διευθυντικό  δικαίωμα,  χωρίς  ωστόσο  να 
καθορίζει  τα  θέματα  καθαυτά,  θεωρητικά  οποιοδήποτε 
ζήτημα σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας 
θα  μπορούσε  να  αποτελέσει  αντικείμενο  διαπραγμάτευ‐
σης.  

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας 
που διέπει το υφιστάμενο σύστημα εργασιακών σχέσεων, 
θεωρείται δεδομένο ότι η διαμόρφωση και εφαρμογή όλων 
σχεδόν  των  προτάσεων  και  πολιτικών  αναφορικά  με  τις 
εργασιακές  σχέσεις  ήταν  και  παραμένει  αποτέλεσμα  της 
συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Η συνεργα‐
σία  αυτή  επιτυγχάνεται  μέσα  από  την  λειτουργία,  τεχνι‐
κών  επιτροπών και άλλων σωμάτων  τριμερούς  εκπροσώ‐
πησης,  κυρίως  ωστόσο  μέσα  από  την  εκπροσώπηση  των 
μερών στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα,  με μία αναλο‐
γία 6:6.  

Στην  πράξη  ωστόσο,  παρόλο  που  η  συλλογική  δια‐
πραγμάτευση συνεχίζει να αποτελεί το βασικό μέσο καθο‐
ρισμού  των  όρων  και  των  συνθηκών  απασχόλησης,  ως 
προς  το  περιεχόμενο  της  είναι  σαφώς  περιορισμένη.  Αν 
και δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα καμία μελέτη 
που  να  εξετάζει  αποκλειστικά  και  σε  βάθος  το  περιεχό‐
μενο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με 
συναφείς  με  το  αντικείμενο  μελέτες,  είτε  αναφορικά  με 
την εξέλιξη της συλλογικής διαπραγμάτευσης κατά τα τε‐
λευταία 10 χρόνια, είτε αναφορικά με την δομή του κοινω‐
νικού διαλόγου τόσο σε εθνικό, όσο και σε κλαδικό επίπεδο 
(Σουμέλη 2004, Σουμέλη 2005, Μέσσιος και Σουμέλη 2006), 
είναι φανερό ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις περιορί‐
ζονται  σε  αμιγώς  οικονομικά  ζητήματα  (όπως  ΑΤΑ,  μι‐
σθοί, ωφελήματα κλπ.)  καθώς και σε παραδοσιακά ζητή‐
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ματα  θεσμικού  χαρακτήρα  (π.χ.  χρόνος  εργασίας,  ετήσια 
άδεια κλπ.).  

Στο πλαίσιο αυτό, παράγοντες όπως η ηλικία, το φύ‐
λο,  το  εργασιακό  καθεστώς,  η  επαγγελματική  εξέλιξη,  η 
εργασιακή κινητικότητα,  η  κατάρτιση και  εκ νέου κατάρ‐
τιση κλπ. βρίσκονται μάλλον στο περιθώριο της ατζέντας 
των  διαπραγματεύσεων,  χωρίς  αυτό  να  σημαίνει  ότι  δεν 
εμφανίζονται σε καμία συλλογική σύμβαση εργασίας. Εί‐
ναι γνωστό για παράδειγμα ότι συγκριτικά με άλλους κλά‐
δους  οικονομικής  δραστηριότητας,  οι  τράπεζες  έχουν  να 
επιδείξουν  μία  σαφώς  προωθημένη  ατζέντα.  Στο  σημείο 
αυτό,  θα  ήταν  παράλειψη  να  μην  αναφέρουμε  ότι  λόγω 
της  εναρμόνισης  της  εργατικής  νομοθεσίας  με  το  ευρω‐
παϊκό κεκτημένο η νομοθεσία στην Κύπρο ρυθμίζει πλέον 
ένα σημαντικό αριθμό  των  όρων απασχόλησης,  σε μεμο‐
νωμένες  δε  περιπτώσεις  προβλέποντας  ευνοϊκότερους  ό‐
ρους απ’ ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας (π.χ. καθο‐
ρισμός  της  ελάχιστης  άδειας  με  αποδοχές  στις  20  ημέρες 
ετησίως). Στο πλαίσιο αυτό, η νομοθετική κατοχύρωση της 
ίσης  αμοιβής  των  απασχολουμένων  με  συμβάσεις  ορι‐
σμένου χρόνου,  καθώς και  της αναλογικότητας της αμοι‐
βής  των  μερικώς  απασχολούμενων  συγκαταλέγεται  στις 
θετικές ρυθμίσεις ως προς τον καθορισμό των μισθών.  

• Διαπραγμάτευση μισθών  

Σε  ότι  αφορά αποκλειστικά  την  διαπραγμάτευση  των μι‐
σθών, όπως αναφέρεται και παραπάνω ο καθορισμός των 
μισθών και ημερομισθίων είναι αποτέλεσμα διμερών δια‐
βουλεύσεων μεταξύ των αντιπροσωπευτικότερων εργοδο‐
τικών  και  εργατικών  οργανώσεων  σε  κλαδικό  και  επιχει‐
ρησιακό  επίπεδο,  χωρίς  ωστόσο  να  υπάρχει  λειτουργικός 
συντονισμός  μεταξύ  των  δύο  επιπέδων.  Πρακτικά,  αυτό 
σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις σε κλαδικό επίπεδο δεν 
αποτελούν τη βάση καθορισμού των μισθών σε ειδικότερο 
επίπεδο, δηλαδή στο επιχειρησιακό, χωρίς αυτό να σημαί‐
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νει ότι δεν καταγράφονται και περιπτώσεις ‐ κυρίως σε με‐
σαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις ‐ όπου τα κατώ‐
τατα κλαδικά όρια χρησιμοποιούνται ως σημείο εκκίνησης, 
με αποτέλεσμα την κατοχύρωση υψηλότερων αμοιβών σε 
επιχειρησιακό επίπεδο. 

Όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού των προς διεκδί‐
κηση  μισθών,  δεν  ακολουθείται  μία  αυστηρώς  καθορι‐
σμένη  φόρμουλα,  ούτε  από  τις  εργοδοτικές  οργανώσεις, 
αλλά  ούτε  και  από  τα  συνδικάτα.  Ένας  βασικός  ωστόσο 
άξονας  είναι  η παραγωγικότητα  της  εργασίας.  Στο πλαί‐
σιο αυτό,   σύμφωνα με τις εργοδοτικές οργανώσεις οι αυ‐
ξήσεις  των  πραγματικών  μισθών  θα  πρέπει  να  συμβαδί‐
ζουν  με  την  αύξηση  της  μέσης  παραγωγικότητας  όπως 
αυτή  υπολογίζεται  από  την  Εθνική  Στατιστική  Υπηρεσία 
Κύπρου,  ενώ τα συνδικάτα παρότι δεν διαφωνούν επί της 
αρχής με την θέση των εργοδοτικών οργανώσεων, διεκδι‐
κούν ωστόσο μεγαλύτερες αυξήσεις για τους χαμηλά αμει‐
βόμενους,  αλλά  και  συνολικά  μεγαλύτερες  αυξήσεις  με 
στόχο  την  δικαιότερη  ανακατανομή  του  εθνικού  προϊό‐
ντος.  

Σύμφωνα με την άποψη της απελθούσης ηγεσίας του 
Υπουργείου Οικονομικών,  όταν οι αυξήσεις  των εισοδημά‐
των  συνάδουν  με  την  παραγωγικότητα,  διατηρείται  η  α‐
νταγωνιστικότητα  της  κυπριακής  οικονομίας  και  δεν  δια‐
σαλεύεται η μακροοικονομική σταθερότητα. Επιπρόσθετα, 
η  απελθούσα  κυβέρνηση  με  δεδομένη  και  την  απαίτηση 
της ΕΕ για μείωση του φορολογικού κόστους επί της εργα‐
σίας,  στόχευε  να  διατηρήσει  το  φορολογικό  βάρος  πάνω 
στην εργασία σε χαμηλά επίπεδα.  

Αξίζει ωστόσο σημειωθεί ότι κατά την τελευταία πε‐
νταετία,  στο  πλαίσιο  επίτευξης  των  μακροοικονομικών 
κριτηρίων σύγκλισης για την επιτυχή ένταξη της Κύπρου 
στην ΟΝΕ, η συλλογική διαπραγμάτευση ως προς τον κα‐
θορισμό  των  μισθών  χαρακτηριζόταν  από  μισθολογική 
μετριοπάθεια.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  αποτελεί  η 
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συμφωνία  πλαίσιο  σχετικά  με  τον  καθορισμό  των  αυξή‐
σεων  στον  ευρύτερο  δημόσιο  τομέα,  σύμφωνα  με  την  ο‐
ποία η αύξηση για τα έτη 2004 και 2005 ήταν μηδενική, ενώ 
κατά το 2006 παραχωρήθηκε αύξηση της τάξης του 3%, το 
1/3 της οποίας παραχωρήθηκε με αναδρομική ισχύ κατά το 
2007.  Σε  χαμηλά  επίπεδα  κυμάνθηκαν  και  οι  αυξήσεις 
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία όπου στο σύνολο της τριε‐
τίας  2006‐2008  παραχωρήθηκε  μία  αύξηση  μόλις  2%,  ενώ 
στον  κλάδο  των  κατασκευών,  παρότι  συγκριτικά  με  άλ‐
λους  τομείς  οι  αυξήσεις  ήταν  σαφώς  μεγαλύτερες,  κατά 
μέσο όρο δεν ξεπέρασαν το 2,6% για το 2006, ενώ στο ίδιο 
επίπεδο κυμάνθηκαν και οι αυξήσεις κατά το 2007. Οι αυ‐
ξήσεις αυτές στην Κύπρο υστερούσαν των αυξήσεων στην 
παραγωγικότητα της εργασίας έτσι ώστε κατά την περίοδο 
1996‐2006,  το  πραγματικό  κόστος  εργασίας  ανά  μονάδα 
προϊόντος στο σύνολο της οικονομίας να μειωθεί σωρευτι‐
κά  κατά  1,6%  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  των  25  και  κατά 
6,2%  στην  Κύπρο.  Ενώ  δηλαδή    η  εργασία  έγινε  κατά  τι 
φθηνότερη στην ΕΕ‐25 κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσεις που 
λειτουργούν στην Κύπρο ωφελήθηκαν σημαντικά από την 
μείωση του κόστους εργασίας.  

Ένας άλλος βασικός παράγοντας για το ύψος των μι‐
σθολογικών αυξήσεων,  είναι και η εφαρμογή του θεσμού 
της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής των Μισθών 
(ΑΤΑ), μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις του συνδι‐
καλιστικού κινήματος που ισχύει από το 1944. Σύμφωνα με 
το σημερινό σύστημα υπολογισμού του  τιμαριθμικού επι‐
δόματος οι συνολικές απολαβές των εργαζομένων στο τέ‐
λος κάθε εξάμηνης περιόδου αναπροσαρμόζονται με βάση 
την ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
της εξάμηνης περιόδου σε σύγκριση με τον αριθμητικό μέ‐
σο  του  Δείκτη  κατά  την  διάρκεια  της  αμέσως  προη‐
γούμενης εξάμηνης περιόδου.  

Τόσο ο  ίδιος ο θεσμός της ΑΤΑ όσο και το παρόν σύ‐
στημα υπολογισμού, έχουν δεχθεί επανειλημμένα την επί‐
θεση  των  εργοδοτικών  οργανώσεων  οι  οποίες  θα  προτι‐
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μούσαν  την  κατάργηση  του θεσμού στο  σύνολό  του,  ενώ 
το ζήτημα της τροποποίησης του θεσμού και ειδικότερα η 
σχέση της ΑΤΑ με τα επίπεδα παραγωγικότητας στην Κύ‐
προ, αποτέλεσε αντικείμενο κοινωνικού διαλόγου ο οποίος 
ξεκίνησε  το  1995  και  διήρκεσε  μέχρι  τον  Ιανουάριο  του 
1997. Σύμφωνα μάλιστα με την ΟΕΒ οι εξαγγελίες του τότε 
Προέδρου  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας  κ.  Γ.  Κληρίδη  δεν 
εφαρμόστηκαν ποτέ,  γεγονός  που  σε  αντίθεση με  την  ά‐
ποψη  των  συνδικάτων,  δυσαρεστεί  ιδιαίτερα  την  εργοδο‐
τική πλευρά.  

Φαίνεται ωστόσο,  ότι  το συγκεκριμένο ζήτημα παρα‐
μένει  επίκαιρο,  αναμένεται  μάλιστα  να  απασχολήσει  έ‐
ντονα τον δημόσιο διάλογο στο πρόσεχες μέλλον. Ήδη, οι 
δηλώσεις  του  Διοικητή  της  Κεντρικής  Τράπεζας  Κύπρου 
στις 26 Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την ανάγκη μεταρρύθ‐
μισης του θεσμού προκειμένου να δοθούν κίνητρα στον ι‐
διωτικό  τομέα  για  αύξηση  της  παραγωγικότητας  και  της 
ανταγωνιστικότητας  της  κυπριακής  οικονομίας,  πυ‐
ροδότησαν  την  έντονη  αντίδραση  του  κόσμου  της  εργα‐
σίας. Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με την ΟΕΒ η οποία χαι‐
ρέτησε με  ιδιαίτερη  ικανοποίηση  τις σχετικές δηλώσεις,  η 
ΠΕΟ  έσπευσε  να  εκφράσει  την  αντίθεση  και  την  απαρέ‐
σκεια  της  για  το  περιεχόμενο  της  σχετικής  τοποθέτησης, 
την οποία χαρακτήρισε ως επέμβαση σε βάρος των θέσεων 
και  των κοινωνικών διεκδικήσεων  των εργαζομένων, που 
θίγει  μεταξύ  άλλων  και  τις  αναγκαίες  ισορροπίες  που  η 
τριμερής  συνεργασία  και  ο  κοινωνικός  διάλογος  προϋπο‐
θέτουν.  

Σε ότι αφορά καθαυτό τον θεσμό της ΑΤΑ, σύμφωνα 
με την ΠΕΟ η ΑΤΑ προστατεύει τους μισθούς των εργαζο‐
μένων από τις πληθωριστικές πιέσεις που οδηγούν σε διά‐
βρωση  της αγοραστικής  τους αξίας,  χωρίς  να προκαλεί  η 
ίδια πληθωρισμό,  τονίζει  δε  ότι  διαχρονικά ο θεσμός  έχει 
συμβάλει στην συνοχή της κυπριακής κοινωνίας και στην 
διατήρηση της εργασιακής ειρήνης σε δύσκολες συνθήκες.  
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Σχετική, παρότι όχι σε άμεση συνάρτηση με τις δηλώ‐
σεις  του  Διοικητή  της  Κεντρικής  Τράπεζας  Κύπρου  είναι 
και  η  ανακοίνωση  της  ΣΕΚ  τον Οκτώβριο  του  2007,  σύμ‐
φωνα  με  την  οποία  ενόψει  της  ανανέωσης  των  συλλογι‐
κών συμβάσεων εργασίας που λήγουν στο τέλος του 2007, 
η  ΣΕΚ  θα  διεκδικήσει  ανεπιφύλακτα  μισθολογικές  αυξή‐
σεις πέραν της αύξησης της παραγωγικότητας, τονίζοντας 
ότι η κατανομή του εθνικού εισοδήματος σε βάρος της μι‐
σθωτής εργασίας είναι προκλητικά άδικη.  

Παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους θα διεκ‐
δικήσει  αυξήσεις  πέραν  της  παραγωγικότητας,  η  ΣΕΚ  α‐
ναφέρεται στην  εύρωστη κατάσταση της κυπριακής οικο‐
νομίας που χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικό ρυθμό ανά‐
πτυξης,  διατήρηση  της  ανεργίας  σε  χαμηλά  και  ελεγχό‐
μενα  επίπεδα  καθώς  και  ελεγχόμενο  πληθωρισμό  παρά 
την  τελευταία  έξαρση πληθωριστικών πιέσεων.  Σε  ότι  α‐
φορά  μάλιστα  τον  πληθωρισμό,  η  ΣΕΚ  απορρίπτει  κάθε 
λογική που θέλει τους εργαζόμενους να χρεώνονται απο‐
κλειστικά  το  κόστος  του  πληθωρισμού  και  καλεί  την  κυ‐
βέρνηση να βρει  τρόπους συγκράτησης  της ακρίβειας και 
περιορισμού  της  αισχροκέρδειας,  φαινόμενα  που  όπως 
αναφέρει ευδοκιμούν κατά τα τελευταία χρόνια.  

Ο  διοικητής  της  Κεντρικής  Τράπεζας  Κύπρου  διατύ‐
πωσε  εκ  νέου  την  άποψή  του  περί  «εκσυγχρονισμού  της 
ΑΤΑ»,  υπονοώντας  την  αποδυνάμωσή  της,  στις  18  Απρι‐
λίου 2008.  

Δεδομένης της αντιπαράθεσης μεταξύ κεφαλαίου και 
εργασίας σχετικά με τον θεσμό της ΑΤΑ, δεν αποκλείεται 
κατά τη γνώμη μας να επανέλθει στο προσκήνιο και η συ‐
ζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο σύναψης τριμερών συμ‐
φωνιών παραγωγικότητας,  παρότι  οι  όποιες προσπάθειες 
μέχρι σήμερα για τη σύναψη ενός Κοινωνικού Συμβολαίου 
απέτυχαν επανειλημμένα. 
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• Μισθοί και κοινωνικός διάλογος  

Σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό διάλογο σε θέματα οικονομι‐
κής πολιτικής και πολιτικής των μισθών, η πιο αρμόδια ε‐
πιτροπή  τριμερούς  εκπροσώπησης  αφορά  στην  Συμβου‐
λευτική Οικονομική  Επιτροπή  που  λειτουργεί  στο πλαίσιο 
των  δραστηριοτήτων  του  Υπουργείου  Οικονομικών.  Πρό‐
κειται ωστόσο για μία Επιτροπή με καθαρά συμβουλευτικό 
χαρακτήρα,  οι  εργασίες  της  οποίας  ουδέποτε  οδήγησαν 
στη  σύναψη  σχετικών  συμφωνιών.  Επισημαίνεται  ότι  οι 
πολιτικές εξελίξεις στην δεκαετία 1993‐2003 και ειδικότερα 
η  διακυβέρνηση  της  χώρας  από  τον  Δημοκρατικό  Συνα‐
γερμό  (ΔΗΣΥ)  επηρέασε  αρνητικά  τον  θεσμό  της  τριμε‐
ρούς συνεργασίας.  

Ως  αποτέλεσμα,  πολλές  επιτροπές  αδράνησαν,  ενώ 
σε ότι αφορά αποκλειστικά τα θέματα οικονομικής πολιτι‐
κής,  η  Συμβουλευτική  Οικονομική  Επιτροπή  περιορίστηκε 
σε μία και μόνη εθιμοτυπική συνάντηση των μερών σε ε‐
τήσια βάση. Σε γενικές γραμμές, παρότι από το 1960 μέχρι 
και σήμερα, η Κύπρος θεωρείται διεθνώς ως πρότυπο τρι‐
μερούς  συνεργασίας,  η  διεύρυνση  του  θεσμού  σε  θέματα 
οικονομικής  πολιτικής,  δεν  φαίνεται  να  προβληματίζει  ι‐
διαίτερα  του  κοινωνικούς  εταίρους.  Χαρακτηριστικό  πα‐
ράδειγμα αποτελεί η συζήτηση αναφορικά με την επανα‐
σύσταση,  επαναλειτουργία  και  αναβάθμιση  του  Εθνικού 
Συμβουλίου Παραγωγικότητας,  η  οποία  δεν  έχει  οδηγήσει 
μέχρι σήμερα σε κανένα αποτέλεσμα.  

Ωστόσο,  παρά  την  απουσία  κοινωνικού  διαλόγου  σε 
θέματα οικονομικής πολιτικής και πολιτικής των μισθών η 
λειτουργία  του  τριμερούς  κοινωνικού  διαλόγου  θεωρείται 
γενικά ως μια επιτυχημένη πρακτική, η οποία δημιουργεί 
το κατάλληλο πλαίσιο διαμόρφωσης των μισθών. Είναι γε‐
νικά αποδεκτό ότι ο κοινωνικός διάλογος με βάση αυτά τα 
δεδομένα  διαδραμάτισε  θετικό  ρόλο  στη  διατήρηση  της 
κοινωνικής  συνοχής,  ενώ  τα  υφιστάμενα Σώματα που  α‐
σχολούνται  με  τον  κοινωνικό  διάλογο  ασκούν  ένα  ιδιαί‐



  41

τερα  εποικοδομητικό  ρόλο  που  συντείνει  στην  εμπέδωση 
της κοινωνικής ειρήνης.  

Κατά την αντίληψη πολλών στελεχών του πολιτικού 
κόσμου,  το  μεγαλύτερο πρόβλημα  της  κυπριακής  οικονο‐
μίας,  κατά  τα  προηγούμενα  έτη,  θεωρήθηκε  ότι  ήταν  το 
ύψος του δημοσιονομικού ελλείμματος το οποίο σταδιακά 
κατέστη  διαρθρωτικό,  αφού  ένα μεγάλο μέρος  των δημο‐
σίων δαπανών είναι ανελαστικές.  

Στο πλαίσιο αυτό, με δεδομένο μάλιστα ότι δεν υπήρ‐
χαν περιθώρια φορολογικών αυξήσεων, ενώ την ίδια στιγ‐
μή  τα  αιτήματα  των  διαφόρων  κοινωνικών  και  επαγ‐
γελματικών  ομάδων παρέμεναν  έντονα,  ο  ρόλος  του  κοι‐
νωνικού διαλόγου θεωρήθηκε ότι παραμένει πρωταρχικής 
σημασίας  για  την  επιτυχή  αντιμετώπιση  τόσο  του  δημο‐
σιονομικού ελλείμματος όσο και της διατήρησης της ανα‐
γκαίας κοινωνικής ειρήνης.  

Στα πλαίσια του προγράμματος δημοσιονομικής εξυ‐
γίανσης  της  προηγούμενης  κυβέρνησης,  υπήρξαν  τρεις 
άξονες πολιτικής για τους οποίους ζητήθηκε η μέγιστη δυ‐
νατή  συναίνεση  από  τους  κοινωνικούς  εταίρους:  η  βελτί‐
ωση της αποδοτικότητας του φορολογικού συστήματος και 
η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής χωρίς τη μείωση των 
υφιστάμενων φόρων, η αύξηση των τελών για τις κυβερνη‐
τικές  υπηρεσίες για κάλυψη  του κόστους παροχής  των υ‐
πηρεσιών,  και  η  συγκράτηση  των  δημοσίων  καταναλωτι‐
κών δαπανών που θα πρέπει εκ των πραγμάτων να συν‐
δυαστεί με τον περιορισμό των αιτημάτων από τις διάφο‐
ρες κοινωνικές ομάδες. 
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2.  Το θεσμικό πλαίσιο διαμόρφωσης των μισθών σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο 

Η  εξέλιξη  και  παρακολούθηση  των  μισθών  δεν  μπορεί 
παρά  να  εξεταστεί  στο  θεσμικό  και  νομοθετικό  πλαίσιο 
λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με τα αποτε‐
λέσματα μίας σειράς εμπειρικών μελετών που πραγματο‐
ποιήθηκαν αρχικά  και  κατά  κύριο  λόγο  στη  διάρκεια  της 
δεκαετίας  του 1990  το θεσμικό πλαίσιο διαμόρφωσης των 
μισθών φαίνεται πως επιδρά άμεσα στο ύψος των μισθών 
και  εξηγεί  σε  μεγάλο  βαθμό  τις  μισθολογικές  διαφορές 
μεταξύ  ανεπτυγμένων  χωρών..  Μεταξύ  των  κυριότερων 
χαρακτηριστικών  του  θεσμικού  πλαισίου  διαμόρφωσης 
των μισθών, όπως αυτά εξετάζονται στη συνέχεια, είναι το 
σύστημα  προστασίας  των  μισθών,  ο  βαθμός  συγκέντρω‐
σης  της  συλλογικής  διαπραγμάτευσης,  η  συνδικαλιστική 
πυκνότητα  ως  παράγοντας  διαπραγματευτικής  δύναμης, 
καθώς και ο βαθμός κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας. 

2.1.   Προστασία των μισθών 

Αδιαμφισβήτητα,  ένας  σημαντικός  παράγοντας  αναφο‐
ρικά  με  την  συζήτηση  γύρω  από  την  προστασία  των  μι‐
σθών,  ένα  ζήτημα  που  αφορά  κυρίως  στις  πιο  ευάλωτες 
κατηγορίες  εργαζομένων,  αποτελεί –  όπως ήδη  έχουμε  ε‐
ξετάσει  –  ο  ολοένα αυξανόμενος  αριθμός  των  χαμηλόμι‐
σθων.  Εκτιμάται  ότι  περίπου  ένας  στους  επτά  απασχο‐
λούμενους στην ΕΕ των 15 είναι χαμηλόμισθος μολονότι οι 
ορισμοί  διαφοροποιούνται σημαντικά από χώρα σε χώρα. 
Προκύπτει λοιπόν ότι μία αυστηρή σύγκριση για την έκτα‐
ση του φαινομένου δεν είναι εφικτή αφενός μεν λόγω των 
διαφορετικών  ορισμών  που  χρησιμοποιούνται  (βλ.  παρα‐
πάνω), αφετέρου δε λόγω των διαφορών ως προς το έτος 
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αναφοράς  των  διαθέσιμων  στοιχείων,  καθώς  και  του  πε‐
ριορισμένου αριθμού σχετικών  ερευνών  (EIRO,  2002).  Στο 
πλαίσιο αυτό, είναι διαδεδομένη πλέον η αντίληψη ότι τα 
εργαλεία  και  οι  πολιτικές  για  την  αντιμετώπιση  των  χα‐
μηλών αμοιβών είναι απαραίτητα,  ενώ από τα διαθέσιμα 
μέσα το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο, ιδιαίτερα ο ρόλος 
του  κατώτατου  μισθού,  θεωρείται  μείζονος  σημασίας  και 
έχει  αποτελέσει  επανειλημμένα  αντικείμενο  διαλόγου  σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.     

2.2.   Η κυπριακή εμπειρία σχετικά με τους κατώτα‐
τους μισθούς 

Όπως  αναφέρεται  και  παραπάνω,  η  έννοια  της  συλλογι‐
κής  διαπραγμάτευσης  σε  κεντρικό  εθνικό  επίπεδο,  μέσω 
του καθορισμού ελάχιστων όρων εργασίας με δεσμευτικό 
χαρακτήρα  για  όλους  τους  εργαζόμενους  δεν  υφίσταται 
στην Κύπρο, ως  εκ  τούτου κατά  τις  διαπραγματεύσεις  τα 
δύο μέρη δεν δεσμεύονται από την αρχή ενός εθνικού κα‐
τώτατου μισθού. Με βάση εντούτοις  την κείμενη νομοθε‐
σία,  συγκεκριμένα  τον  περί  «Κατώτατου  Ορίου Μισθών» 
νόμο  (Κεφάλαιο  183)5    ορίζονται  κατώτατα    όρια  μισθών 
και ημερομισθίων που καθορίζονται σε μηνιαία βάση για 
πέντε επαγγέλματα: πωλητές, γραφείς, νοσηλευτικοί βοη‐
θοί,  βοηθοί  παιδοκόμοι,  βοηθοί  βρεφοκόμοι  ή  σχολικοί 
βοηθοί,  τα  οποία  και  εφαρμόζονται με σχετικό Διάταγμα 
του  Υπουργικού  Συμβουλίου.  Επισημαίνεται  ότι  τα  σχε‐
τικά κατώτατα όρια αφορούν σε μικτές αποδοχές και ανα‐
προσαρμόζονται σε ετήσια βάση, μετά από διαβουλεύσεις 
με τους κοινωνικούς εταίρους. 

Σε  ότι  αφορά  το  ύψος  των  κατώτατων  ορίων,  σύμ‐
φωνα με το πιο πρόσφατο Διάταγμα (υπ’ αριθμόν 275) που 

                                                           
5  Δεδομένου ότι  το συγκεκριμένο νομοθέτημα θεσπίστηκε στις  20 Νοεμ‐
βρίου 1941,  δεν ακολουθείται η αρίθμηση που χρησιμοποιείται μετά το 
1960, γι’ αυτό και παραμένει γνωστό ως Κεφάλαιο 183.  
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εκδόθηκε στις 29 Ιουνίου 2007, με αναδρομική ωστόσο ισχύ 
από  την  1η Απριλίου  2007,  ο  κατώτατος  μηνιαίος  μισθός 
για τους νεοεισερχόμενους (μισθός πρόσληψης) στις προα‐
ναφερόμενες  επαγγελματικές  κατηγορίες  ορίζεται  σε  409 
κυπριακές λίρες    (698,9  ευρώ).  Για όσους  εργαζόμενους  έ‐
χουν συμπληρώσει πριν από την 1η Απριλίου 2007 συνεχή 
απασχόληση έξι μηνών στον ίδιο εργοδότη, τα αντίστοιχα 
κατώτατα  όρια  ορίζονται  στις  434  κυπριακές  λίρες  (741,6 
ευρώ), ενώ στην ίδια κλίμακα κατατάσσονται και όσοι συ‐
μπληρώνουν συνεχή απασχόληση έξι μηνών στον ίδιο ερ‐
γοδότη κατά την διάρκεια ή σε οποιαδήποτε χρονική στιγ‐
μή μετά την 1η Απριλίου 2007, με την συμπλήρωση των έξι 
μηνών. 

Το ύψος των κατώτατων ορίων και ο καθορισμός τους 
στα  σημερινά  επίπεδα,  ήταν  στο  επίκεντρο  της  δημόσιας 
συζήτησης  για  αρκετά  χρόνια,  ενώ  σύμφωνα  με  όλες  τις 
ενδείξεις  αναμένεται  να  απασχολήσει  τους  κοινωνικούς 
συνομιλητές  και  στο  μέλλον.  Συγκεκριμένα,  μέχρι  πρό‐
σφατα το ύψος των προβλεπόμενων κατώτατων ορίων ή‐
ταν σε αδικαιολόγητα χαμηλά επίπεδα, γεγονός το οποίο 
επέβαλε  την  ανάγκη  για  μία  άμεση  διορθωτική  κίνηση 
προς  τα πάνω. Στο πλαίσιο αυτό,  το ύψος  των αυξήσεων 
που  εφαρμόζονται  από  το  2002  και  μετά,  συνάδει  με  την 
υπ’ αριθμό 55.535 υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στις 
24  Απριλίου  2002,  σύμφωνα  με  την  οποία  στόχος  είναι  η 
σταδιακή  αύξηση  του  κατώτατου  ορίου  μισθών  στο  ύψος 
του 50% του εθνικού διάμεσου μέχρι και το 2008. Στο πλαί‐
σιο αυτό,  ο υπολογισμός των σχετικών αυξήσεων λαμβά‐
νει  υπόψη  την αύξηση  του  εθνικού  διάμεσου κατά  τα  τε‐
λευταία πέντε  χρόνια που  υπολογίζεται  σε  5,34%.  Επιση‐
μαίνεται  ότι  τα  αντίστοιχα  όρια  βάσει  του  Διατάγματος 
του 2002, ανέρχονταν σε 294 κυπριακές λίρες για τους νεο‐
εισερχόμενους  και  σε  318  κυπριακές  λίρες  για  τους  υπό‐
λοιπους εργαζόμενους.  

Στο  πλαίσιο  αυτό,  τα  σημερινά  επίπεδα  όπως  αυτά 
διαμορφώθηκαν στο διάστημα των τελευταίων πέντε χρό‐
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νων αποτελούν μία σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με 
το  παρελθόν.  Στην Κύπρο  γενικότερα  το  ζήτημα  της  χα‐
μηλά  αμειβόμενης  εργασίας,  εκτός  του  ότι  δεν  υπάρχει 
ένας γενικά αποδεκτός ορισμός, το ενδιαφέρον επικεντρώ‐
νεται στην πορεία του μέσου μισθού. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
στόχος  για  τη  σταδιακή αύξηση  του  κατώτατου  ορίου μι‐
σθών στο ύψος του 50% του εθνικού διάμεσου μέχρι και το 
2008,  δεν  στοχεύει  ουσιαστικά  στην  κατηγορία  των  χα‐
μηλά αμειβόμενων, αλλά στην κατηγορία  των «πολύ χα‐
μηλά  αμειβόμενων»  (σύμφωνα  με  τον  ορισμό  του 
Concialdi  [2001]  πρόκειται  για  όσους  απολαμβάνουν  μι‐
σθών κατώτερων του 50% του διάμεσου). Σε αριθμούς, αυ‐
τό σημαίνει ότι το επίπεδο που ορίζουμε στην μελέτη αυτή 
ως κατώφλι κάτω από το οποίο κάποιος εργαζόμενος θεω‐
ρείται χαμηλόμισθος ανέρχεται με σημερινές τιμές σε πε‐
ρίπου 522  λίρες, αποκλίνει σημαντικά δηλαδή από το ση‐
μερινό επίπεδο των  409 ή 434 λιρών. Στο πλαίσιο αυτό δεν 
ξαφνιάζει  και  το  γεγονός  ότι  οι  συνδικαλιστικές  οργα‐
νώσεις συσχετίζουν τα κατώτατα όρια με το όριο της φτώ‐
χειας. Για παράδειγμα, πάγια θέση της ΠΕΟ είναι η συνε‐
χής  βελτίωση  του  διατάγματος  για  τα  κατώτατα  όρια  με 
ποσοστά αυξήσεων υψηλότερα από τις μέσες γενικές αυ‐
ξήσεις, με στόχο τα κατώτερα μισθολογικά όρια να μην εί‐
ναι χαμηλότερα από το όριο της φτώχειας. Στο ίδιο πνεύ‐
μα,  η  ΔΕΟΚ    θεωρεί  αναγκαία  την  αναπροσαρμογή  του 
εθνικού  στόχου  έτσι ώστε  η  σταδιακή αύξηση  των  κατώ‐
τατων ορίων να αντιστοιχεί στο 60% του διάμεσου μισθού 
και  όχι  στο  50%  που  προβλέπεται  μέχρι  σήμερα,  προ‐
κειμένου  να  μην  υπάρχει  μισθωτός/  η  που  να  αμείβεται 
κάτω από το όριο της φτώχειας. 
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• Κάλυψη και εφαρμογή των κατώτατων ορίων 

Εκτός του ύψους των κατώτατων μισθολογικών ορίων, τα 
δύο πιο  επίκαιρα  θέματα  σχετικά με  την  εξέλιξη  του θε‐
σμού στην Κύπρο αφορούν αφενός μεν στην περιορισμένη 
κάλυψη  της  υφιστάμενης  νομοθεσίας,  αφετέρου  δε  στην 
συνεχή παραβίαση αυτής. Στο πλαίσιο αυτό,  ιδιαίτερο εν‐
διαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα  ειδικής έρευνας της 
Στατιστικής  Υπηρεσίας  Κύπρου  αναφορικά  με  τις  απολα‐
βές  των  εργαζομένων στα πέντε  επαγγέλματα που αμεί‐
βονται  βάσει  των  κατώτατων  μισθολογικών  ορίων,  τα  ο‐
ποία  και  πυροδότησαν  την  έντονη  αντίδραση  του  συνδι‐
καλιστικού κινήματος. 

Σε  αντίθεση  με  τις  δύο  προηγούμενες  έρευνες  του 
1987 και του 1991, η έρευνα του 2006, τα αποτελέσματα της 
οποίας  δόθηκαν  στη  δημοσιότητα  στις  23  Μαρτίου  2007, 
εκτός των πέντε επαγγελμάτων που αμείβονται βάσει του 
εθνικού κατώτατου μισθού, επεκτείνεται και στα επαγγέλ‐
ματα των φροντιστριών, καθαριστριών και φρουρών ιδιω‐
τικών εταιρειών που δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη 
νομοθεσία,  θεωρούνται  ωστόσο  κατεξοχήν  χαμηλά  αμει‐
βόμενα  επαγγέλματα.  Στόχος  της  έρευνας,  που  διεξήχθη 
κατά τον μήνα Μάιο του 2006  και ολοκληρώθηκε τον Δε‐
κέμβριο του 2006, ήταν η μελέτη και η εξακρίβωση του ύ‐
ψους  και  της  διάρθρωσης  των  μισθών  και  ημερομισθίων 
στα οκτώ προαναφερόμενα επαγγέλματα. Επισημαίνεται, 
ότι  η  έρευνα  διεξήχθη  μετά  από  εισήγηση  του  Τμήματος 
Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω‐
νικών Ασφαλίσεων, προκειμένου για την αναθεώρηση των 
εθνικών κατώτατων ορίων,  ενώ  τα θέματα που καλύπτει  
αποφασίστηκαν από την τριμερή επιτροπή του Εργατικού 
Συμβουλευτικού Σώματος.   

Σε ότι αφορά την επιλογή του δείγματος, αξίζει να ση‐
μειωθεί  ότι  για  πρώτη  φορά  ζητήθηκαν  στοιχεία  αναφο‐
ρικά  με  την  υπηκοότητα  των  απασχολούμενων  ώστε  να 
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καταστεί  δυνατή  η  σύγκριση  των  όρων  εργασίας  μεταξύ 
Κυπρίων και απασχολούμενων που προέρχονται τόσο από 
χώρες της ΕΕ, όσο και από άλλες χώρες. Τη βάση για την 
επιλογή  του  δείγματος  της  έρευνας,  που αφορά αποκλει‐
στικά στον ιδιωτικό τομέα, αποτέλεσε η Απογραφή Επιχει‐
ρήσεων του 2005, ενώ για όλα τα επαγγέλματα, εκτός των 
καθαριστριών,  περιλαμβάνονται  εκείνοι  οι  εργαζόμενοι 
που  απασχολούνται  τουλάχιστον  30  ώρες  την  εβδομάδα. 
Δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός καθαριστριών απασχο‐
λούνται λιγότερο από 30 ώρες εβδομαδιαίως, η έρευνα κα‐
λύπτει  το  σύνολο  των απασχολούμενων στις  επιλεγείσες 
επιχειρήσεις,  τα  στοιχεία  ωστόσο  για  τους  μισθούς  τους, 
αντί να αναλυθούν σε μηνιαία βάση έχουν μετατραπεί σε 
ωριαίες απολαβές. 

• Κατανομή μισθών 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, από το σύνολο των 
εργαζομένων  στα  πέντε  επαγγέλματα  που  αμείβονται 
βάσει  του  εθνικού  κατώτατου  μισθού,  ποσοστό  16%  είχε 
μηνιαίο μισθό χαμηλότερο από τις 384 λίρες, τον προβλε‐
πόμενο δηλαδή κατώτατο μισθό σύμφωνα με το διάταγμα 
που ήταν σε  ισχύ κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευ‐
νας.  Ανά  επαγγελματική  κατηγορία,  τα  ποσοστά  που  α‐
μείβονται  χαμηλότερα  από  τον  εθνικό  κατώτατο  μισθό 
ανέρχονται σε 39% για τους σχολικούς βοηθούς και παιδο‐
κόμους,  16%  για  τους  πωλητές,  11%  για  τους  νοσηλευτι‐
κούς βοηθούς και 10% για τους γραφείς, ενώ σε ότι αφορά 
τα  τρία  νέα  επαγγέλματα που  δεν  καλύπτονται  από  την 
υφιστάμενη  νομοθεσία,  τα  αντίστοιχα  ποσοστά  ανέρχο‐
νται  σε  ιδιαίτερα  υψηλά  επίπεδα,  συγκεκριμένα,  37%  για 
τις  φροντίστριες,  36%  για  τις  καθαρίστριες  και  31%  για 
τους  φρουρούς.  Σε  ότι  αφορά  την  κατηγοριοποίηση  κατά 
φύλο,  στα  επαγγέλματα  όπου  καταγράφεται  υψηλή  συ‐
γκέντρωση τόσο ανδρών όσο και γυναικών, διαπιστώνεται 
μία  σημαντική  μισθολογική  ψαλίδα  σε  βάρος  των  γυναι‐
κών, με υψηλότερη την διαφορά στους μισθούς των πωλη‐
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τών, όπου οι άνδρες  πωλητές αμείβονται 55% περισσότερο 
από τις γυναίκες,  το αντίστοιχο για παράδειγμα ποσοστό 
στους γραφείς ανέρχεται στο 20%, ενώ η μικρότερη ψαλίδα 
αφορά στο επάγγελμα των φρουρών, όπου το μισθολογικό 
προβάδισμα  των  ανδρών  ανέρχεται  σε  ποσοστό  5%.  Επι‐
σημαίνεται ότι τα επαγγέλματα των φροντιστριών και των 
καθαριστριών, θεωρούνται ως κατεξοχήν γυναικεία επαγ‐
γέλματα, γεγονός που δικαιολογεί και τον καθορισμό των 
δύο αυτών επαγγελματικών ειδικοτήτων σε γένος θηλυκό. 

• Άλλα ζητήματα  

Σε  ότι  αφορά  το σύνολο  των θεμάτων που καλύπτει  η  έ‐
ρευνα, διαπιστώνεται ότι η δυσμενής μεταχείριση των ερ‐
γαζομένων στις υπό εξέταση επαγγελματικές κατηγορίες 
αφορά και σε άλλους βασικούς όρους της εργασιακής σχέ‐
σης,  πέραν  του  μισθού,  κυρίως  στον  χρόνο  εργασίας  και 
την  ετήσια  άδεια.  Συγκεκριμένα,  εκτός  από  τους  σχολι‐
κούς βοηθούς και  τους παιδοκόμους,  των οποίων ο μέσος 
εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας ανέρχεται σε 35,6 ώρες την 
εβδομάδα, ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας για τους 
πωλητές, νοσηλευτικούς βοηθούς και φροντίστριες κυμαί‐
νεται μεταξύ 40‐41 ωρών, ενώ τις περισσότερες ώρες εργά‐
ζονται  οι φρουροί,  όπου ο μέσος  εβδομαδιαίος χρόνος  ερ‐
γασίας για το 74% των εργαζομένων σε αυτή την κατηγο‐
ρία ανέρχεται σε 46,2 ώρες ενώ για το 26% ξεπερνά ακόμη 
και τις 55 ώρες. Σε ότι αφορά την ετήσια άδεια, το ελάχιστο 
θεσμοθετημένο όριο των 20 ημερών άδειας τον χρόνο πα‐
ραβιάζεται μόνο στην περίπτωση των καθαριστριών όπου 
ο μέσος όρος της ετήσιας άδειας με απολαβές ανέρχεται σε 
18 ημέρες. Απαισιόδοξα είναι και τα αποτελέσματα της έ‐
ρευνας σχετικά με την παροχή βασικών ωφελημάτων, συ‐
γκεκριμένα του τιμαριθμικού επιδόματος, του 13ου μισθού 
και  της  συμμετοχής  στο  Ταμείο  Προνοίας,  ενώ  ιδιαίτερα 
ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι το 57% των απασχο‐
λούμενων στα υπό εξέταση επαγγέλματα, δεν καλύπτεται 
από  κανένα  σχέδιο  Ιατροφαρμακευτικής  Περίθαλψης.  Σε 
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ότι αφορά την σύγκριση μεταξύ Κυπρίων και απασχολού‐
μενων τόσο από την ΕΕ, όσο και από άλλες χώρες, η κατά‐
σταση διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της παροχής. 
Για παράδειγμα,  το  ποσοστό  των Κυπρίων που παίρνουν 
το  τιμαριθμικό  επίδομα  ανέρχεται  σε  38%,  ενώ  το  αντί‐
στοιχο  ποσοστό  για  τους  κοινοτικούς  είναι  19%  και  για 
τους  απασχολούμενους  από άλλες  χώρες  30%. Παρόμοια 
είναι και η εικόνα αναφορικά με τη συμμετοχή των εργα‐
ζομένων στο Ταμείο Προνοίας, όπου το ποσοστό για τους 
Κύπριους ανέρχεται στο 40%, για τους κοινοτικούς στο 32% 
και για τους απασχολούμενους από άλλες χώρες στο 25%.   

Τέλος,  η  μεγάλη  πλειοψηφία  των  απασχολούμενων 
στα υπό εξέταση επαγγέλματα, δεν καλύπτεται από συλ‐
λογική  σύμβαση  εργασίας,  γεγονός  που  εξηγεί  εν  μέρει 
τους  ακόμη  δυσμενέστερους  όρους  απασχόλησης  των  ερ‐
γαζομένων στα επαγγέλματα με την χαμηλότερη κάλυψη. 

• Αντιδράσεις των εργαζομένων 

Τα ευρήματα της  έρευνας  της Στατιστικής Υπηρεσίας πυ‐
ροδότησαν την έντονη αντίδραση του συνδικαλιστικού κι‐
νήματος.  Συγκεκριμένα,  οι  τρεις  μεγαλύτερες  συνδικαλι‐
στικές οργανώσεις, η ΔΕΟΚ, η ΠΕΟ και η ΣΕΚ προέβησαν 
σε  δηλώσεις  επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά παλαιότερές 
θέσεις τους σχετικά με το πρόβλημα τόσο της παραβίασης 
της υφιστάμενης εργατικής νομοθεσίας, όσο και της γενι‐
κότερης  εκμετάλλευσης  μεγάλης  μερίδας  των  εργαζομέ‐
νων.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση της ΔΕΟΚ, 
σύμφωνα με την οποία, επιβάλλεται η επέκταση του Προ‐
εδρικού  Διατάγματος  για  τον  κατώτατο  μισθό  προς  δύο 
ουσιαστικές κατευθύνσεις:  

• Την κάλυψη όλων των επαγγελμάτων σε ό‐
λους τους τομείς της οικονομίας όπου δεν υ‐
πάρχει κλαδική ή επιχειρησιακή σύμβαση που 
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να καθορίζει τους όρους απασχόλησης6. 

• Τη συμπερίληψη στο διάταγμα και άλλων ε‐
λάχιστων όρων απασχόλησης και βασικών 
ωφελημάτων, όπως η πληρωμή της ΑΤΑ, ο 
13ος μισθός, η άδεια ασθενείας με απολαβές 
κλπ. 

Επιπρόσθετα,  σύμφωνα με  την ΔΕΟΚ  επιβάλλεται  η 
άμεση έναρξη διαλόγου για τη νομική ρύθμιση και τον εκ‐
συγχρονισμό των εργασιακών σχέσεων στη βάση των προ‐
τάσεων που οι συντεχνίες  έχουν υποβάλει στο Υπουργείο 
Εργασίας  και  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  (βλ.  παρακάτω). 
Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι δηλώσεις της ΠΕΟ, 
η οποία απηύθυνε και έκκληση προς όλους τους εργαζόμε‐
νους  που  καλύπτονται  από  το  Υπουργικό  Διάταγμα  για 
τον κατώτατο μισθό όπως καταγγέλλουν στους επιθεωρη‐
τές  εργασίας  τις παραβιάσεις  των εργοδοτών τους,  ενώ η 
ΣΕΚ  επικεντρώθηκε  στο  μισθολογικό  χάσμα  μεταξύ  γυ‐
ναικών  και  ανδρών,  τονίζοντας  όπως  και  οι  άλλες  οργα‐
νώσεις, την αναγκαιότητα για την άμεση και πλήρη εφαρ‐
μογή  της  αρχής  της  ισότητας  μεταξύ  ανδρών  και  γυναι‐
κών. 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δη‐
μοσιοποίηση  των αποτελεσμάτων  της  έρευνας  της Στατι‐
στικής  Υπηρεσίας  αναφορικά  με  το  ύψος  και  την  διάρ‐
θρωση των μισθών και των ημερομισθίων σε οκτώ χαμηλά 
αμειβόμενα  επαγγέλματα,  εκ  των  οποίων  τα πέντε  μόνο 
αμείβονται  βάσει  του  εθνικού  κατώτατου  μισθού,  συ‐

                                                           
6 Τον Ιούνιο του 2007 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως υιοθετή‐
σει σχετική πρόταση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα‐
λίσεων για κάλυψη από το Διάταγμα για τον κατώτατο μισθό δύο επι‐
πλέον  επαγγελμάτων: φρουρού ασφαλείας και φροντιστή/ φροντίστρι‐
ας σε  ιδιωτικά νοσοκομεία και γηροκομεία. Βάσει ωστόσο των προβλε‐
πόμενων από το πιο πρόσφατο Διάταγμα  (υπ’  αριθμόν 275) που  εκδό‐
θηκε στις  29  Ιουνίου  2007,  οι  δύο  νέες  επαγγελματικές  κατηγορίες  δεν 
έχουν συμπεριληφθεί ακόμη. 
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μπίπτει χρονικά με μία περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος 
αναφορικά  με  το  ζήτημα  της  χαμηλά  αμειβόμενης  εργα‐
σίας γενικότερα.  Στο πλαίσιο αυτό,  το συνδικαλιστικό κί‐
νημα    επιδεικνύει  μία  έντονη  κινητικότητα  προκειμένου 
για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προ‐
βλήματος  τόσο  της  παραβίασης  της  υφιστάμενης  εργατι‐
κής  νομοθεσίας,  όσο  και  της  γενικότερης  εκμετάλλευσης 
μεγάλης  μερίδας  των  εργαζομένων,  αναδεικνύοντας  την 
φτώχεια και την χαμηλά αμειβόμενη εργασία σε ζητήματα 
μείζονος σημασίας.  

Επισημαίνεται  ωστόσο  ότι  σε  αντίθεση  με  τα  συνδι‐
κάτα  που  ενθαρρύνουν  τόσο  την  διατήρηση  όσο  και  την 
αναβάθμιση  του  θεσμού,  οι  εργοδοτικές  οργανώσεις  ζη‐
τούν  την  πλήρη  κατάργησή  του.  Χαρακτηριστική  είναι  η 
θέση της ΟΕΒ σύμφωνα με την οποία, οι λόγοι που επέβα‐
λαν  την  κάλυψη  κατά  το παρελθόν,  δια  νομοθεσίας,  ορι‐
σμένων  κατηγοριών  συνδικαλιστικά  ανοργάνωτων  εργα‐
ζομένων  έχουν  προ  πολλού  εκλείψει.  Ειδικότερα,  η  ΟΕΒ 
επισημαίνει  ότι  ο  Νόμος  που  εξουσιοδότησε  την  έκδοση 
του σχετικού Διατάγματος χρονολογείται από το 1941, ενώ 
έκτοτε  το  ιδιαίτερα  υψηλό  ποσοστό  συνδικαλιστικής  πυ‐
κνότητας  που  σημειώνεται  στην  Κύπρο  καθιστά  περιττή 
την  συνέχιση  της  υφιστάμενης  πρακτικής  η  οποία,  εκτός 
των  άλλων,  νοθεύει  το  σύστημα  των  συλλογικών  δια‐
πραγματεύσεων αφού πιέζει προς τα πάνω τους κατώτα‐
τους μισθούς που ελεύθερα συνομολογούνται στις συλλο‐
γικές συμβάσεις.  

Αναφέρεται επίσης, ότι οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ 
της κατάργησης του Διατάγματος είναι ακόμη πιο έντονοι 
στην περίπτωση  των παιδοκόμων για  τους οποίους απαι‐
τείται  από  το  1993  να  κατέχουν  δίπλωμα  σχολής  τριτο‐
βάθμιας  εκπαίδευσης  και  συνεπώς  δεν  μπορούν  να  θε‐
ωρούνται ως «αδύνατη» κατηγορία εργαζομένων που χρή‐
ζει προστασίας. Σύμφωνα με την ΟΕΒ,  ο  εκσυγχρονισμός 
της αγοράς  εργασίας  επιβάλλει  την κατάργηση σχετικών 
κρατικών παρεμβάσεων.  
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2.3.   Συνδικαλιστική πυκνότητα και βαθμός κάλυ‐
ψης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας  

• Δύναμη και συμμετοχή  

Δεν  είναι  λίγοι  οι  αναλυτές  που  υποστηρίζουν  ότι  η  δια‐
πραγματευτική  δύναμη  των  εργαζομένων και  το  επίπεδο 
συμμετοχής τους στα συνδικάτα μπορούν να επηρεάσουν 
σημαντικά την συχνότητα των χαμηλών αμοιβών. Τα δια‐
θέσιμα εμπειρικά στοιχεία τείνουν να επιβεβαιώσουν αυτή 
την  υπόθεση.  Συγκεκριμένα,  βάσει  των  αποτελεσμάτων 
μίας  συγκριτικής  επισκόπησης  των  διαθέσιμων  εμπειρι‐
κών στοιχείων αναφορικά με την χαμηλόμισθη εργασία σε 
ευρωπαϊκό  επίπεδο,  προκύπτει  ότι  τα  χαμηλά  ποσοστά 
οργάνωσης  στα  συνδικάτα  αντιστοιχούν  σε  υψηλότερα 
ποσοστά  χαμηλά  αμειβόμενης  εργασίας  (Lucifora, 
McKnight  and  Salverda  2005).  Στην  Σουηδία  για  παρά‐
δειγμα όπου η συνδικαλιστική πυκνότητα είναι πάνω από 
80%,  λιγότερο  από  το  6%  των  μισθωτών  είναι  χαμηλόμι‐
σθοι. Όπως ωστόσο θα δούμε στη συνέχεια, τα υψηλά πο‐
σοστά  συνδικαλιστικής  πυκνότητας  δεν  εγγυώνται  την 
διατήρηση  του  ποσοστού  των  χαμηλόμισθων  σε  χαμηλά 
επίπεδα, ενώ αντίθετα σε χώρες με παραδοσιακά χαμηλό 
ποσοστό  συνδικαλιστικής  πυκνότητας,  για  παράδειγμα  η 
Γαλλία,  το ποσοστό των χαμηλόμισθων μπορεί να βρίσκε‐
ται σε εξίσου χαμηλό επίπεδο. Βάσει διαθέσιμων στοιχείων 
από οκτώ χώρες  ‐ Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, ΗΒ,  Ιρλανδία, 
Ισπανία, Νορβηγία και Ολλανδία (Ιωακείμογλου, Σουμέλη 
και Carley 2002)  ‐τα διαφορετικά επίπεδα της διαπραγμα‐
τευτικής θέσης των συνδικάτων μπορούν είτε να μειώσουν 
είτε  να  αυξήσουν  τη  συχνότητα  των  χαμηλών  αμοιβών. 
Στη  Δανία  και  τη Νορβηγία  για  παράδειγμα,  τα  σχετικά 
υψηλά όρια κατώτατων μισθών και ημερομισθίων, καθώς 
και το  ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό των πολύ χαμηλά αμει‐
βόμενων θεωρούνται εν μέρει το αποτέλεσμα της ισχυρής 
διαπραγματευτικής θέσης των συνδικάτων, όπως στο Βέλ‐
γιο  και  την  Ιρλανδία  όπου  η  σχετικά  υψηλή  διαπραγμα‐
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τευτική  δύναμη  των  συνδικάτων  θεωρείται  εμπόδιο  στις 
χαμηλές  αμοιβές.  Αντίθετα,  στη  Γερμανία,  τη  Βρετανία, 
την  Ισπανία και την Ολλανδία, οι οικονομικές και πολιτι‐
κές αλλαγές που συντελούνται  από την δεκαετία του 1990 
μέχρι σήμερα, ασκούν έντονες πιέσεις στον κόσμο της ερ‐
γασίας,  απέναντι  στις  οποίες  μειώνεται  συνεχώς  και  η  ι‐
κανότητα  των  συνδικάτων  να  προωθούν  τις  διεκδικήσεις 
των μελών τους. Στη Βρετανία,  σύμφωνα με τα αποτελέ‐
σματα μελετών που διεξήχθησαν στα μέσα της δεκαετίας 
του 1990 και αφορούν στην επίδραση που έχει η φθίνουσα 
συμμετοχή στα σωματεία στη  δομή  των μισθών,  περίπου 
το 20%  της αύξησης  της μισθολογικής ανισότητας αποδί‐
δεται  στην  εξασθένηση  των  σωματείων  (Gosling  και 
Machin 1995),  ενώ σύμφωνα με πιο πρόσφατες μελέτες οι 
συνδικαλιστική πυκνότητα και η συνδικαλιστική αναγνώ‐
ριση  θεωρούνται  από  τους  σημαντικότερους  παράγοντες 
για  την  μείωση  της  συχνότητας  των  χαμηλών  αμοιβών 
(Metcalf et al. 2001). Τα στοιχεία από τη Βρετανία εισάγουν 
και  το  ζήτημα  της  συνδικαλιστικής  «προσαύξησης»  ‐  της 
τάσης δηλαδή που διαφαίνεται σε κάποιες χώρες να αμεί‐
βονται τα μέλη των σωματείων καλύτερα από τους εργα‐
ζόμενους που δεν είναι οργανωμένοι σε αυτά. Στο πλαίσιο 
αυτό, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι σε δύο από τις 
χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό χαμηλόμισθων ‐ τη Δα‐
νία και τη Σουηδία ‐ το ποσοστό συνδικαλιστικής πυκνότη‐
τας  στους  χαμηλόμισθους  τομείς  είναι  ιδιαίτερα  υψηλό.  
Αντίστοιχα,  στην Ολλανδία που κατέχει μεσαία θέση με‐
ταξύ των χωρών της ΕΕ ως προς το ποσοστό των χαμηλό‐
μισθων,  η  συνδικαλιστική  πυκνότητα  στις  χαμηλές  εισο‐
δηματικές κλίμακες (νοικοκυριά με μηνιαίο εισόδημα κάτω 
από  EUR900)  είναι  5%,  αρκετά  χαμηλό  ποσοστό  σε  σύ‐
γκριση με τον εθνικό μέσο όρο που ανέρχεται στο 28%.  

• Κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις 

Εκτός  της  συνδικαλιστικής  πυκνότητας,  μία  άλλη  σημα‐
ντική διάσταση της διαπραγματευτικής δύναμης των συν‐
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δικάτων,  είναι  ο  βαθμός  κάλυψης  της  συλλογικής  δια‐
πραγμάτευσης.  Συγκεκριμένα,  ο  βαθμός  κάλυψης  της 
συλλογικής  διαπραγμάτευσης  μετράει  την  πραγματική 
έκταση στην οποία οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης 
σε  έναν  κλάδο,  επάγγελμα  ή  επιχείρηση  καλύπτουν  την 
μισθωτή  εργασία,  με  άλλα  λόγια  φανερώνει  τον  βαθμό 
κάλυψης της μισθωτής εργασίας από τις συλλογικές συμ‐
βάσεις. Όπως  προκύπτει και από την ανάλυση που προη‐
γείται (βλ. κάλυψη του κατώτατου μισθού), η αποτελεσμα‐
τικότητα της συλλογικής διαπραγμάτευσης ως μέσου προ‐
στασίας  των βασικών  όρων και συνθηκών απασχόλησης, 
και  κατ’  επέκταση ως μέσου βελτίωσης αυτών,  καθορίζε‐
ται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  τον  βαθμό  κάλυψης  των  συμ‐
φωνιών αυτών, ενώ κανείς δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι 
οι βασικοί όροι που ορίζουν οι συλλογικές συμβάσεις είτε 
στο  εθνικό  επίπεδο,  είτε  στα  κατώτερα  επίπεδα,  κλαδικό 
και  επιχειρησιακό,  αποτελούν  διαπραγματευτικό  πλεονέ‐
κτημα στην ατομική  διαπραγμάτευση.  Σύμφωνα με στοι‐
χεία του ΟΟΣΑ για 20 ευρωπαϊκές χώρες, με έτος αναφο‐
ράς  το 2000,  ο μέσος όρος  του βαθμού κάλυψης  των συλ‐
λογικών  συμβάσεων  εργασίας  ήταν  σχεδόν  δύο  φορές  υ‐
ψηλότερος από τον μέσο όρο της συνδικαλιστικής πυκνό‐
τητας,  ενώ  στις  περισσότερες  χώρες  της  ηπειρωτικής  Ευ‐
ρώπης,  καταγράφονται σταθερά   ή αυξανόμενα ποσοστά 
κάλυψης,  δηλαδή  το  λιγότερο  δύο  στους  τρεις  εργαζόμε‐
νους  καλύπτονται,  τουλάχιστον  ως  προς  τον  καθορισμό 
του  μισθού  τους  από  συλλογικές  συμβάσεις  εργασίας 
(OECD  Employment  Outlook  2004).  Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον 
σημειώνει το γεγονός ότι στην πλειοψηφία των χωρών της 
ΕΕ των 25, τα ποσοστά κάλυψης ξεπερνούν κατά πολύ τα 
ποσοστά συνδικαλιστικής πυκνότητας, με μέσο ευρωπαϊκό 
όρο περίπου  68%  στην περίπτωση  της  κάλυψης  των συλ‐
λογικών  συμβάσεων  και  σχεδόν  28%  αναφορικά  με  την 
συνδικαλιστική πυκνότητα (EIRO, Industrial relations in the 
EU, USA and Japan 2002).  

Κατά τη γνώμη μας, η τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ 
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του ποσοστού κάλυψης και του ποσοστού συνδικαλιστικής 
πυκνότητας που σημειώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  εξη‐
γείται  εν πολλοίς από  την  διεύρυνση  των συστημάτων ε‐
πέκτασης,  καθώς και  την  εισαγωγή μηχανισμών  επέκτα‐
σης σε χώρες που δεν υπήρχαν,  κυρίως ως αντίδραση στην 
φθίνουσα  δύναμη  των  συνδικάτων  λόγω  των  καθοδικών 
πιέσεων που ασκήθηκαν στον κόσμο της εργασίας από τα 
μέσα της δεκαετίας του 1980 και μετά. Όπως αναδεικνύε‐
ται από την σχετική ανάλυση των Lucifora, McKnight και 
Salverda  (2005)  όταν,  εξετάζοντας  τον  βαθμό  συχνότητας 
των χαμηλών αμοιβών,  λαμβάνουμε υπόψη  τον συντελε‐
στή της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 
προκύπτει  μία  αρνητική  συσχέτιση  μεταξύ  συνδικαλιστι‐
κής  δύναμης  και  χαμηλών αμοιβών. Η  σημασία  της  επέ‐
κτασης όπως ήδη έχει εξεταστεί σε προηγούμενη ενότητα, 
αναδεικνύεται  τόσο  από  την  ευρεία  χρήση  της  συγκε‐
κριμένης  πρακτικής  στην  πλειοψηφία  των  χωρών  της  ΕΕ 
των 27,  όσο και από τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του θε‐
σμού, νομοθετικής, διοικητικής ή «εθελοντικής» φύσης.  

• Βαθμός  συγκέντρωσης  της  συλλογικής  διαπραγ‐
μάτευσης 

Η  κατηγοριοποίηση  των  χωρών  στη  βάση  του  επιπέδου 
διαπραγμάτευσης δεν είναι εύκολη, δεδομένου ότι σε πολ‐
λές  χώρες  η  συλλογική  διαπραγμάτευση  λαμβάνει  χώρα 
σε περισσότερο από ένα επίπεδα, ενώ δεν είναι πάντα ευ‐
διάκριτο  ποιο  επίπεδο  υπερισχύει.  Ο  εντοπισμός  του  επι‐
κρατέστερου επιπέδου προϋποθέτει τη συλλογή στοιχείων 
τόσο αναφορικά με το ποσοστό των εργαζομένων ο μισθός 
των οποίων καθορίζεται σε κάθε επίπεδο, όσο και αναφο‐
ρικά με τον καθορισμό του επικρατέστερου επιπέδου πάνω 
στο  οποίο  καθορίζεται  ο  βαθμός  διασποράς  στην  κατα‐
νομή  των μισθών  (Dell’ Aringa  και Pagani 2007). Κατά τα 
τελευταία ωστόσο 10 χρόνια, η αποκέντρωση της συλλογι‐
κής  διαπραγμάτευσης  αποτελεί  κοινό  παρανομαστή  στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, μία τάση που αρχίζει να 
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εμφανίζεται στην δεκαετία του 1980 μέσα από την αποκέ‐
ντρωση  των  συλλογικών  διαπραγματεύσεων  αναφορικά 
με  τον  χρόνο  εργασίας,  και  εδραιώνεται  (εξαπλώνεται) 
κατά  την  δεκαετία  του  1990  μέσα  από  την  αποκέντρωση 
της διαπραγμάτευσης των μισθών (Traxler et al. 2001). 

Σε  ότι  αφορά ωστόσο  το  κατά  πόσο  η  αποκέντρωση 
της  διαπραγμάτευσης  των  μισθών  ευνοεί  τη  συχνότητα 
των χαμηλών αμοιβών, τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν σε 
έναν μικρό αριθμό χωρών, χωρίς μάλιστα να διαφαίνεται 
μία σαφής κοινή τάση (Ιωακείμογλου, Σουμέλη και Carley 
2002).  Στην  Γαλλία  λόγου  χάριν,    η  επίδραση  της  αποκέ‐
ντρωσης  των  συλλογικών  διαπραγματεύσεων  στους  χα‐
μηλά αμειβόμενους παρουσιάζεται ιδιαίτερα ασθενής  (βλ. 
παραπάνω ύψος του κατώτατου μισθού), ενώ στην Ελλάδα 
η  αποκέντρωση  του  τρόπου  διαμόρφωσης  των  αμοιβών 
όπως ενισχύεται από τον ν. 2639/1998, δημιουργεί τη βάση 
για  την  απορύθμιση  του  περιεχομένου  των  συλλογικών 
συμβάσεων  εργασίας  με  αρνητικές  μισθολογικές  συνέ‐
πειες για ένα μεγάλο τμήμα της μισθωτής εργασίας. Στην 
περίπτωση της Ελλάδας μάλιστα, κάτι τέτοιο επιτυγχάνε‐
ται κυρίως μέσα από την δυνατότητα που παρέχει ο σχετι‐
κός  νόμος  για  διάβρωση  του  περιεχομένου  των  συλλογι‐
κών συμβάσεων με  το  επιχείρημα  της παροχής  κινήτρων 
για προσλήψεις ανέργων σε περιοχές που πλήττονται από 
την  ανεργία,  ιδιαίτερα  μάλιστα  στις  περιπτώσεις  όπου  η 
απορύθμιση  αυτή  επιτυγχάνεται  παρακάμπτοντας  τις 
συλλογικές διαδικασίες και συναινέσεις με την χρήση ατο‐
μικών  συμβάσεων  εργασίας.  Σύμφωνα  με  την  πιο  πρό‐
σφατη  ανάλυση  των  (Lucifora,  McKnight  and  Salverda 
2005),  η  συγκέντρωση  της  συλλογικής  διαπραγμάτευσης 
ασκεί μία άμεση επίδραση στην μείωση της διασποράς των 
μισθών, κυρίως στο κατώτερο άκρο της μισθολογικής κλί‐
μακας, περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την συχνότητα 
των χαμηλών αμοιβών. Στο ίδιο πλαίσιο ωστόσο, μπορούν 
να  αναφερθούν  και  παραδείγματα  όπου  ένα αποκεντρω‐
μένο  σύστημα  μπορεί  να  λειτουργήσει  αποτρεπτικά  (ως 
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εμπόδιο)  στις  χαμηλές  αμοιβές,  όπως  για  παράδειγμα 
στην περίπτωση της   Νορβηγίας όπου το αποκεντρωμένο 
σύστημα  των  συλλογικών  διαπραγματεύσεων  θεωρείται 
ότι συμβάλλει στη σχετικά μικρή διαφοροποίηση των αμοι‐
βών που χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας. Στην Ιρλανδία 
πάλι, υπάρχουν ενδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες ένα πιο 
αποκεντρωμένο σύστημα «ανοιχτό σε όλους», αντί για το 
σημερινό  εθνικό  μοντέλο  καθορισμού  των  αμοιβών,  θα 
μπορούσε να ωφελήσει τους εργαζόμενους, ωστόσο μόνον 
εκείνους  με  ισχυρή  διαπραγματευτική  δύναμη  σε  επιλεγ‐
μένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και όχι τους 
εργαζόμενους με μειωμένη διαπραγματευτική δύναμη. 

2.4.   Η τοποθέτηση του κυπριακού μοντέλου στην 
ευρωπαϊκή σκηνή  

Η  κατηγοριοποίηση  του  κυπριακού  μοντέλου  στη  βάση 
των  διαφορετικών  συστημάτων  συλλογικής  διαπραγμά‐
τευσης που συναντώνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ένα 
μάλλον δύσκολο εγχείρημα.   

Ενώ για παράδειγμα το κυπριακό σύστημα θεωρείται 
αμιγώς  αποκεντρωμένο,  με  την  αριθμητική  πλειοψηφία 
των συμβάσεων να συνομολογούνται σε επιχειρησιακό ε‐
πίπεδο, εντούτοις ο εντοπισμός του επικρατέστερου επιπέ‐
δου κυρίως αναφορικά με το ποσοστό των εργαζομένων ο 
μισθός των οποίων καθορίζεται σε κάθε επίπεδο  (κλαδικό 
και επιχειρησιακό), δεν είναι δεδομένος. Όπως αναφέρεται 
και  παραπάνω,  παρά  την  αριθμητική  ισχύ  του  επιχειρη‐
σιακού επιπέδου, εξίσου σημαντικό, αν όχι σημαντικότερο 
σε επίπεδο κάλυψης θεωρείται και το κλαδικό επίπεδο. Στο 
πλαίσιο αυτό, χωρίς ωστόσο να έχει πραγματοποιηθεί μέ‐
χρι  σήμερα  καμία  σχετική  μελέτη  που  να  εξετάζει  απο‐
κλειστικά και σε βάθος το συγκεκριμένο ζήτημα, σύμφωνα 
με  ενδείξεις,  η  αναγωγή  του  κλαδικού  επιπέδου  στο  επι‐
κρατέστερο επίπεδο ως προς των καθορισμό των όρων και 
των συνθηκών απασχόλησης, δεν αποτελεί αβάσιμο ισχυ‐
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ρισμό,  ενώ  μία  πιθανή  ερμηνεία  είναι  η  υψηλή  συ‐
γκέντρωση μικρού μεγέθους επιχειρήσεων στην κυπριακή 
αγορά εργασίας. 

Μία άλλη  ιδιομορφία  του  κυπριακού συστήματος,  εί‐
ναι  η  δυσαναλογία  μεταξύ  του  ποσοστού  κάλυψης  από 
συλλογικές  συμβάσεις  εργασίας  και  του ποσοστού συνδι‐
καλιστικής πυκνότητας. Κατά το 2002 το ποσοστό κάλυψης 
ανέρχονταν  σε  περίπου  63%7,  ήταν  δηλαδή  πέντε  πο‐
σοστιαίες μονάδες κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, ενώ 
το  ποσοστό  συνδικαλιστικής  πυκνότητας  ανέρχονταν  σε 
περίπου 70%,  ξεπερνούσε δηλαδή το μέσο ευρωπαϊκό όρο 
κατά 42 ποσοστιαίες μονάδες. 

Σύμφωνα  με  στοιχεία  του  Ινστιτούτου  Εργασίας  Κύ‐
πρου (ΙΝΕΚ) αναφορικά με την πορεία των συμβάσεων κα‐
τά  την  περίοδο  2003‐2006  σε  επιλεγμένους  κλάδους  οικο‐
νομικής  δραστηριότητας,  η  κάλυψη  από  συλλογικές  συμ‐
βάσεις  παρουσιάζει  πτωτική  τάση,  ενώ  ακόμη  πιο  ανη‐
συχητικό είναι το γεγονός ότι η πτώση αυτή αφορά σε κλά‐
δους με σχετικά υψηλά ποσοστά κάλυψης, όπως τα ξενο‐
δοχεία  και  οι  κατασκευές.  Η  ανάλυση  των  στοιχείων  της 
επόμενης  Έρευνας  Απολαβών  που  θα  δημοσιευθεί  στην 
Κύπρο θα απαντήσει  με αξιόπιστο  τρόπο στο παραπάνω 
ερώτημα. Όσον αφορά την περίοδο που εξετάζει η μελέτη 
αυτή,  η  μεγάλη  σημασία  της  κάλυψης  από  συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας στη διαμόρφωση του ύψους των αμοι‐
βών  στο  σύνολο  της  οικονομίας  αναδεικνύεται  στα  επό‐
μενα κεφάλαια της μελέτης.  

Οι  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  ΠΕΟ  και  ΣΕΚ  στο 
πλαίσιο  κοινών θέσεων  και  διεκδικήσεων που κατέθεσαν 

                                                           
7 Στο ποσοστό 63% συμπεριλαμβάνεται και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας. 
Στο  πλαίσιο  αυτό,  δεδομένου  ότι  στους  ημικρατικούς  οργανισμούς  τα 
ποσοστά κάλυψης αγγίζουν σχεδόν το 100%,  εκτιμάται ότι το πραγμα‐
τικό ποσοστό στον  ιδιωτικό τομέα πρέπει να βρίσκεται σε χαμηλότερα 
επίπεδα. 
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τον  Ιούλιο  του  2006,  υποστηρίζουν  ότι  η  υποχώρηση  της 
συνδικαλιστικής  κάλυψης  είναι  ένα  συνολικό  πρόβλημα 
και αφορά σε μία γενικότερη τάση απορύθμισης των εργα‐
σιακών σχέσεων. Σύμφωνα με τις δύο οργανώσεις, τα νέα 
δεδομένα στην αγορά  εργασίας,  ιδιαίτερα μετά την έντα‐
ξη της Κύπρου στην ΕΕ,  δημιουργούν συνθήκες συνεχούς 
αύξησης του αριθμού των μη Κύπριων εργαζόμενων, κατά 
συνέπεια των πιο ευάλωτων εργαζόμενων, με αποτέλεσμα 
την αυξανόμενη χρησιμοποίηση των εργαζομένων αυτών 
ως  φθηνή  και  ευκαιριακή  εργατική  δύναμη.  Στο  πλαίσιο 
αυτό, υποσκάπτεται το δικαίωμα οργάνωσης και συλλογι‐
κής  διαπραγμάτευσης,  οι  μισθοί  και  τα  ωφελήματα  για 
τους Κύπριους εργαζόμενους συμπιέζονται προς τα κάτω, 
ενώ η καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων απο‐
τελεί καθημερινό φαινόμενο.  

• Προτεινόμενα μέτρα εκσυγκρονισμού  
των εργασιακών σχέσεων 

Για  την  αντιμετώπιση  των  συγκεκριμένων  προβλημάτων 
το  συνδικαλιστικό  κίνημα  επικεντρώνει  την προσοχή  του 
στη προώθηση ενός πακέτου μέτρων εκσυγχρονισμού των 
εργασιακών σχέσεων, με βασικό στόχο την αποκατάσταση 
της ισορροπίας δυνάμεων και συμφερόντων μεταξύ εργα‐
ζομένων  και  εργοδοτών,  επαναφέροντας  ουσιαστικά  και 
με τρόπο επιτακτικό παλαιότερο αίτημά τους για την άμε‐
ση έναρξη κοινωνικού διαλόγου σχετικά με το ζήτημα του 
εκσυγχρονισμού  του συστήματος  των  εργασιακών σχέσε‐
ων.  Μεταξύ  των  προτεινόμενων  μέτρων  όπως  αυτά  πα‐
ρουσιάζονται  στη  συνέχεια,  τίθεται  για  πρώτη  φορά  επι‐
σήμως  και  το  ζήτημα  γύρω  από  την  ύπαρξη  ενός  μηχα‐
νισμού επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 
η  έλλειψη του οποίου κατά τη γνώμη μας, σε συνδυασμό 
και με τους ελλιπείς μηχανισμούς ελέγχου ευθύνεται για 
τη  σημαντική  απόκλιση  μεταξύ  του  ποσοστού  κάλυψης 
και  του  ποσοστού  συνδικαλιστικής  πυκνότητας.  Ειδικό‐
τερα,  οι  προτεινόμενες  θεσμικές  και  νομοθετικές  ρυθμί‐
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σεις που θα αποτελέσουν και το αντικείμενο του κοινωνι‐
κού διαλόγου, αφορούν στα ακόλουθα8: 

• Στον εκσυγχρονισμό των εργασιακών σχέ‐
σεων και πιο συγκεκριμένα στην πρακτική 
κατοχύρωση του δικαιώματος οργάνωσης, κα‐
θώς και στην υποχρέωση των εργοδοτών για 
εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και 
συμφωνιών.  

• Στον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομο‐
θεσίας περί Τερματισμού της Απασχόλησης, 
προκειμένου για τον περιορισμό των αυ‐
θαίρετων απολύσεων, την μέγιστη προστασία 
των εργαζομένων σε περίπτωση απόλυσης, 
μεταξύ άλλων και μέσω της επιβολής αυστη‐
ρότερων κυρώσεων στους εργοδότες που είτε 
αυθαιρετούν είτε παρανομούν.  

• Στην τροποποίηση του περί Ταμείων Προ‐
νοίας Νόμου με στόχο την μέγιστη προστασία 
των εργαζομένων από αυθαιρεσίες των εργο‐
δοτών οι οποίες πολλές φορές οδηγούν στην 
απώλεια των δικαιωμάτων των εργαζομένων 
(π.χ. κατακράτηση των εισφορών των εργα‐
ζομένων).  

• Στην διεκδίκηση συγκεκριμένων αλλαγών και 
διευκρινήσεων σε ότι αφορά τόσο την ουσία 
όσο και τη διαδικασία εφαρμογής των κριτη‐
ρίων για την απασχόληση εργαζομένων από 
τρίτες χώρες. Οι αλλαγές αυτές αφορούν κυ‐
ρίως στην  υποχρέωση των εργοδοτών να συ‐
νομολογούν και να εφαρμόζουν νόμιμες συλ‐
λογικές συμβάσεις με τις συντεχνίες ώστε να 

                                                           
8  Οι  συγκεκριμένες  προτάσεις,  κατατέθηκαν  για  πρώτη  φορά  ως  κοινό 
πλαίσιο θέσεων και προτάσεων των τριών συνδικαλιστικών οργανώσε‐
ων ΔΕΟΚ, ΠΕΟ και ΣΕΚ τον Φεβρουάριο του 2006.  
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μην χρησιμοποιούνται οι οικονομικοί μετα‐
νάστες ως φθηνή εργατική δύναμη.  

Σε ότι αφορά την άσκηση του δικαιώματος οργάνωσης των 
εργαζομένων σε συνδικαλιστική οργάνωση, προτείνεται η 
προώθηση ειδικής νομοθεσίας ή εναλλακτικά η τροποποί‐
ηση της υφιστάμενης νομοθεσίας (νόμος περί συντεχνιών) 
στη βάση των ακόλουθων προνοιών:  

• Αξιωματούχοι εγγεγραμμένης Συντεχνίας 
στον Έφορο των Συντεχνιών να δύνανται με‐
τά από ενημέρωση του εργοδότη να επισκέ‐
πτονται τους εργαζόμενους στους χώρους ερ‐
γασίας με σκοπό την διαβούλευση σε ζητή‐
ματα που αφορούν την οργάνωση, τους όρους 
και τις συνθήκες απασχόλησης τους. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο εργοδότης να υποχρεούται 
όπως διευκολύνει τους εργαζόμενους να έ‐
χουν τη δυνατότητα ελεύθερης επαφής με τα 
στελέχη της συντεχνίας, στους χώρους ανά‐
παυσης ή και εργασίας νοουμένου ότι δεν θα 
κωλύεται η διεξαγωγή της εργασίας.  

• Από τη στιγμή που ένας σημαντικός αριθμός 
εργαζομένων σ’ ένα συγκεκριμένο χώρο εργα‐
σίας δηλώσει ότι εντάσσεται σε μία συντεχνία 
και επιθυμεί την σύναψη συλλογικής σύμβα‐
σης, ο εργοδότης να υποχρεούται όπως ανα‐
γνωρίσει την συνδικαλιστική οργάνωση και 
προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για την υπο‐
γραφή συλλογικής σύμβασης.  

• Εάν ο εργοδότης αμφισβητεί τις δηλώσεις του 
προσωπικού το θέμα να παραπέμπεται στον 
Έφορο Συντεχνιών για ρύθμιση. Σε περί‐
πτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των 
δύο πλευρών ο Έφορος να διενεργεί ψηφοφο‐
ρία ανάμεσα στο επηρεαζόμενο προσωπικό, 
στην παρουσία εκπροσώπων των συντεχνιών 
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και του εργοδότη. Πριν την ψηφοφορία τόσο οι 
εκπρόσωποι των συντεχνιών όσο και του ερ‐
γοδότη, εάν επιθυμούν, να έχουν το δικαίωμα 
να μιλήσουν στο προσωπικό και ν’ ανα‐
πτύξουν τις θέσεις τους. Στην ψηφοφορία να 
μην δικαιούται να συμμετέχει το διευθυντικό 
προσωπικό που ενεργεί εκ μέρους της διεύ‐
θυνσης. Εφ’ όσον το 30% του προσωπικού ψη‐
φίσει υπέρ της οργάνωσης ο εργοδότης να υ‐
ποχρεώνεται ν’ αναγνωρίσει τις συντεχνίες 
και να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις με αυ‐
τές για την σύναψη συλλογικής σύμβασης. 
Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι που θα 
ψηφίσουν υπέρ της οργάνωσης δεν ξεπερνούν 
το 30% η διαδικασία να μπορεί να επαναλη‐
φθεί με την παρέλευση δύο χρόνων.  

• Οι διαπραγματεύσεις θα διεξάγονται σύμ‐
φωνα με τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ.  

• Από τη στιγμή που ο εργοδότης θα έχει πλη‐
ροφορηθεί σχετικά με την απόφαση αριθμού 
του προσωπικού του να οργανωθεί στις συ‐
ντεχνίες και σε διάστημα έξι μηνών μετά την 
ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, σε κα‐
νέναν από τους επηρεαζόμενους εργαζόμε‐
νους δεν θα λαμβάνονται μονομερώς μέτρα 
που θα μπορούν να θεωρηθούν εκδικητικά, 
όπως εκφοβισμός, ψυχολογική πίεση, δυσμε‐
νής μετάθεση, απόλυση κλπ. 

• Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η οργάνωση των 
εργαζομένων θα πρέπει να αφορά σε συντε‐
χνία της επιλογής τους.  

Η μη εφαρμογή των προαναφερόμενων προνοιών θα 
πρέπει  να  συνοδεύεται  από  την  επιβολή  υποδειγματικών 
και αποτρεπτικών κυρώσεων οι οποίες θα κατευθύνονται 
σε δύο επίπεδα: 
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1.  Υψηλό επίπεδο αποζημιώσεων. 

2.  Αποτρεπτικά πρόστιμα.  

Σχετικά με το πρώτο επίπεδο προτείνεται όπως εφαρ‐
μοστούν οι νομοθετικές ρυθμίσεις  του Νόμου για την ίση 
αμοιβή  και  για  την  ισότητα  της  μεταχείρισης,  βάσει  των 
οποίων προβλέπονται τα ακόλουθα: 

• Σε περίπτωση απόλυσης ή δυσμενούς μετα‐
χείρισης εργαζομένου εξ’ αιτίας της οργά‐
νωσης του σε συντεχνία να μην ισχύουν ο‐
ποιεσδήποτε διατάξεις που να συνδέουν το δι‐
καίωμα αποζημίωσης με τις ελάχιστες ώρες 
εργασίας, το διάστημα απασχόλησης ή τον 
τόπο απασχόλησης. 

• Το ποσό αποζημίωσης να πληρώνεται εξ’ ολο‐
κλήρου από τον εργοδότη. 

• Σε περίπτωση απόλυσης και εφ’ όσον το επι‐
θυμεί ο εργαζόμενος, να έχει το δικαίωμα ε‐
παναπρόσληψης.  

• Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης να 
περιλαμβάνεται δίκαιη και εύλογη αποζημί‐
ωση που να καλύπτει ολόκληρη τη θετική ζη‐
μιά που το άτομο υπέστη, χρηματική ικανο‐
ποίηση για απώλεια καριέρας, καθώς και τους 
νόμιμους τόκους από την ημερομηνία της α‐
πόλυσης μέχρι την ημερομηνία της πλήρους 
καταβολής της αποζημίωσης. 

Σε ότι αφορά την επιβολή ποινών  για παραβίαση της 
σχετικής  νομοθεσίας  να  υπάρχει  πρόνοια  για  την  κλιμά‐
κωση ποινών ανάλογα με  το αν  είναι  ο  εργοδότης αυτός 
που άμεσα παρεμποδίζει και ενεργεί εκδικητικά ή αν πρό‐
κειται για μέλος της Διεύθυνσης κλπ.   Ενδεικτικά αναφέ‐
ρεται  ότι  στο  Νόμο  περί  ίσης  μεταχείρισης  οι  ποινές  για 
παραβίαση των ουσιωδών άρθρων είναι οι ακόλουθες: 
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• Τέσσερις χιλιάδες κυπριακές λίρες ή έξι μήνες 
φυλάκιση ή και τα δυο μαζί όταν πρόκειται 
για παραβίαση εκ μέρους νομικού προσώπου 
ή οργανισμού.  

• Επτά χιλιάδες κυπριακές λίρες όταν πρόκειται 
για παραβίαση εκ μέρους μέλους της Διεύθυν‐
σης.  

Παρόμοια προστασία θα πρέπει  να προβλέπεται  και 
για τους αντιπροσώπους εργαζομένων όπως αυτοί καθορί‐
ζονται στη σύμβαση 135 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας 
(ΔΓΕ)  και  στη  νομοθεσία  για  το  πλαίσιο  ενημέρωσης  και 
διαβούλευσης  των  εργαζομένων  και  την  προστασία  των 
εκπροσώπων των εργαζομένων. 

Σε  ότι  αφορά  την  νομική  ισχύ  των συλλογικών συμ‐
βάσεων,  επισημαίνεται  ότι  η  σύναψη  συλλογικής  σύμ‐
βασης θα συνεχίσει να επιτυγχάνεται μέσα από την διαδι‐
κασία  των  ελεύθερων  συλλογικών  διαπραγματεύσεων 
όπως  αυτή  καθορίζεται  στον  ΚΒΣ.  Προτείνεται  ωστόσο, 
όπως συμπεριληφθούν και οι ακόλουθες πρόνοιες:   

• Σε κάθε επιχείρηση στην οποία υπάρχει οργα‐
νωμένο προσωπικό στις συντεχνίες, η εφαρ‐
μογή της συλλογικής σύμβασης να αποτελεί 
και νομική υποχρέωση του εργοδότη. 

• Στις περιπτώσεις που συγκεκριμένος εργοδό‐
της δεν είναι μέλος του επαγγελματικού εργο‐
δοτικού συνδέσμου και αμφισβητεί την κατά‐
ταξη του σε επαγγελματικό κλάδο στον οποίο 
υπάρχει συλλογική σύμβαση, η διαφορά να 
παραπέμπεται στη Μεσολαβητική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Εργασίας η οποία αφού ακού‐
σει τις δυο πλευρές, το αργότερο σε 15 ημέρες, 
θα εκδίδει απόφαση η οποία θα είναι δεσμευ‐
τική και για τις δυο πλευρές. 

• Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις εμπίπτουν 
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σε επαγγελματικό κλάδο ο οποίος καλύπτεται 
από συλλογική σύμβαση εργασίας και στις 
οποίες οι μη Κύπριοι που απασχολούνται υ‐
περβαίνουν το 20% του προσωπικού τους, η 
σύμβαση να εφαρμόζεται σε όλους τους εργα‐
ζόμενους ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι 
οργανωμένοι στις Συντεχνίες. 

• Σε περίπτωση παραβίασης των συλλογικών 
συμβάσεων οι συντεχνίες δύνανται ν’ ακολου‐
θήσουν την προβλεπόμενη από τον ΚΒΣ δια‐
δικασία, ενώ στην περίπτωση που κάτι τέτοιο 
δεν είναι εφικτό τόσο οι οργανώσεις, όσο και 
οι εργαζόμενοι να έχουν το δικαίωμα προ‐
σφυγής στη δικαιοσύνη.  

Σε περίπτωση παραβίασης της συλλογικής σύμβασης 
προτείνεται ενδεικτικά η άρση των ακόλουθων μέτρων:  

• Επιβολή αποτρεπτικών προστίμων.   

• Εξαναγκασμός για την εφαρμογή της σύμβα‐
σης.  

• Μέτρα αναφορικά με τις άδειες λειτουργίας 
των επιχειρήσεων.  

Τέλος,  σε  ότι  αφορά  την  υφιστάμενη  νομοθεσία  για 
τους Πρότυπους Κανόνες που αφορούν στην  τήρηση  των 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας από εταιρείες που εκτε‐
λούν δημόσια έργα, αυτή θα πρέπει να επεκταθεί ώστε:  

• Να καλύπτει όλους τους κλάδους. 

• Να είναι απαραίτητη η πιστοποίηση από τις 
συντεχνίες ότι η συγκεκριμένη εταιρεία στην 
οποία ανατίθεται το έργο εφαρμόζει τη συλ‐
λογική σύμβαση εργασίας. 

Επισημαίνεται,  ότι  η  προώθηση  των  προτεινόμενων 
θεσμικών  και  νομοθετικών  ρυθμίσεων  σε  καμιά  περί‐
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πτωση  δεν  στοχεύει  στην  αμφισβήτηση  της  φιλοσοφίας 
του  υφιστάμενου  συστήματος  εργασιακών  σχέσεων.  Στο 
πλαίσιο  αυτό,  οι  δύο  μεγαλύτερες  συνδικαλιστικές  οργα‐
νώσεις  υποστηρίζουν  την  διασφάλιση  του  συστήματος  ε‐
λεύθερων  συλλογικών  διαπραγματεύσεων  και  τριμερούς 
συνεργασίας,  θεωρώντας  ότι  το  σύστημα  αυτό  αποτελεί 
ιστορική  κατάκτηση  για  τους  εργαζόμενους  και  την  κοι‐
νωνία.  

2.5.   Άλλες πλευρές των εργασιακών σχέσεων στην 
Κύπρο 

• Νομοθεσία για την ίση αμοιβή  

Όπως φαίνεται και από την ανάλυση σε αυτή τη μελέτη, οι 
θεωρητικές  ερμηνείες  των  μισθολογικών  ανισοτήτων  με‐
ταξύ  ανδρών  και  γυναικών ποικίλουν.  Στο πλαίσιο  αυτό, 
τα αποτελέσματα των διαφόρων εμπειρικών ερευνών πα‐
ρότι  αναγνωρίζουν  τους  ίδιους προσδιοριστικούς παράγο‐
ντες  του  μισθολογικού  χάσματος,  διαφοροποιούνται  ω‐
στόσο σημαντικά σε σχέση με το ειδικό βάρος που αποδί‐
δουν σε κάθε παράγοντα. 

Σε ότι αφορά αποκλειστικά το μισθολογικό χάσμα με‐
ταξύ  ανδρών  και  γυναικών  (βλ.  παραπάνω)  μία  από  τις 
διαστάσεις του θεσμικού πλαισίου διαμόρφωσης των αμοι‐
βών  που  επηρεάζει  το  χάσμα,  είναι  και  η  νομοθεσία  για 
την  ίση  αμοιβή.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  τόσο  η  εφαρμογή  της 
αρχής  της  ίσης  αμοιβής  για  ίδια  εργασία,  και  στην  συνέ‐
χεια η εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία 
ίσης αξίας, όσο και άλλες άμεσες πολιτικές  ίσης αμοιβής, 
φαίνεται ότι επέδρασαν θετικά στη μείωση του μισθολογι‐
κού  χάσματος  μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών  σε  όλη  την 
Ευρώπη, δεν επαρκούν ωστόσο από μόνες τους, χωρίς τον 
συνδυασμό άλλων μέτρων, κυρίως μέτρων που στοχεύουν 
στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης της αγοράς 
εργασίας και διαμόρφωσης των αμοιβών (Rubery, 2007).   
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Στην Κύπρο, η πολιτική για την ίση αμοιβή ξεκινά με 
ιδιαίτερη  καθυστέρηση,  και μέχρι σήμερα περιορίζεται σε 
νομοθετικά μέτρα. Παρότι δηλαδή η απαγόρευση των δια‐
κρίσεων και η αρχή της  ισότητας αποτελεί θεμελιώδη νο‐
μική αρχή η οποία θεσπίστηκε αρχικά με το Σύνταγμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960 (Άρθρο 28), εντούτοις οι 
σημαντικότερες  ρυθμίσεις  κατά  των  διακρίσεων  προέκυ‐
ψαν  πρόσφατα  ως  αποτέλεσμα  της  εναρμόνισης  της  κυ‐
πριακής  νομοθεσίας  με  το  ευρωπαϊκό  κεκτημένο.  Ειδικό‐
τερα,  η  ίση αμοιβή και  η απαγόρευση  των διακρίσεων σε 
βάρος  των  γυναικών,  κατοχυρώνεται  ουσιαστικά  με  τον 
νόμο «περί Καταβολής Ίσης Αμοιβής, μεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών για την  ίδια εργασία ή για εργασία στην οποία 
αποδίδεται ίδια αξία» Ν. 177/2002.  

Δεδομένου  ότι  η  σχετική  νομοθεσία  τέθηκε  σε  ισχύ 
από την 1η Ιανουαρίου 2003, μία αξιολόγηση ως προς την 
αποτελεσματικότητα  της  στη  μείωση  του  μισθολογικού 
χάσματος  δεν  έχει  ακόμη  επιχειρηθεί.  Σύμφωνα  ωστόσο 
με τις μέχρι σήμερα ενδείξεις, είναι αμφίβολο εάν και κατά 
πόσο  το  περιεχόμενο  της  σχετικής  νομοθεσίας  έχει  γνω‐
στοποιηθεί  ακόμη  και  προς  στους  άμεσα  εμπλεκόμενους 
έτσι ώστε να γίνουν οι αναγκαίες βελτιώσεις στη ζωή των 
γυναικών  στους  χώρους  εργασίας. Όπως  χαρακτηριστικά 
αναφέρει  το  Κεντρικό  Γραφείο  Γυναικών  της ΠΕΟ  στις  7 
Ιουνίου  2005,  στο πλαίσιο  της παρέλευσης  δύο  και  πλέον 
ετών από  την  έναρξη  ισχύος  της  νέας  νομοθεσίας,  χωρίς 
την άρση των αναγκαίων μέτρων εκ μέρους των εμπλεκό‐
μενων μερών, συντεχνιών και εργοδοτικών οργανώσεων, η 
παρέμβαση  του  Υπουργείου  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Α‐
σφαλίσεων  είναι  επιβεβλημένη.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  το  γε‐
γονός ότι στις 13  Ιουνίου 2005  το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  κοινοποίησε  προς  τους  κοινωνι‐
κούς  εταίρους  εγκύκλιο αναφορικά με  την προώθηση και 
άμεση εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, δεν ξαφνιάζει 
ιδιαίτερα.  Αξίζει  μάλιστα  να  σημειωθεί  ότι  με  την  κοινο‐
ποίηση της σχετικής εγκυκλίου το Υπουργείο Εργασίας και 
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Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφάρμοσε απλά το άρθρο 8(1) του 
Ν. 177(Ι)/2002, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια αρχή όπως 
ορίζεται  από  τη  σχετική  νομοθεσία,  δηλαδή,  ο  ίδιος  ο  Υ‐
πουργός  Εργασίας  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  υποχρε‐
ούται  να  καλέσει  τις  εργοδοτικές  και  συνδικαλιστικές  ορ‐
γανώσεις  να  εξετάσουν  το  περιεχόμενο  των  συλλογικών 
συμβάσεων  εργασίας  προκειμένου  να  εντοπίσουν  τυχόν 
διατάξεις που είναι αντίθετες με τη νομοθεσία και να προ‐
χωρήσουν στην άμεση τροποποίηση τους. Δεν είναι ωστό‐
σο ακόμη γνωστό κατά πόσο οι  εργοδοτικές και συνδικα‐
λιστικές  οργανώσεις  έπραξαν  ή  όχι  κατ’  εφαρμογή  της 
σχετικής νομικής υποχρέωσης. Επισημαίνεται ότι μετά το 
πέρας  της  προβλεπόμενης  προθεσμίας  η  οποία  είχε  ορι‐
στεί για τις 31 Οκτωβρίου 2005, οι κοινωνικοί εταίροι είχαν 
την  υποχρέωση  όπως  ενημερώσουν  άμεσα  το  Υπουργείο 
Εργασίας σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν, 
σε συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα από την υφιστά‐
μενη νομοθεσία.  

Όσον αφορά την εξέλιξη του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών,  θα  μπορούσαμε  να  πούμε 
ότι η καθυστέρηση που σημειώθηκε τα προηγούμενα χρό‐
νια  στην  υιοθέτηση  εξειδικευμένης  νομοθεσίας  συγκατα‐
λέγεται αναμφισβήτητα στα αρνητικά, ενώ αρνητικό αντί‐
κτυπο  φαίνεται  ότι  έχει  και  η  μέχρι  σήμερα  αναπο‐
τελεσματική  αξιοποίηση  του  πρόσφατου  νομοθετικού 
πλαισίου.  Ένας  επιπλέον  παράγοντας  αφορά  και  στη  μη 
σύνδεση της συλλογικής διαπραγμάτευσης με τις  ίσες ευ‐
καιρίες, ένας τομέας που κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να 
αξιοποιηθεί πλήρως από τους κοινωνικούς εταίρους, τόσο 
ως προς  την κάλυψη των κενών,  των αδυναμιών και  των 
αρνητικών  προνοιών  της  υφιστάμενης  νομοθεσίας,  όσο 
και ως προς την βελτίωσή της.  

• Μερική απασχόληση 

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη συγκέντρωση των χαμη‐
λών αμοιβών στους μερικώς απασχολούμενους θα αναμε‐
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νόταν  η  μερική  απασχόληση  να  κατέχει  εξέχουσα  θέση 
στη συζήτηση για τις χαμηλές αμοιβές. Στη βάση ωστόσο 
διαθέσιμων  στοιχείων  αναφορικά  με  το  θεσμικό  πλαίσιο 
εργασίας στις 15 χώρες κράτη μέλη της ΕΕ και την Νορβη‐
γία  (Ιωακείμογλου,  Σουμέλη  και Carley  2002),  δεν προκύ‐
πτουν ειδικές ρυθμίσεις που να επικεντρώνονται στη σχέ‐
ση  των  κατώτατων  αμοιβών  με  τους  μερικώς  απασχο‐
λούμενους. Μόνη εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί η περί‐
πτωση  της  Ελλάδας,  όπου  σύμφωνα  με  ένα  νομοθέτημα 
του  2000  (Ν.2874/2000)  οι  αμοιβές  των  μερικώς  απασχο‐
λούμενων  αυξάνονται  κατά  7,5%  για  ημερήσια  εργασία 
από μία έως τρεις ώρες, ένα μέτρο η εισαγωγή του οποίου 
αποφασίστηκε προκειμένου να αποτρέψει  τους εργοδότες 
ν’  απασχολούν  εργαζόμενους  με  λιγότερο  από  τέσσερις 
ώρες ημερησίως. Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλά‐
δας  (ΓΣΕΕ)  προτείνει  επίσης όπως προσαυξηθεί  η αμοιβή 
της μερικής απασχόλησης κατά 25% σε σχέση με το μισθό 
που αναλογεί στη μειωμένη διάρκεια της εργασίας, και σε 
καμιά περίπτωση να μην πέφτει κάτω από το 50% του μι‐
σθού που αναλογεί στην πλήρη απασχόληση. 

Στη  Γαλλία  επίσης,  λόγω  της  ραγδαίας  ανάπτυξης 
της μερικής απασχόλησης από τις αρχές της δεκαετίας του 
1990 και δεδομένου ότι ο κατώτατος μισθός (SMIC) υπολο‐
γίζεται  σε  ωρομίσθια  βάση,  προκύπτει  ότι  το  εγγυημένο 
αυτό  ωρομίσθιο,  εάν  μάλιστα  υπολογιστεί  σε  μηνιαία  ή 
ετήσια βάση, χάνει σταδιακά την αποτελεσματικότητά του 
ως μέτρο για τον περιορισμό της αύξησης του αριθμού των 
χαμηλά αμειβόμενων. Στο πλαίσιο αυτό, τα συνδικάτα ζη‐
τούν  αύξηση  του  SMIC,  μαζί  με  πιο  περιοριστικές  ρυθμί‐
σεις ως προς την χρήση της μερικής απασχόλησης.  

Σε  ότι  αφορά  αποκλειστικά  την  περίπτωση  της  Κύ‐
πρου, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης βρίσκονται ακόμη 
στα πρώτα στάδια ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να περιορί‐
ζονται  σχεδόν  αποκλειστικά  στη  χρήση  της  μερικής  και 
της  προσωρινής  απασχόλησης.  Παρότι  ωστόσο  η  μερική 
απασχόληση αποτελεί μία από τις πιο συνηθισμένες νέες 
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μορφές  απασχόλησης,  παραμένει  σε  ιδιαίτερα  χαμηλά  ε‐
πίπεδα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά στις περισ‐
σότερες άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ σε εθνικό επίπεδο από το 
2002  και μετά μειώνεται σταθερά. Συγκεκριμένα, σύμφω‐
να με στοιχεία  της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για  το 
έτος  2006,  η  μερική  απασχόληση  μειώθηκε  από  8,9%  το 
2005 σε 7,7%  το 2006,  ενώ η μείωση αυτή είναι ακόμη πιο 
αισθητή ανάμεσα στις γυναίκες όπου το ποσοστό των με‐
ρικώς  απασχολούμενων  γυναικών  μειώθηκε  από  14%  το 
2005 σε 12,1% το 2006. Σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας έρευ‐
νας ο κυριότερος λόγος που προβαλλόταν για μερική απα‐
σχόληση με ποσοστό  32,8%  ήταν  η μη  εξεύρεση πλήρους 
απασχόλησης,  ενώ  ως  δεύτερος  λόγος  με  ποσοστό  31,5% 
ήταν οικογενειακοί ή προσωπικοί λόγοι.  

Δεν  έχει  ωστόσο  ολοκληρωθεί  μέχρι  σήμερα  καμία 
σχετική μελέτη αναφορικά με τους λόγους οι οποίοι ευθύ‐
νονται για την περιορισμένη προτίμηση των εργαζομένων 
στη  μερική  απασχόληση.  Σύμφωνα  ωστόσο  με  στοιχεία 
του  ΙΝΕΚ, σε ότι αφορά αποκλειστικά τον κλάδο του λια‐
νικού εμπορίου,  έναν τομέα όπου σε σύγκριση με άλλους 
τομείς  συγκεντρώνει  ιδιαίτερα  υψηλά  ποσοστά  μερικής 
απασχόλησης,  ως  επί  το  πλείστον  γυναικείας,  ένας  από 
τους βασικότερους λόγους που ωθούν μία εργαζόμενη να 
παραιτηθεί  από  την  θέση  μερικής  απασχόλησης  είναι  το 
ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα που αυτή συνεπάγεται. Όπως 
προκύπτει στο πλαίσιο της παρούσης ανάλυσης οι περισ‐
σότεροι χαμηλόμισθοι έχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
και μερικής απασχόλησης. Συγκεκριμένα, το 60% περίπου 
των  εργαζομένων με μερική απασχόληση και  το  50%  πε‐
ρίπου  των  εργαζομένων  με  σύμβαση  ορισμένου  χρόνου 
στα  επαγγέλματα  της  χειρωνακτικής  ή  της  ανειδίκευτης 
διανοητικής εργασίας (ISCO 4 έως 9) το 2002 ήταν χαμηλό‐
μισθοι, ενώ ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός 
ότι μόνον ένας στους τρεις μισθωτούς της εν λόγω ομάδας 
είναι  άνδρας.  Είναι  φανερό  λοιπόν  ότι  η  χαμηλά αμειβό‐
μενη  εργασία  και  το  μισθολογικό  χάσμα  μεταξύ  ανδρών 
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και  γυναικών  είναι  φαινόμενα που  επικαλύπτονται,  επο‐
μένως,  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίζονται  από  μια  και  μο‐
ναδική δέσμη μέτρων. Η διαπίστωση αυτή είναι  ιδιαίτερα 
σημαντική  εάν  λάβει  κανείς  υπόψη  το  περιεχόμενο  των 
μέτρων πολιτικής αναφορικά με  την προώθηση  της μερι‐
κής  απασχόλησης  με  στόχο  αφενός  μεν  την  αύξηση  της 
γυναικείας  απασχόλησης,  αφετέρου  δε  την  διευκόλυνση 
των γυναικών στη συμφιλίωση οικογένειας και  εργασίας. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του πρόσφατα εξαγ‐
γελθέντος  προγράμματος  δράσης  του  Υπουργείου  Εργα‐
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 2 Φεβρουαρίου 2007, 
αναφορικά  με  την  επιδότηση  επιχειρήσεων  και  οργανι‐
σμών προκειμένου για την δημιουργία νέων θέσεων εργα‐
σίας μέσω ευέλικτων διευθετήσεων. Το συγκεκριμένο πρό‐
γραμμα, το οποίο μάλιστα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου 
και πιο φιλόδοξου προγράμματος αναφορικά με την «Προ‐
ώθηση των σύγχρονων και ευέλικτων μορφών απασχόλη‐
σης»,  αν  και  λαμβάνει  υπόψη  για  παράδειγμα  την  αρχή 
της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, αδυνατεί κατά τη 
γνώμη μας να προσεγγίσει τις ποιοτικές αδυναμίες της γυ‐
ναικείας  απασχόλησης  (π.χ.  χαμηλές  αμοιβές,  έντονος 
επαγγελματικός  διαχωρισμός),  ανακυκλώνοντας  κατ’  αυ‐
τό  τον  τρόπο  τις  προκαταλήψεις  και  τα  στερεότυπα  για 
την γυναικεία εργασία. 

• Αδήλωτη εργασία  

Μία εξίσου σημαντική διάσταση τόσο για την Κύπρο όσο 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφορά στην έλλειψη στατιστι‐
κών στοιχείων για την ανεπίσημη αγορά εργασίας. Συγκε‐
κριμένα,  οι  επίσημες  στατιστικές  δεν  παρέχουν  καθόλου 
στοιχεία για τις χαμηλές αποδοχές των απασχολούμενων 
στην ανεπίσημη αγορά εργασίας  (παράνομη και αδήλωτη 
εργασία,  παραοικονομία)  ούτε  και  για  τις  οικονομικές 
δραστηριότητες  που  χαρακτηρίζονται  από  υψηλή  συγκέ‐
ντρωση μεταναστών,  νέων και  γυναικών. Δεδομένου λοι‐
πόν  ότι  οι  χαμηλές  αμοιβές  επικρατούν  στην  ανεπίσημη 
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αγορά  εργασίας,  για  την  οποία  δεν  υπάρχουν  στοιχεία, 
προκύπτει  το  συμπέρασμα  ότι  το  πρόβλημα  της  χαμηλό‐
μισθης  εργασίας υποτιμάται σοβαρά στην πράξη.   Σε ότι 
αφορά  αποκλειστικά  την  περίπτωση  της  Κύπρου,  μέχρι 
σήμερα,  το πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας δεν έχει α‐
πασχολήσει άμεσα την πολιτεία και τους κοινωνικούς συ‐
νομιλητές,  και  αν  τοποθετείται,  τοποθετείται  μάλλον  έμ‐
μεσα,  σε  ένα ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού και δρά‐
σης  που  αφορά  στην  απασχόληση  συγκεκριμένων  κα‐
τηγοριών  εργαζομένων  όπως  οι  «ξένοι  εργάτες»  και  οι 
Τουρκοκύπριοι.  

Αναφορικά  με  την  έκταση  της  αδήλωτης  εργασίας, 
διαπιστώνεται  ένα σημαντικό κενό στη γνώση,  ενώ τα ό‐
ποια  διαθέσιμα  στοιχεία  είναι  αποσπασματικά,  προέρχο‐
νται από διαφορετικές πηγές και δεν είναι γνωστές οι μέ‐
θοδοι συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στοιχείων αυ‐
τών.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  η  παράθεση  οποιονδήποτε  στοι‐
χείων θα ήταν παρακινδυνευμένη. Υπάρχουν ωστόσο εκτι‐
μήσεις ότι το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας εκτείνεται 
περισσότερο  σε  επιλεγμένους  κλάδους  οικονομικής  δρα‐
στηριότητας,  κυρίως  στην  κατασκευαστική  και  την  ξενο‐
δοχειακή  βιομηχανία,  καθώς  και  σε  κάποιους  τομείς  του 
κλάδου των υπηρεσιών, ενώ επηρεάζει ως επί το πλείστον 
συγκεκριμένες  κατηγορίες  εργαζομένων,  περισσότερο  ευ‐
άλωτες στο σύνολό τους, ιδιαίτερα τους ξένους εργάτες και 
τους Τουρκοκύπριους και σε μικρότερο βαθμό τις γυναίκες 
και  τους  νεοεισερχόμενους.  Ειδικότερα,  σε  ότι  αφορά  την 
οικοδομική  βιομηχανία  αναφέρουμε  ενδεικτικά  ότι  σύμ‐
φωνα  με  στοιχεία  της  Επιθεώρησης  Εργασίας  που  δημο‐
σιοποιήθηκαν την 1η Δεκεμβρίου 2003, σε σύνολο 789 επι‐
θεωρήσεων  που  πραγματοποιήθηκαν  τον  Νοέμβριο  του 
2003,  διαπιστώθηκε  ότι  το  11,3%  των  εργοδοτών  και  το 
29,93%  των  εργαζομένων  δεν  ήταν  εγγεγραμμένοι  στο 
Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από το σύνολο των απα‐
σχολουμένων που δεν ήταν δηλωμένοι από τους εργοδότες 
τους, το 19,93% ήταν Ελληνοκύπριοι και το 10% ήταν Τουρ‐
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κοκύπριοι.  Ο  έλεγχος  που  διεξήγαγε  το Υπουργείο  Εργα‐
σίας  και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων  αφορούσε αποκλειστικά 
σε εκστρατεία ελέγχου για την ασφάλιση Τουρκοκυπρίων 
και Ελληνοκυπρίων στην οικοδομική βιομηχανία, γι’ αυτό 
και δεν συμπεριλαμβάνει άλλες κατηγορίες εργαζομένων 
όπως οι «ξένοι εργάτες». Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμέ‐
νος  έλεγχος πραγματοποιήθηκε μετά από πίεση των κοι‐
νωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται σε κλαδικό επί‐
πεδο. 

Όσον αφορά την φύση της αδήλωτης  εργασίας, πρό‐
κειται  για  απασχόληση  νόμιμης  φύσης  η  οποία  ωστόσο 
δεν  δηλώνεται  στις  δημόσιες  αρχές.  Σύμφωνα  με  εκτιμή‐
σεις των εμπλεκόμενων φορέων, στην Κύπρο εκτός αυτών 
που  απασχολούνται  εξ’  ολοκλήρου  με  αδήλωτη  εργασία, 
στις περιπτώσεις δηλαδή που η αδήλωτη εργασία αποτελεί 
την μοναδική πηγή εσόδων για τον απασχολούμενο, είναι 
πολύ συχνό και το φαινόμενο της μερικώς αδήλωτης εργα‐
σίας, με την μορφή είτε μέρους του εργάσιμου χρόνου που 
δεν  δηλώνεται,  είτε  δεύτερης  εργασίας με μειωμένο ωρά‐
ριο. Σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμι‐
κού για το έτος 2006 το 4,6% του συνόλου των απασχολού‐
μενων είχαν και δεύτερη εργασία, ενώ το μεγαλύτερο πο‐
σοστό  της  δεύτερης  απασχόλησης  αφορούσε  στον  τομέα 
της γεωργίας με ποσοστό 41,8%.  

Στην Κύπρο δεν προβλέπεται ειδικό νομοθετικό πλαί‐
σιο που να αφορά άμεσα στον ορισμό και την ρύθμιση της 
αδήλωτης  εργασίας.  Μελετώντας  ωστόσο  την  νομοθεσία 
περί  κοινωνικών  ασφαλίσεων  θα  μπορούσαμε  να  ισχυρι‐
στούμε ότι όποια μορφή απασχόλησης αντιβαίνει στα προ‐
βλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία, μπορεί να θεωρη‐
θεί ως αδήλωτη  εργασία.  Ειδικότερα,  σύμφωνα με  το άρ‐
θρο  4  του  νόμου  Ν.  41/80  περί  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων 
όπως  αυτός  έχει  τροποποιηθεί  μέχρι  και  το  1997,  «για  ο‐
ποιαδήποτε περίοδο εισφορών, κατά την οποία ή για μέρος 
της οποίας πρόσωπο απασχολήθηκε ως μισθωτός, υπάρχει 
η υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον μισθωτό,  τον 
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εργοδότη και από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας». Ως 
περίοδος  εισφορών  ορίζεται  ο  ημερολογιακός  μήνας  ή  η 
ημερολογιακή εβδομάδα αντίστοιχα, ανάλογα με τον τρό‐
πο υπολογισμού των αποδοχών του εργαζόμενου. Οι απο‐
δοχές που  υπολείπονται  του ποσού  της μίας λίρας  την  ε‐
βδομάδα  και  των  τεσσάρων  λιρών  τον μήνα,  θεωρούνται 
αμελητέες και εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής ει‐
σφορών. Σε νομοθετικό επίπεδο και δεδομένου ότι η απα‐
σχόληση  «ξένων  εργατών»  στην  Κύπρο  συνδέεται  άρρη‐
κτα με το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας, αξιοσημείω‐
τη είναι και η συμφωνία των κοινωνικών συνομιλητών για 
την άμεση εφαρμογή παλαιότερης υπουργικής απόφασης 
σύμφωνα με  την οποία καθίσταται υποχρεωτική η  ιατρο‐
φαρμακευτική  περίθαλψη  των  «αλλοδαπών»  εργαζομέ‐
νων.     

Το  πρόβλημα    της  αδήλωτης  εργασίας  καθαυτό,  δεν 
έχει αποτελέσει μέχρι σήμερα αντικείμενο κοινωνικού δια‐
λόγου,  έχει απασχολήσει ωστόσο  τους κοινωνικούς συνο‐
μιλητές εμμέσως είτε στο πλαίσιο τριμερών είτε στο πλαί‐
σιο διμερών συναντήσεων.  

Μεγαλύτερη  κινητικότητα  με  την  μορφή  συγκεκριμένων 
πρωτοβουλιών  παρουσιάζεται  και  πάλι  σε  κλαδικό  επί‐
πεδο και αφορά ιδιαίτερα στον κλάδο της οικοδομικής/ κα‐
τασκευαστικής  βιομηχανίας.  Ειδικότερα,  στο  πλαίσιο  της 
τελευταίας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που 
υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2004, σύμφωνα με το άρθρο 
8, το οποίο κρίνεται και από τα σημαντικότερα της σύμβα‐
σης, τα δύο μέρη συμφωνούν ότι με θετικό πνεύμα θα συ‐
ζητήσουν προκειμένου για την εφαρμογή της συλλογικής 
σύμβασης  απ’  όλους  τους  εργολάβους.  Στην  κατεύθυνση 
αυτή, τα δύο μέρη συμφώνησαν όπως προχωρήσουν στην 
ετοιμασία κοινού υπομνήματος που θα υποβληθεί στα αρ‐
μόδια σώματα και θα περιλαμβάνει εισηγήσεις για την ε‐
πίλυση του προβλήματος της μη εφαρμογής της σύμβασης 
από  μεγάλη  μερίδα  εργολάβων,  καθώς  και  της  κατα‐
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στρατήγησής  της από αρκετούς  εργολάβους, μέλη  της Ο‐
μοσπονδίας  Συνδέσμων  Εργολάβων  Οικοδομών  Κύπρου 
(ΟΣΕΟΚ),  δύο  συνθήκες που  ευνοούν  την αδήλωτη  εργα‐
σία. Μία άλλη πρωτοβουλία αφορά στην κατάθεση κοινού 
πλαισίου θέσεων εκ μέρους της ΟΣΕΟΚ και των δύο μεγα‐
λύτερων  συνδικαλιστικών  οργανώσεων  της  ΠΕΟ  και  της 
ΣΕΚ αναφορικά με την απασχόληση Τουρκοκυπρίων στις 
περιοχές που  ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Στο  σχετικό  υπόμνημα,  αναφέρεται  ότι  οι  Τουρκοκύπριοι 
αποτελούν  το  30‐35%  του συνόλου  των απασχολουμένων 
στην οικοδομική βιομηχανία και στους συναφείς κλάδους 
και  προτείνονται  μέτρα  για  την  βελτίωση  των  όρων  και 
των συνθηκών απασχόλησής  τους. Στα μέτρα αυτά περι‐
λαμβάνονται  μεταξύ  άλλων  η  εντατικοποίηση  των  ελέγ‐
χων εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά με την 
υποχρεωτική καταβολή των κοινωνικών ασφαλίσεων, κα‐
θώς και ο έλεγχος εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών 
σχετικά με την υποχρεωτική καταβολή του Φόρου Εισοδή‐
ματος. 

Συνολικά, τόσο οι εργοδοτικές οργανώσεις όσο και τα 
συνδικάτα τάσσονται κατά της αδήλωτης εργασίας. Για τις 
συντεχνίες το βασικό ζήτημα αφορά στην διασφάλιση των 
εργασιακών και  κοινωνικών δικαιωμάτων για όλους  τους 
εργαζόμενους, ενώ για τις εργοδοτικές οργανώσεις η αδή‐
λωτη  εργασία  τροφοδοτεί  τον  αθέμιτο  ανταγωνισμό  με‐
ταξύ των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η ΠΕΟ εξετάζει τις δυ‐
νατότητες αναφορικά με  την  τροποποίηση  της υφιστάμε‐
νης νομοθεσίας κυρίως σε ότι αφορά τις κοινωνικές ασφα‐
λίσεις,  προκειμένου  να  καταθέσει  συγκεκριμένες  προ‐
τάσεις,  ενώ  επισημαίνει  την  ανάγκη  επιβολής  αυστηρό‐
τερων ποινών στους εργοδότες που παρανομούν. Σύμφω‐
να με την επίσημη θέση της ΣΕΚ το πρόβλημα της αδήλω‐
της εργασίας στην Κύπρο συνδέεται αφενός μεν με το υφι‐
στάμενο σύστημα των εργασιακών σχέσεων, αφετέρου δε 
με την αδυναμία της πολιτείας να εφαρμόσει την εργατική 
νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό, η ΣΕΚ θεωρεί επιβεβλημένη 
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την  ικανοποίηση του αιτήματος της αναφορικά με την α‐
πόκτηση δεσμευτικού νομικού περιεχομένου των συλλογι‐
κών συμβάσεων εργασίας  (βλ παραπάνω), καθώς και την 
καλύτερη στελέχωση και ενίσχυση του έργου των επιθεω‐
ρήσεων εργασίας.    

• Ανειδίκευτη εργασία 

Κατά  την  γνώμη  μας,  ένα  επιπλέον  πρόβλημα  τόσο  ως 
προς τον καθορισμό των αμοιβών, όσο και ως προς το ύψος 
των  χαμηλών  αμοιβών  αφορά  στην  έννοια  και  κατ’  επέ‐
κταση τον ορισμό της ανειδίκευτης εργασίας και της κατη‐
γορίας  των  ανειδίκευτων  εργατών,  για  τις  οποίες,  στην 
Κύπρο  δεν προβλέπονται  ειδικές  πρόνοιες  ούτε μέσω  της 
νομοθεσίας ούτε μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργα‐
σίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο όρος ανειδίκευτος εργάτης μπο‐
ρεί,  τόσο  σε  θεωρητικό  όσο  και  σε  πρακτικό  επίπεδο,  να 
αναφέρεται  στον  εργαζόμενο που  έχει  χαμηλό  εκπαιδευ‐
τικό  επίπεδο  και  περιορισμένα  τυπικά  προσόντα  (εκπαι‐
δευτικό  επίπεδο  χαμηλότερο  από  το  Λύκειο  [upper 
secondary]), ο δε όρος του εργαζόμενου σε ανειδίκευτη ερ‐
γασία (worker in unskilled job) μπορεί να αναφέρεται στον 
εργαζόμενο του οποίου το εκπαιδευτικό επίπεδο είναι με‐
σαίο  ή  υψηλό  (Λύκειο  ή  τριτοβάθμια  εκπαίδευση),  αλλά 
παρόλα αυτά καταλαμβάνει θέση ανειδίκευτης εργασίας ή 
χαμηλής ειδίκευσης. Για σκοπούς στατιστικής έρευνας και 
ανάλυσης, η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου κατανέμει τους 
ανειδίκευτους εργάτες, χωρίς ωστόσο να κάνει χρήση του 
όρου  καθαυτού,  στην  επαγγελματική  κατηγορία  9  όπως 
αυτή  ορίζεται  σύμφωνα  με  την  διεθνή  ταξινόμηση  ISCO 
88. Ειδικότερα, η εν λόγω επαγγελματική κατηγορία, περι‐
λαμβάνει  τους  πλανόδιους,  καθαριστές,  φύλακες,  κλητή‐
ρες,  εργάτες  και  παρόμοιους.  Εντούτοις,  τα  διαθέσιμα 
στοιχεία επιτρέπουν να εντοπίσουμε εργαζόμενους με χα‐
μηλό εκπαιδευτικό επίπεδο  (χαμηλότερο του Λυκείου) και 
στις κατηγορίες 6, 7 και 8, και να τους εντάξουμε στην κα‐
τηγορία των ανειδίκευτων εργατών. 
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Όπως προέκυψε  από  την ανάλυση  των  χαμηλών μι‐
σθών που παρουσιάσαμε παραπάνω, το ζήτημα της ανει‐
δίκευτης και της χαμηλόμισθης εργασίας συνδέονται στε‐
νά: 77%  των χαμηλόμισθων απασχολείται σε  τρεις  επαγ‐
γελματικές  κατηγορίες,  τις  ISCO  4,5  και  9,  που  είναι  κα‐
τηγορίες κατεξοχήν ανειδίκευτης  εργασίας,  και  επιπλέον, 
στο εσωτερικό αυτών των επαγγελμάτων οι χαμηλόμισθοι 
αναλαμβάνουν τις πιο ανειδίκευτες εργασίες. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύ‐
πρου και ειδικότερα, την Απογραφή των Επιχειρήσεων του 
2000,  τις  Εργατικές  Στατιστικές  του  2002  και  την Έρευνα 
Εργατικού Δυναμικού του 2003, το 2003 υπήρξαν 111.900 ερ‐
γαζόμενοι  σε  ανειδίκευτη  εργασία  (53.000  εντάσσονταν 
στην κατηγορία 9 της  ISCO). Υπήρξαν 90.700 ανειδίκευτοι 
εργάτες το 2003, δηλαδή περίπου 28% της συνολικής απα‐
σχόλησης  (33.000  εντάσσονταν  στην  κατηγορία  9).  Το  ερ‐
γατικό  δυναμικό  των  ανειδίκευτων  αριθμούσε  περίπου 
96.000, από τους οποίους οι 5.000 ήταν άνεργοι. Το ποσοστό 
ανεργίας των ανειδίκευτων ανέρχεται σε 5,1%, δηλαδή εί‐
ναι  υψηλότερο  κατά  μία  ποσοστιαία  μονάδα  από  εκείνο 
των  εργαζομένων με  υψηλή ή μεσαία  ειδίκευση  (περίπου 
4%). Το ποσοστό απασχόλησης είναι πολύ χαμηλότερο για 
τους ανειδίκευτους, ως αποτέλεσμα της χαμηλής συμμετο‐
χής τους που ανέρχεται   σε   περίπου 55% του πληθυσμού 
εργάσιμης ηλικίας, έναντι 76% και 91% όσων έχουν μεσαία 
και υψηλή ειδίκευση αντίστοιχα. Δεν υπάρχει κανένα στοι‐
χείο που να δείχνει ότι τα μεγέθη αυτά έχουν αλλάξει κα‐
τά  τα  τελευταία  χρόνια.  Ένας  μεγάλος  αριθμός  μετανα‐
στών ή Τουρκοκυπρίων απασχολείται σε αδήλωτες χαμη‐
λόμισθες  θέσεις  εργασίας,  χαμηλής  ειδίκευσης  οι  οποίες 
αλλιώς θα ήταν κενές. Επιπλέον,  οι  οικογένειες στην Κύ‐
προ, όπως και σε άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, εφαρ‐
μόζουν μια διαχείριση της αστάθειας και της ανασφάλειας 
της εργασίας κατανέμοντας τον κίνδυνο ανάμεσα στα μέ‐
λη της οικογένειας, και έτσι δίνουν στους νέους τη δυνατό‐
τητα να παραμείνουν άνεργοι μέχρι να έχουν την ευκαιρία 
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να βρουν μια θέση εργασίας αντίστοιχη της ειδίκευσης και 
των γνώσεών τους.  

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, το ζήτημα της ανει‐
δίκευτης εργασίας δεν προσεγγίζεται ούτε μέσω της νομο‐
θεσίας,  ούτε μέσα από τις ΣΣΕ. Ως εκ τούτου, δεν προκύ‐
πτουν ειδικές πρόνοιες που να αφορούν στη ρύθμιση των 
όρων και  των συνθηκών απασχόλησης  των ανειδίκευτων 
εργατών.  Εντούτοις,  ο  όρος  «ανειδίκευτο  προσωπικό»  συ‐
ναντάται συχνά στις ΣΣΕ τόσο σε κλαδικό όσο και σε επι‐
χειρησιακό  επίπεδο. Χαρακτηριστικό  είναι  το παράδειγμα 
της  οικοδομικής  βιομηχανίας,  όπου  η  ΣΣΕ  του  κλάδου  ι‐
στορικά  προέβλεπε  τον  διαχωρισμό  των  εργαζομένων  σε 
πέντε κατηγορίες:  τεχνίτες,  ημιειδικευμένους  εργάτες,   α‐
νειδίκευτους  εργάτες,  εργάτριες  και  μαθητευόμενους. 
Σύμφωνα  με  τις  πρόνοιες  της  νέας  κλαδικής  ΣΣΕ,  όπως 
αυτή  συνομολογήθηκε  τον  Απρίλιο  του  2004,  ο  διαχωρι‐
σμός των εργατών σε ανειδίκευτους εργάτες και σε εργά‐
τριες  εξαλείφεται  και  δημιουργείται μία νέα  ενιαία κατη‐
γορία «εργατών γενικών καθηκόντων», η οποία αμείβεται 
με τον ίδιο κατώτατο εβδομαδιαίο μισθό. Αξίζει ωστόσο να 
σημειωθεί,  ότι  η  εν  λόγω  αλλαγή  έγινε  στο  πλαίσιο  της 
προσπάθειας για την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύ‐
λου, που ξεκίνησε από τα δύο μέρη τον Ιανουάριο του 1996, 
και  όχι με στόχο  την βελτίωση των όρων και  των συνθη‐
κών  απασχόλησης  των  ανειδίκευτων  εργατών.  Στο πλαί‐
σιο  αυτό,  η  κατηγορία  «εργατών  γενικών  καθηκόντων» 
παραμένει  η  χαμηλότερα  αμειβόμενη  στη  μισθολογική 
κλίμακα.  Ειδικότερα,  σύμφωνα  με  την  αύξηση  (βασικός 
μισθός συν  τιμάριθμος)  όπως αυτή προβλέπεται από  την 
νέα  ΣΣΕ  και  ισχύει  αναδρομικά  από  την  1η  Ιανουαρίου 
2004,  τα  κατώτατα  όρια  των  εβδομαδιαίων  βασικών  μι‐
σθών κατά κατηγορία, διαμορφώνονται ως ακολούθως:  

• 194,99 λίρες για τους τεχνίτες  

• 172,52  λίρες για  τους ημι‐ειδικευμένους  εργά‐
τες  
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• 161,43  λίρες  για  τους  εργάτες  γενικών  καθη‐
κόντων  

• 164,40 λίρες για τους μαθητευόμενους 

Η  κατηγορία  των  «εργατών  γενικών  καθηκόντων» 
όπως αυτή  εντοπίζεται  σε μία σειρά,  κυρίως  επιχειρησια‐
κών ΣΣΕ, όπως για παράδειγμα στην χημική βιομηχανία,  
χρησιμοποιείται  στην  πραγματικότητα  εναλλακτικά  του 
όρου «ανειδίκευτο προσωπικό». Δεν λείπουν δε οι συμβά‐
σεις,  όπου  ο  όρος  ανειδίκευτο  προσωπικό  εισήχθη  πρό‐
σφατα.  Για  παράδειγμα  στη  βιομηχανία  ένδυσης  ο  όρος 
«ανειδίκευτο  προσωπικό»  χρησιμοποιήθηκε  για  πρώτη 
φορά  με  την  υπογραφή  της  ΣΣΕ  στις  14  Ιανουαρίου  του 
2002,  σύμβαση που  ισχύει ωστόσο αναδρομικά και για  το 
έτος 2001.  Ειδικότερα, η εν λόγω ΣΣΕ διαχωρίζει σε ανειδί‐
κευτο προσωπικό που απασχολείται σε εβδομαδιαία βάση, 
σε βοηθητικό προσωπικό σε διάφορες εργασίες, σε προσω‐
πικό γραφείου και σε προσωπικό γραφείου ανώτερου επι‐
πέδου που απασχολείται σε μηνιαία βάση.  

Σε όλες ωστόσο τις συμβάσεις που εξετάσαμε τόσο η 
κατηγορία του ανειδίκευτου προσωπικού, όσο και η κατη‐
γορία  των  εργατών  γενικών  καθηκόντων,  δεν  διαφορο‐
ποιούνται σε σχέση με  τους    βασικούς  όρους και  τις συν‐
θήκες  απασχόλησης,  παρά  μόνο  στο  θέμα  των  αμοιβών. 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι 
προαναφερόμενες κατηγορίες δεν αποτελούν τις χαμηλό‐
τερα αμειβόμενες στη μισθολογική κλίμακα. Οι εργαζόμε‐
νοι με τους χαμηλότερους μισθούς είναι συνήθως οι ανει‐
δίκευτοι εργάτες (με την έννοια ότι το εκπαιδευτικό επίπε‐
δό  τους  είναι  χαμηλότερο  του  upper  secondary  Λυκείου) 
που  απασχολούνται  στα  τηλεφωνικά  κέντρα,  στις  πωλή‐
σεις, καθώς και στην ανειδίκευτη εργασία  γραφείου. Ίσως 
μάλιστα  είναι  γι’  αυτό  τον  λόγο  που  το  επάγγελμα  του 
πωλητή και του γραφέα, είναι μεταξύ των έξι επαγγελμά‐
των για τα οποία προβλέπεται η χορήγηση κατώτατων ο‐
ρίων μισθών.  
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Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην 
Κύπρο, το ζήτημα των όρων και των συνθηκών απασχόλη‐
σης  των  ανειδίκευτων  εργατών,  δεν  προσεγγίζεται  νομο‐
θετικά αλλά ούτε και μέσα από τις Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας,  ενώ σε επίπεδο διαλόγου, οι κοινωνικοί εταίροι 
δεν έχουν επιδείξει,  τουλάχιστον μέχρι σήμερα, κανένα  ι‐
διαίτερο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργα‐
ζομένων.  

Ως  εκ  τούτου,  δεν  καταγράφονται  πρωτοβουλίες  εκ 
μέρους  των  εργοδοτικών  οργανώσεων  και  των  συντε‐
χνιών,  ούτε  με  την  μορφή προτάσεων πολιτικής,  ούτε  με 
την μορφή συγκεκριμένων δράσεων που να αφορούν στο 
συγκεκριμένο  ζήτημα  και  να  στοχεύουν  στην  βελτίωση  
των όρων και των συνθηκών απασχόλησης των ανειδίκευ‐
των εργατών.  

Στο  πλαίσιο  αυτό,  η  απόφαση  του  Υπουργικού  Συμ‐
βουλίου,  τον  Απρίλιο  του  2004,  για  τη  σταδιακή  αύξηση 
των  κατώτατων  ορίων  μισθών  σε  έξι  επαγγέλματα,  στο 
ύψος του 50% του εθνικού διάμεσου μέχρι και το 2008 (βλ. 
παραπάνω), παρότι προκύπτει χωρίς επιδίωξη αναφορικά 
με  την  υπό  εξέταση  κατηγορία,  ενδέχεται  να  βελτιώσει, 
έστω και αμυδρά, την οικονομική κατάσταση κάποιων κα‐
τηγοριών  ανειδίκευτου  προσωπικού,  συγκεκριμένα  των 
πωλητών και των γραφέων. 
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Κεφάλαιο 3 
Η διάρθρωση των αμοιβών 

Στα δύο πρώτα κεφάλαια του βιβλίου παρουσιάσαμε το 
γενικό πλαίσιο της ανάλυσης των κλαδικών, επαγγελμα‐
τικών ή ατομικών μισθών. Στο κεφάλαιο 3 περιγράφουμε 
τις μισθολογικές ανισότητες μεταξύ εργαζομένων που 

απασχολούνται σε διαφορετικούς κλάδους παραγωγής και 
επαγγέλματα, που έχουν διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευ‐
σης, που καλύπτονται ή μη από συλλογικές συμβάσεις, 
που απασχολούνται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. 
Στη συνέχεια, με βάση το σύνολο των παραπάνω μισθο‐
λογικών ανισοτήτων προσδιορίζουμε τα χαρακτηριστικά 
της κατάτμησης της αγοράς εργασίας. Τέλος, προσδιορί‐
ζουμε τους παράγοντες που εξηγούν συνολικά τις μισθο‐

λογικές ανισότητες μεταξύ εργαζομένων. Πραγματο‐
ποιούμε με τις παραπάνω αναλύσεις μια «χαρτογράφηση» 

των κυπριακών αγορών εργασίας.  
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1.  Η κατανομή των ατομικών αμοιβών 

Η μέση ωριαία αμοιβή της μισθωτής εργασίας στην Κύπρο 
ανερχόταν  το  2002  σε  4,9  λίρες,  η  δε  διάμεση  (median)  α‐
μοιβή ανερχόταν σε 3,9 λίρες. Η κατανομή των μικτών ω‐
ριαίων αποδοχών, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 14, πλη‐
σιάζει  την  κανονική  κατανομή,  πλην  όμως  παρουσιάζει 
σημαντική κύρτωση με συμπίεση των μισθών προς τα άνω 
στις χαμηλότερες τιμές τους  (στο αριστερό τμήμα της κα‐
τανομής).  

Διάγραμμα 14 

 

Η  απόκλιση  των  αποδοχών  από  την  μέση  τιμή  ήταν  αρ‐
κετά υψηλή,  έτσι ώστε το 25%  των μισθωτών αμείβονταν 
με μικτές ωριαίες απολαβές μικρότερες των 2,8 λιρών, ενώ 
το  25%  των  υψηλόμισθων  αμείβονταν  με  περισσότερες 
από 5,9 λίρες. Στον Πίνακα 1 φαίνονται αναλυτικότερα οι 
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τιμές  των  τεταρτημορίων  της  κατανομής  και  η  τυπική α‐
πόκλιση. 

Ο διάμεσος μισθός ανερχόταν σε 3,93 λίρες, άρα το ε‐
πίπεδο κάτωθεν του οποίου ορίζουμε έναν μισθωτό ως χα‐
μηλόμισθο  βρισκόταν  στις  (2/3)*3,93=2,62  λίρες  ανά  ώρα 
εργασίας (το 2002). Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, αυτός ο 
ωριαίος μισθός αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στο άνω όριο 
του  κατώτερου  τεταρτημορίου.  Προκύπτει  από  την  κατα‐
νομή των απολαβών ότι περίπου 20% των μισθωτών ανή‐
καν, το 2002, στην κατηγορία των χαμηλόμισθων. 

Πίνακας 1 
Μέσες ακαθάριστες  
ωριαίες αμοιβές  

(σε κυπριακές λίρες 2002) 
Μέση τιμή  4,90 
Διάμεση τιμή  3,93 
Τυπική απόκλιση  3,28 
Τεταρτημόρια                     25  2,83 
                                                50  3,93 
                                                75  5,91 

Η κατανομή των ηλικιών των μισθωτών ανά φύλο φαίνε‐
ται στο Διάγραμμα 15. Η μέση ηλικία των ανδρών ανερχό‐
ταν το 2002 σε 40,5 έτη ενώ η αντίστοιχη των γυναικών σε 
37,6 έτη. Η διάμεση ηλικία των ανδρών ανερχόταν σε 40,0 
έτη ενώ η αντίστοιχη των γυναικών σε 36,0  έτη  (Πίνακας 
2). Το γεγονός ότι το γυναικείο εργατικό δυναμικό που α‐
πασχολείται  είναι περίπου  κατά  4  έτη  νεότερο από  το α‐
ντίστοιχο ανδρικό φαίνεται και στην μορφή της κατανομής 
των  ηλικιών  των  δύο  φύλων:  η  κατανομή  των  γυναικών 
παρουσιάζει  μεγάλη  κύρτωση  στις  χαμηλότερες  ηλικίες, 
γεγονός  που  υποδηλώνει  ότι  με  την  πάροδο  των  γενεών 
εισέρχεται  στην  μισθωτή  εργασία  αυξανόμενος  αριθμός 
γυναικών.  
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Διάγραμμα 15 

 

Το νεότερο της ηλικίας των εργαζομένων γυναικών φαίνε‐
ται  και στον Πίνακα  2:  το πρώτο  τεταρτημόριο  της κατα‐
νομής των γυναικών ορίζεται από την ηλικία των 28 ετών, 
επομένως το ¼ των γυναικών που εργάζονταν με μισθωτή 
εργασία στην Κύπρο το 2002 είχε ηλικία μικρότερη των 28 
ετών, έναντι 31 ετών για τους άνδρες. Επίσης, το ¼ των πιο 
ηλικιωμένων εργαζομένων γυναικών είχε ηλικία μεγαλύ‐
τερη των 46 ετών έναντι 50 ετών για τους άνδρες.  

Σε  ότι  αφορά  την  συμμετοχή  των  γυναικών  στη  μι‐
σθωτή  απασχόληση,  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ως  υψηλή, 
αφού για  το σύνολο των ηλικιών,  το ποσοστό  των γυναι‐
κών ανερχόταν σε 44,6%  των μισθωτών έναντι 55,4% των 
ανδρών. 
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Πίνακας 2 
  Ηλικία 
  Μέση 

τιμή 
Διάμεση 
τιμή 

Πρώτο  
τεταρτημόριο 

Τελευταίο 
τε‐

ταρτημό‐
ριο 

Γυναίκες  37,6  36,0  28,0  46,0 
Άνδρες  40,5  40,0  31,0  50,0 

2.  Οι μισθολογικές ανισότητες μεταξύ εργαζομένων 
σε διαφορετικούς κλάδους παραγωγής 

Η  κατανομή  των  μισθωτών  στους  κλάδους  οικονομικής 
δραστηριότητας  (με  βάση  την  μονοψήφια  κατάταξη 
NACE) φαίνεται στο Διάγραμμα 16. Τα στοιχεία αφορούν 
στο έτος 2002 και προέρχονται από την Έρευνα Απολαβών. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει ο κλάδος του εμπο‐
ρίου  (16,5%)  και  ακολουθούν  η  μεταποιητική  βιομηχανία 
με μερίδιο 13,6% και τα ξενοδοχεία, εστιατόρια με ποσοστό 
13,1%.  Μεγάλα  μερίδια  στην  απασχόληση  παρουσιάζουν 
και  οι  κλάδοι  των  κατασκευών  (9,8%)  και  της  δημόσιας 
διοίκησης,  άμυνας  και  κοινωνικής  ασφάλισης  (10,2%).  Ε‐
ξαιρετικά  μικρά  είναι  τα  αντίστοιχα  ποσοστά  της  γεωρ‐
γίας  και  των  ορυχείων.  Επομένως,  οι  τρεις  μεγαλύτεροι 
κλάδοι  συγκεντρώνουν  το  43,2%  του  συνολικού  αριθμού 
απασχολουμένων μισθωτών. Η βιομηχανία με την ευρεία 
έννοια  (μεταποίηση,  κατασκευές  και  ηλεκτρισμός,  ύδρευ‐
ση)  συγκεντρώνει  το  ¼  περίπου  της  συνολικής  απα‐
σχόλησης  και  εξ’  υπολοίπου  προκύπτει  ότι  ο  τριτογενής 
τομέας περιλαμβάνει το 75% περίπου του συνολικού αριθ‐
μού απασχολουμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας.  

Οι  υψηλότερες ακαθάριστες ωριαίες απολαβές κατα‐
βλήθηκαν το 2002 στον κλάδο της εκπαίδευσης (8,4 λίρες), 
ενδεχομένως,  επειδή  ο  χρόνος  εργασίας  που  καταγράφε‐
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ται από  την  έρευνα απολαβών αναφέρεται στον θεσμικά 
καθορισμένο  χρόνο  εργασίας  των  εκπαιδευτικών  (χρόνος 
μαθημάτων και παρουσίας στις εκπαιδευτικές εγκαταστά‐
σεις)  και  όχι στον πραγματικό χρόνο  εργασίας, που περι‐
λαμβάνει,  πέραν  του  θεσμικά  καθορισμένου  χρόνου,  και 
τις ώρες προετοιμασίας  του  διδακτικού  έργου. Ως  εκ  τού‐
του,  φαίνεται  πιθανότερο  η  μέση  ακαθάριστη  ωριαία  α‐
μοιβή  στην  εκπαίδευση  να  βρίσκεται  σε  επίπεδο  συγκρί‐
σιμο με αυτό  του  δημόσιου  τομέα  (6,3  λίρες) που  είναι  το 
υψηλότερο μεταξύ  όλων  των άλλων κλάδων οικονομικής 
δραστηριότητας (Διάγραμμα 17).  

Οι  υψηλότερες  απολαβές  καταβάλλονται  από  τον 
κλάδο των χρηματοπιστωτικών οργανισμών (6,7 λίρες) και 
τον  κλάδο  του  ηλεκτρισμού  και  ύδρευσης  (6,2  λίρες).  Οι 
τρεις μεγαλύτεροι κλάδοι από την άποψη του αριθμού των 
απασχολουμένων, δηλαδή η μεταποιητική βιομηχανία, το 
εμπόριο και τα ξενοδοχεία και εστιατόρια, που συγκεντρώ‐
νουν  το  43%  περίπου  του  συνολικού  αριθμού  μισθωτών, 
διακρίνονται  για  τις  ιδιαίτερα  χαμηλές  ακαθάριστες  ω‐
ριαίες  αμοιβές  που  καταβάλλουν  (μεταξύ  3,4  και  3,8  λι‐
ρών). Οι  ίδιοι κλάδοι συγκεντρώνουν περίπου το 70%  των 
χαμηλόμισθων  (δηλαδή  όσων  έχουν  αμοιβές  μικρότερες 
του  συμβατικού  ορίου  των  δύο  τρίτων  του  διάμεσου  μι‐
σθού, το οποίο ανέρχεται σε 2,62 λίρες).  

Οι  χαμηλές  αμοιβές  στα  ξενοδοχεία  και  εστιατόρια 
αντανακλούν τη μειωμένη παραγωγικότητα εργασίας και 
κεφαλαίου που επιβάλει στις επιχειρήσεις του κλάδου αυ‐
τού να στρέφονται σε χαμηλούς μισθούς προκειμένου να 
επιτύχουν  κερδοφορία  συγκρίσιμη  με  την  αντίστοιχη  άλ‐
λων  κλάδων.  Αντανακλούν,  επίσης,  την  εμμονή  των  επι‐
χειρήσεων  αυτών  στην  παραγωγή  υπηρεσιών  χαμηλής 
προστιθέμενης αξίας που δεν απαιτούν απασχόληση ειδι‐
κευμένων  εργαζομένων  στους  οποίους  θα  έπρεπε  να  κα‐
ταβληθούν υψηλότεροι μισθοί.  
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Διάγραμμα 16. Κατανομή μισθωτών στους κλάδους οικο‐
νομικής δραστηριότητας (2002) 
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Διάγραμμα 17. Μέσες ακαθάριστες ωριαίες απολαβές  

στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας  
(σε λίρες, 2002) 
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3.  Οι μισθολογικές ανισότητες μεταξύ εργαζομένων 
με διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο 

Η κατανομή των μισθωτών στα εκπαιδευτικά επίπεδα (με 
βάση  την  κατάταξη  ISCED)  φαίνεται  στο  Διάγραμμα  18. 
Ένας  στους  τρεις  απασχολούμενους  με  σχέση  εξαρτημέ‐
νης  εργασίας  στην  Κύπρο,  το  2002,  ήταν  απόφοιτος  Λυ‐
κείου, ενώ ένας στους τέσσερις είχε ολοκληρώσει τις σπου‐
δές του στο Γυμνάσιο ή το Δημοτικό. Το μερίδιο των απο‐
φοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανερχόταν περίπου 
σε  30%  του  συνολικού  αριθμού  απασχολουμένων  μισθω‐
τών.  Σχηματικά  μπορούμε  να  χωρίσουμε  τους  εργαζόμε‐
νους σε τρεις κατηγορίες: 30% υψηλού εκπαιδευτικού επι‐
πέδου  (απόφοιτοι  πανεπιστημίου,  διδακτορικό  δίπλωμα), 
45%  μεσαίου  εκπαιδευτικού  επιπέδου  (απόφοιτοι Λυκείου 
και  τεχνικής  εκπαίδευσης),  και  25%  χαμηλού  εκπαιδευτι‐
κού επιπέδου (απόφοιτοι Δημοτικού και Γυμνασίου). 

Η κυπριακή αγορά εργασίας αμείβει αδρά τις σπουδές 
στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση.  Οι  υψηλότερες  ακαθάρι‐
στες ωριαίες απολαβές καταβλήθηκαν, το 2002, στους κα‐
τόχους διδακτορικού διπλώματος  (13,2 λίρες) και ήταν πε‐
ρίπου  διπλάσιες  από  τις  αντίστοιχες  των  αποφοίτων  πα‐
νεπιστημίου  (6,9  λίρες).  Αντιθέτως,  οι  αμοιβές  των  απα‐
σχολουμένων που είχαν αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο, το 
Λύκειο  και  τις  τεχνικές  σχολές  δεν  διέφεραν  κατά  πολύ 
μεταξύ τους (αντίστοιχα 4,0 λίρες, 4,2 λίρες και 4,25 λίρες ). 
Επομένως,  υπάρχει  μια  και  μόνον  ουσιαστική  διαχω‐
ριστική γραμμή μεταξύ των απασχολουμένων, με βάση το 
εκπαιδευτικό  τους  επίπεδο:  οι  σπουδές  στην  τριτοβάθμια 
εκπαίδευση που διαιρούν τον πληθυσμό των μισθωτών σε 
δύο μερίδες, μία μερίδα 30% περίπου και μία 70%. 
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Διάγραμμα 18. Κατανομή μισθωτών στα εκπαιδευτικά επί‐
πεδα 
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Διάγραμμα 19. Μέσες ακαθάριστες ωριαίες απολαβές  
ανά εκπαιδευτικό επίπεδο (σε λίρες, 2002) 
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4.  Οι μισθολογικές ανισότητες μεταξύ εργαζομένων 
με διαφορετικά επαγγέλματα 

Οι μέσες ακαθάριστες ωριαίες απολαβές στις εννέα βασι‐
κές  επαγγελματικές κατηγορίες  (με βάση την μονοψήφια 
κατάταξη ISCO) φαίνεται στο Διάγραμμα 20. 

 Προκύπτει  από  το  διάγραμμα  αυτό  ότι  υπάρχει  μία 
και  μόνη,  έντονη  διαχωριστική  γραμμή μεταξύ  των απα‐
σχολουμένων,  με βάση το  επάγγελμα:  όσοι ανήκουν στις 
τρεις  πρώτες  κατηγορίες  επαγγελμάτων  ISCO  1,  2  και  3 
που  αναφέρονται  στην  ειδικευμένη  διανοητική  εργασία 
(διευθυντικό  προσωπικό,  επιστημονικά  επαγγέλματα  και 
βοηθητικά  επιστημονικά  επαγγέλματα)  αμείβονται  κατά 
πολύ περισσότερο από όσους ανήκουν στην ομάδα της α‐
νειδίκευτης  διανοητικής  εργασίας  (ISCO  4  και  5)  ή  στην 
ομάδα της χειρωνακτικής εργασίας  (ISCO 6, 7, 8, 9). Θα α‐
ναφέρουμε στο εξής τις τρεις πρώτες κατηγορίες επαγγελ‐
μάτων ISCO 1, 2 και 3 ως «πόλο της ειδικευμένης διανοητι‐
κής εργασίας» και τις άλλες έξι κατηγορίες ως «πόλο της 
ανειδίκευτης  διανοητικής  ή  χειρωνακτικής  εργασίας»  για 
να περιγράψουμε την πόλωση μεταξύ των δύο ομάδων ερ‐
γαζομένων σε υψηλά αμειβόμενους και μη.  

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 21, η εν λόγω πόλωση 
διαιρεί  τον  πληθυσμό  των  μισθωτών  σε  δύο  μερίδες,  μια 
μερίδα 31% του συνόλου των απασχολουμένων μισθωτών 
και  μία  άλλη  69%.  Τα  επιστημονικά  επαγγέλματα,  κύρια 
και  βοηθητικά,  συγκεντρώνουν  το  27%  του  συνόλου  των 
εργαζομένων,  ενώ τα επαγγέλματα της ανειδίκευτης δια‐
νοητικής εργασίας συγκεντρώνουν περίπου το 1/3 του συ‐
νόλου.  Το  υπόλοιπο  36%  αναφέρεται  στην  χειρωνακτική 
εργασία. 
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Διάγραμμα 20. Μέσες ακαθάριστες ωριαίες απολαβές  
στις 9 βασικές επαγγελματικές κατηγορίες (σε λίρες) 
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Διάγραμμα 21. Κατανομή των μισθωτών στις 9 βασικές 
επαγγελματικές κατηγορίες 
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Μπορούμε  να  ταξινομήσουμε  τους  απασχολούμενους  με 
βάση την διαφοροποίηση των αμοιβών τους ανάλογα με το 
επάγγελμα και το επίπεδο εκπαίδευσης. Προκύπτουν τέσ‐
σερις κατηγορίες εργαζομένων:  

• Η κατηγορία της ειδικευμένης διανοητικής εργασίας 
των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με πο‐
σοστό 21,1% και μέση μικτή ωριαία αμοιβή 8,2 λιρών. 

• Η κατηγορία της ειδικευμένης διανοητικής εργασίας 
των αποφοίτων Λυκείου με ποσοστό 10,1% και μέση μι‐
κτή ωριαία αμοιβή 6,5 λιρών. 

• Η κατηγορία της ανειδίκευτης εργασίας των αποφοί‐
των της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαί‐
δευσης με ποσοστό 59,5% και μέση μικτή ωριαία αμοι‐
βή 3,6 λιρών. 

• Η κατηγορία των πτυχιούχων πανεπιστημίου που 
πλαισιώνει την ανειδίκευτη διανοητική εργασία με πο‐
σοστό 9,3% και μέση μικτή ωριαία αμοιβή 4,1 λιρών. 
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5.  Οι μισθολογικές ανισότητες μεταξύ εργαζομένων 
που καλύπτονται ή μη από συλλογικές συμβάσεις 

Μεγάλη είναι η επίπτωση που έχει στις απολαβές του ερ‐
γαζόμενου  η  κάλυψη  από  συλλογική  σύμβαση.  Οι  μέσες 
ακαθάριστες  απολαβές  ανέρχονταν,  κατά  το  2002,  σε  5,6 
λίρες  για  τους  εργαζόμενους που καλύπτονταν από συλ‐
λογική σύμβαση έναντι 3,6 λιρών για τους υπολοίπους. 

Διάγραμμα 22. Κατανομή των αμοιβών (σε λογάριθμους)  
με ή χωρίς κάλυψη από συλλογική σύμβαση 
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Η  μεγάλη  σημασία  των  συλλογικών  συμβάσεων  για  τη 
διαμόρφωση  του  ύψους  των  αμοιβών  επιβεβαιώνεται  και 
από  τις  εξισώσεις  των  μισθών,  τα  αποτελέσματα  των  ο‐
ποίων παρουσιάζουμε παρακάτω.  

Τα ποσοστά κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις πα‐
ρουσιάζουν  σημαντική  διασπορά  ανά  κλάδο  οικονομικής 
δραστηριότητας,  επαγγελματική  κατηγορία,  επίπεδο  εκ‐
παίδευσης και φύλο. Η διασπορά αυτή αντανακλάται και 
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στις μισθολογικές ανισότητες:  όπου η συνδικαλιστική κά‐
λυψη  είναι  χαμηλή,  οι  απολαβές  παρουσιάζουν  μείωση. 
Πρόκειται για  τον κλάδους  του  εμπορίου,  των υπηρεσιών 
προς τις επιχειρήσεις (business services) και της διαχείρισης 
ακίνητης περιουσίας, για τους υπαλλήλους γραφείου, τους 
πωλητές και τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες (ISCO 4+5) 
και  για  τους  χειριστές  μηχανών  (Plant  and  Machine 
Operators  and Assemblers,  ISCO  8),  για  τους  αποφοίτους 
Λυκείου και για τις γυναίκες. 

6.  Τα μέσα χαρακτηριστικά των εργαζομένων, των 
θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων στον 
δημόσιο και τον επιχειρηματικό τομέα της 
οικονομίας 

Ως επιχειρηματικό κλάδο της οικονομίας θεωρούμε τον  ι‐
διωτικό  τομέα  και  τις  ημι‐κρατικές  επιχειρήσεις  σε  αντί‐
θεση με τον δημόσιο τομέα που περιλαμβάνει τον κυβερ‐
νητικό τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Η διαίρεση αυ‐
τή υπακούει στη λογική των οικονομικών θεωριών που έ‐
χουν  χρησιμοποιηθεί  για  τη  θεμελίωση  των  εξισώσεων 
των  μισθών.  Οι  θεωρίες  αυτές  αναφέρονται  σε  επιχειρή‐
σεις που  επιδιώκουν  το  κέρδος,  λειτουργούν σε συνθήκες 
αγοράς και ανταγωνισμού,  και σε  εργαζόμενους που πα‐
ρουσιάζονται στις αντίστοιχες αγορές εργασίας με σκοπό 
να πωλήσουν την εργασιακή τους δύναμη στις εν λόγω ε‐
πιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, ο δημόσιος τομέας δεν θα πρέ‐
πει να θεωρηθεί με την ευρεία έννοιά του, που περιλαμβά‐
νει  όλες  τις  επιχειρήσεις,  οργανισμούς  ή  άλλους  φορείς 
που  είναι  δημοσίου  συμφέροντος,  αλλά  με  την  αυστηρή 
έννοιά  του,  που περιλαμβάνει  όλες  τις  μη  κερδοσκοπικές 
δραστηριότητες. Εάν η ανάλυση υιοθετούσε την ευρεία έν‐
νοια του δημόσιου τομέα, παρόλο που από τεχνική (στατι‐
στική)  άποψη  δεν  θα  παρουσιαζόταν  κάποιο  πρόβλημα, 
θα υπήρχε αναντιστοιχία με τις θεωρητικές προϋποθέσεις 
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κατάστρωσης  των  εξισώσεων  ατομικών  μισθών  τύπου 
Mincer, Krueger & Summers. 

Ο Πίνακας 3 περιέχει τις μέσες τιμές των μεταβλητών 
που  χρησιμοποιούμε  στην  ανάλυσή  μας.  Οι  μεταβλητές 
αυτές αναφέρονται στα μέσα χαρακτηριστικά των μισθω‐
τών  στον  δημόσιο  τομέα  και  στον  επιχειρηματικό  τομέα 
της οικονομίας: 
• Το επίπεδο εκπαίδευσης, για το οποίο χρησιμοποιούμε 

πέντε μεταβλητές για τις αντίστοιχες βαθμίδες: δημο‐
τικό, γυμνάσιο, λύκειο, τεχνική εκπαίδευση, τριτοβάθ‐
μια εκπαίδευση. 

• Την γενική επαγγελματική πείρα του εργαζόμενου, δη‐
λαδή στην πείρα που συσσώρευσε ο μισθωτός σε θέ‐
σεις εργασίας που κατείχε πριν να καταλάβει την τε‐
λευταία θέση του. H μεταβλητή που χρησιμοποιούμε 
για την γενική επαγγελματική πείρα του εργαζόμενου 
είναι η διαφορά Ηλικία μείον έξι έτη για την παιδική 
ηλικία μείον τον αριθμό ετών εκπαίδευσης μείον την 
προϋπηρεσία στην τελευταία θέση εργασίας μείον δύο 
έτη για την στρατιωτική υπηρεσία στην περίπτωση των 
ανδρών. 

• Την ειδική επαγγελματική πείρα του εργαζόμενου (firm 
specific professional experience), την οποία συσσώρευσε 
στην τελευταία θέση εργασίας του και η οποία αναφέ‐
ρεται κυρίως ή αποκλειστικά σε αυτήν. Η μεταβλητή 
που χρησιμοποιούμε για την ειδική επαγγελματική 
πείρα του μισθωτού είναι ο αριθμός ετών συνεχούς 
προϋπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση (tenure). 

• Το επάγγελμα, το οποίο δείχνει εάν ο εργαζόμενος α‐
νήκει στον πόλο της διανοητικής ή της χειρωνακτικής 
εργασίας, και σε ποιο βαθμό. Χρησιμοποιούμε εννέα 
ψευδομεταβλητές που αντιστοιχούν στις εννέα κατη‐
γορίες της ταξινόμησης ISCO. 

• Το μέγεθος της επιχείρησης, επειδή η παραγωγικότητα 
της εργασίας και συνακόλουθα οι μισθοί διαφέρουν 
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ανάλογα με αυτό. Η μεταβλητή που χρησιμοποιούμε 
είναι ο αριθμός απασχολουμένων στην επιχείρηση (σε 
λογάριθμους επειδή η εμπειρική βιβλιογραφία έχει δεί‐
ξει ότι οι στατιστικές συσχετίσεις είναι έτσι ισχυρότε‐
ρες). 

• Την ανάληψη καθηκόντων διεύθυνση ή επίβλεψης εκ μέ‐
ρους του μισθωτού, διότι αυτό αποτελεί πηγή πρόσθε‐
των απολαβών. Χρησιμοποιούμε μια ψευδομεταβλητή. 

• Την πραγματοποίηση υπερωριών και εργασίας σε βάρ‐
διες διότι αντιστοιχούν σε μεγαλύτερη κατανάλωση 
εργασιακής δύναμης και σε πρόσθετες απολαβές. Χρη‐
σιμοποιούμε δύο ψευδομεταβλητές, μία για τις υπερω‐
ρίες και μία για την εργασία σε βάρδιες. 

• Τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, διότι τα χαρα‐
κτηριστικά του επηρεάζουν τους μισθούς των εργαζο‐
μένων σε αυτόν τον κλάδο. Χρησιμοποιούμε 14 ψευδο‐
μεταβλητές που αντιστοιχούν στην μονοψήφια ταξι‐
νόμηση NACE. Αποφύγαμε την διψήφια ταξινόμηση 
για λόγους στατιστικής αξιοπιστίας των αποτελε‐
σμάτων. 

• Την κάλυψη του εργαζομένου από συλλογική σύμβαση 
και την ύπαρξη σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. 
Χρησιμοποιούμε δύο ψευδομεταβλητές, μία για την κά‐
λυψη και μία για τον τύπο σύμβασης. 

• Το φύλο, την απασχόληση με πλήρες ωράριο και την 
εθνικότητα. Χρησιμοποιούμε τρεις αντίστοιχες ψευδο‐
μεταβλητές.  

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, οι μέσες μικτές ωριαί‐
ες  αποδοχές  στον  επιχειρηματικό  τομέα  της  οικονομίας 
ανέρχονταν το 2002 σε 4,36 λίρες. Αυτές αντιστοιχούσαν σε 
ένα απασχολούμενο εργατικό δυναμικό του οποίου το 27% 
είχε αποφοιτήσει από το γυμνάσιο,  το 47% από το λύκειο 
και  το 26%  από  την  τριτοβάθμια  εκπαίδευση,  είχε  γενική 
επαγγελματική πείρα 12,3 ετών και ειδική επαγγελματική 
πείρα 7,2 ετών. Το 25% περίπου αυτού του εργατικού δυνα‐
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μικού κατείχε θέσεις διευθυντικές, επιστημονικών ή τεχνι‐
κών επαγγελμάτων (ISCO 1+2+3) και αποτελούσε τον πόλο 
της  ειδικευμένης  διανοητικής  εργασίας.  Το  18%  περίπου 
των  μισθωτών  του  επιχειρηματικού  τομέα  απασχολού‐
νταν  ως  υπάλληλοι  γραφείου  και  των  υπηρεσιών  (ISCO 
4+5),  και ως  εκ  τούτου αποτελούσαν  τον πόλο  της ανειδί‐
κευτης (ή μικρής ειδίκευσης) διανοητικής εργασίας. Το υπό‐
λοιπο  57%  εργάζονταν  ως  ειδικευμένοι  και  ανειδίκευτοι 
εργάτες και τεχνίτες (ISCO 6+7+8+9).  

Περίπου το 1/5 των μισθωτών ασκούσε καθήκοντα δι‐
ευθυντικά  ή  επίβλεψης  και  μόνον  το  12,1%  πραγματο‐
ποιούσε υπερωρίες,  ενώ το ποσοστό όσων εργάζονταν με 
βάρδιες ήταν ακόμη μικρότερο  (7,4%). Το μέσο μέγεθος ε‐
πιχείρησης ήταν 46 εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης ερ‐
γασίας.  Σε  ό,τι  αφορά  τους  κλάδους  οικονομικής  δραστη‐
ριότητας,  τέσσερις  κλάδοι  συγκεντρώνουν  τα  2/3  της  μι‐
σθωτής  απασχόλησης.  Πρόκειται,  κατά  σειρά  μεγέθους, 
για  το  εμπόριο  (20,7%),  την  μεταποιητική  βιομηχανία 
(17,1%),  τα  ξενοδοχεία  και  τα  εστιατόρια  (16,5%),  και  την 
οικοδομή και τις κατασκευές  (10,4%). Το 56%  των εργαζο‐
μένων στον επιχειρηματικό τομέα καλύπτονταν από συλ‐
λογικές  συμβάσεις,  το  94%  είχε  συμβάσεις  αορίστου  χρό‐
νου, το 95,2% εργαζόταν με πλήρες ωράριο, και αποτελού‐
νταν από άνδρες κατά το 55,3%. Το 10% των εργαζομένων 
δεν είχε την κυπριακή εθνικότητα. 
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Πίνακας 3. Τα μέσα χαρακτηριστικά στον δημόσιο και 
στον επιχειρηματικό τομέα 

Επιχειρηματικός 
τομέας

Δημόσιος 
τομέας

Μέσες ακαθάριστες ωριαίες απολαβές 4,4 7,0
Ατομικά χαρακτηριστικά
Δημοτικό 17,0% 11,0%
Γυμνάσιο 9,9% 14,6%
Λύκειο 38,0% 22,3%
Τεχνική εκπαίδευση 8,9% 5,6%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 26,2% 46,5%
Παρελθούσα επαγγελματική πείρα 12,3 8,0
Επαγγελματική πείρα στην τελευταία θέση εργασίας 7,2 13,8
Χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας
Διευθυντές και ανώτεροι λειτουργοί 4,8% 2,1%
Επιστημονικά επαγγέλματα 6,8% 36,0%
Τεχνικοί και βοηθητικά επιστημονικά επαγγέλματα 13,1% 18,5%
Υπάλληλοι γραφείου 17,3% 4,0%
Υπάλληλοι υπηρεσιών, πωλητές, εμποροϋπάλληλοι 18,9% 12,9%
Ειδικευμένοι εργάτες αλιείας και γεωργίας 0,4% 0,7%
Τεχνίτες παραγωγής 14,0% 6,7%
Χειριστές μηχανών και συναρμολογητές 8,2% 2,1%
Ανειδίκευτοι εργαζόμενοι 16,5% 17,0%
Άσκηση καθηκόντων επίβλεψης 18,1% 15,4%
Υπερωρίες 12,1% 24,2%
Εργασία σε βάρδιες 7,4% 0,1%
Μέγεθος της επιχείρησης (σε λογάριθμο) 3,83 6,89
Χαρακτηριστικά της επιχείρησης
Γεωργία 0,0% 1,0%
Ορυχεία, λατομεία 0,3% 0,0%
Μεταποιητική βιομηχανία 17,1% 0,0%
Ηλεκτρισμός, νερό 1,5% 0,0%
Κατασκευές 10,4% 7,4%
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευές 20,7% 0,0%
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 16,5% 0,0%
Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες 8,7% 3,7%
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 8,7% 0,0%
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις, υπηρεσί 6,6% 1,1%
Δημόσια διοίκηση, άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφ 0,7% 46,8%
Εκπαίδευση 2,5% 25,3%
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 1,8% 13,8%
Λοιπές υπηρεσίες 4,4% 0,9%
Κάλυψη από συλλογική σύμβαση 56,0% 99,2%
Συμβάσεις αορίστου χρόνου 94,0% 91,9%
Απασχόληση με πλήρες ωράριο 95,2% 99,7%
Ποσοστό αρρένων 55,3% 55,4%
Ποσοστό εργαζομένων με κυπριακή εθνικότητα 89,8% 99,8%
Ώρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν 145 138

Μέσα χαρακτηριστικά
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Τα  αντίστοιχα  μέσα  χαρακτηριστικά  του  δημόσιου  τομέα 
φαίνονται στον ίδιο πίνακα. Οι μέσες ακαθάριστες ωριαίες 
απολαβές ανέρχονταν το 2002 σε περίπου 7 λίρες, δηλαδή 
ήταν  κατά  περίπου  60%  υψηλότερες  από  τις  αντίστοιχες 
αποδοχές  στον  επιχειρηματικό  τομέα.  Η  διαφορά  αυτή, 
ωστόσο,  θα  πρέπει  να  ελεγχθεί  αν  αντανακλά  διαφορές 
στη σύνθεση των χαρακτηριστικών των απασχολουμένων. 
Όπως  φαίνεται  στον  σχετικό  πίνακα,  το  ποσοστό  των  α‐
ποφοίτων  της  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  ανερχόταν  το 
2002 σε 46,5% έναντι μόνον 26,2% στον επιχειρηματικό το‐
μέα.  Αντίστοιχα  χαμηλότερο  ήταν  το  ποσοστό  των  απο‐
φοίτων  λυκείου  και  δημοτικού  σχολείου.  Επίσης,  η  επαγ‐
γελματική πείρα στην τελευταία θέση εργασίας, που απο‐
τελεί σημαντικό παράγοντα παραγωγικότητας, ανερχόταν 
σε 13,8  έτη στον  δημόσιο  τομέα  έναντι  7,2  στον  επιχειρη‐
ματικό.  Το γεγονός ότι  ο  δημόσιος  τομέας αποτελεί πόλο 
συγκέντρωσης  της  ειδικευμένης  διανοητικής  εργασίας 
φαίνεται  και  στο  γεγονός  ότι  στα  διευθυντικά,  επιστημο‐
νικά και τεχνικά επαγγέλματα  (τα επαγγέλματα της ειδι‐
κευμένης διανοητικής εργασίας, ISCO 1+2+3) απασχολείται 
το 56% των εργαζομένων. Σχεδόν το σύνολο των απασχο‐
λουμένων στον δημόσιο τομέα καλύπτεται από συλλογική 
σύμβαση,  απασχολείται  με  συμβάσεις  αορίστου  χρόνου, 
είναι κυπριακής εθνικότητας και έχει συμβάσεις αορίστου 
χρόνου κατά το 90%.  
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7.  Η κατάτμηση της αγοράς εργασίας 

Η  κυπριακή  αγορά  εργασίας  χαρακτηρίζεται  από  βαθιές 
διαιρέσεις τις οποίες είχε επισημάνει ο William J.House ήδη 
προ  εικοσαετίας. Οι  διαιρέσεις αυτές ορίζονταν,  κατά τον 
βρετανό  μελετητή  από  τρεις  διαχωριστικές  γραμμές:  την 
μορφή  ιδιοκτησίας  (δημόσιος  ή  ιδιωτικός  χαρακτήρας),  το 
φύλο  και  το  μέγεθος  της  επιχείρησης.  Οι  αναλύσεις  του 
ΙΝΕΚ μας οδηγούν περισσότερο στο συμπέρασμα ότι αντί 
του  μεγέθους  της  επιχείρησης,  πιο  έντονη  διαχωριστική 
γραμμή  είναι  η  διαίρεση  σε  διανοητική  και  χειρωνακτική 
εργασία. 

Η  διαίρεση  αυτή  μπορεί  μόνον  ελλειπτικά  να  περι‐
γραφεί  από  την  κατανομή  των  απασχολουμένων  στα  ε‐
παγγέλματα με βάση την τυποποιημένη ταξινόμηση ISCO, 
καθώς  στο  εσωτερικό  των  επαγγελματικών  κατηγοριών 
υπάρχουν  επιμέρους  επαγγέλματα  τα  οποία  δύσκολα 
μπορούν να ταξινομηθούν ως αμιγώς διανοητικά ή χειρω‐
νακτικά  (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατηγο‐
ρία  ISCO  της  ειδικευμένης  χειρωνακτικής  εργασίας,  η  ο‐
ποία  εκ  φύσεως  περιέχει  και  έντονα  διανοητικό  περιεχό‐
μενο).  Εντούτοις,  ελλείψει  άλλου  εργαλείου,  η στατιστική 
ονοματολογία  ISCO  μας  προσφέρει  τη  δυνατότητα  μιας 
κατά προσέγγιση ταξινόμησης των επαγγελμάτων σε δια‐
νοητική και χειρωνακτική εργασία. Ακριβέστερα, μας πα‐
ρέχει  την  δυνατότητα  να  προσδιορίσουμε,  κατά  προσέγ‐
γιση,  τις  τρεις παρακάτω  ευρείες  κατηγορίες  επαγγελμά‐
των: 

• τα επαγγέλματα της ειδικευμένης διανοητικής εργα‐
σίας (κατηγορίες ISCO 1, 2 και 3) 

• τα επαγγέλματα της ανειδίκευτης διανοητικής εργα‐
σίας (κατηγορίες ISCO 4 και 5) 

• τα επαγγέλματα της χειρωνακτικής ειδικευμένης 
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(ISCO 7 και εν μέρει 8) και της ανειδίκευτης χειρωνα‐
κτικής εργασίας (ISCO 6, εν μέρει 8, και 9). 

Για την ανάλυσή μας χρησιμοποιούμε, ως πρώτη προ‐
σέγγιση  την  διαίρεση  σε  διανοητική  ειδικευμένη  εργασία 
και  (κατηγορίες  ISCO 1, 2  και 3)  και  σε  χειρωνακτική  και 
ανειδίκευτη διανοητική εργασία (κατηγορίες ISCO 4 έως 9), 
αναγνωρίζοντας  την  ανάγκη  μιας  μεταγενέστερης  μελέ‐
της που θα είχε ως αποκλειστικό σκοπό να ορίσει με βάση 
την τριψήφια, ή έστω την διψήφια ταξινόμηση, επακριβώς 
καθορισμένες  κατηγορίες  της  διανοητικής  και  της  χειρω‐
νακτικής εργασίας, της ειδικευμένης και της ανειδίκευτης.  

Με βάση τα τρία κριτήρια (δημόσιος ή ιδιωτικός χαρα‐
κτήρας, ειδικευμένη διανοητική εργασία ή ανειδίκευτη δια‐
νοητική και χειρωνακτική εργασία, φύλο), διαιρέσαμε τον 
συνολικό  πληθυσμό  μισθωτών  σε  πέντε  επιμέρους  κατη‐
γορίες  που  περιγράφουν  την  κατάτμηση  της  κυπριακής 
αγοράς  εργασίας  σε  επιμέρους  τμήματα  με  σχετική  αυ‐
τονομία  (εσωτερικές αγορές, περιορισμένη δυνατότητα ει‐
σόδου, μειωμένη μετακίνηση από το ένα τμήμα στο άλλο).  

Τα  πέντε  τμήματα  της  αγοράς  εργασίας  που  διακρί‐
νουμε είναι: 
1.  Οι απασχολούμενοι στον δημόσιο τομέα (κυβέρνηση 

και τοπικές αρχές), των οποίων το ποσοστό ανέρχεται 
σε 20,5% του συνόλου των εργαζομένων με σχέση ε‐
ξαρτημένης εργασίας και με μέση ακαθάριστη ωριαία 
αμοιβή 6,99 λίρες. 

2.  Οι ειδικευμένοι άντρες που πραγματοποιούν διανοη‐
τική εργασία στον επιχειρηματικό τομέα (ιδιωτικός το‐
μέας και ημι‐κρατικές επιχειρήσεις), των οποίων το πο‐
σοστό ανέρχεται σε 11,3% του συνόλου των απασχο‐
λουμένων στην Κύπρο και των οποίων οι μέσες ακα‐
θάριστες ωριαίες απολαβές ανέρχονταν, το 2002, σε 
8,25 λίρες.  

3.  Οι ειδικευμένες γυναίκες που πραγματοποιούν δια‐
νοητική εργασία στον επιχειρηματικό τομέα των ο‐
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ποίων το ποσοστό ανέρχεται σε 8,3% του συνόλου των 
απασχολουμένων και των οποίων οι μέσες ακαθά‐
ριστες ωριαίες απολαβές ανέρχονταν σε 5,35 λίρες. 

4.  Οι άνδρες που εκτελούν είτε ανειδίκευτη (διανοητική ή 
χειρωνακτική) εργασία, είτε ειδικευμένη χειρωνακτική 
εργασία (ISCO 7), των οποίων το ποσοστό ανέρχεται σε 
32,7% του συνόλου των απασχολουμένων και των ο‐
ποίων οι μέσες ακαθάριστες ωριαίες απολαβές ανέρ‐
χονταν, το 2002, σε 3,98 λίρες.  

5.  Οι γυναίκες που εκτελούν ανειδίκευτη εργασία, είτε 
διανοητική είτε χειρωνακτική, των οποίων το ποσοστό 
ανέρχεται σε 27,2% του συνόλου των απασχολουμέ‐
νων και των οποίων οι μέσες ακαθάριστες ωριαίες α‐
πολαβές ανέρχονταν, το 2002, σε 2,91 λίρες. Οι γυναί‐
κες απουσιάζουν σχεδόν ολοκληρωτικά από την κυριό‐
τερη κατηγορία ειδικευμένης χειρωνακτικής εργασίας 
(δηλαδή την ISCO 7).  

Τα  δύο πρώτα  τμήματα αποτελούν  τον πόλο  της  ειδικευ‐
μένης  διανοητικής  εργασίας,  ενώ  τα  τρία  τελευταία  τον 
πόλο της χειρωνακτικής και της ανειδίκευτης διανοητικής 
εργασίας. Τα μέσα χαρακτηριστικά στους δύο πόλους της 
αγοράς εργασίας φαίνονται στον Πίνακα 4. Είναι εμφανείς 
οι  διαφορές  στο  εκπαιδευτικό  επίπεδο  και  στην  επαγγελ‐
ματική πείρα στη τελευταία θέση εργασίας  (Tenure), στην 
άσκηση καθηκόντων  επίβλεψης  και  στο μέγεθος  της  επι‐
χείρησης,  που  εξηγούν  ένα  σημαντικό  μέρος  των  διαφο‐
ρών  στις  ωριαίες  αποδοχές.  Επίσης  είναι  εμφανής  η  συ‐
γκέντρωση  των  απασχολουμένων  σε  συγκεκριμένους 
κλάδους  οικονομικής  δραστηριότητας:  η  μεταποιητική 
βιομηχανία,  το  εμπόριο,  οι κατασκευές και  τα ξενοδοχεία 
και  εστιατόρια,  συγκεντρώνουν πολύ περισσότερη ανειδί‐
κευτη και χειρωνακτική εργασία    (αμφοτέρων των φύλων 
στη μεταποίηση και στο εμπόριο, μόνον του ανδρικού φύ‐
λου στις κατασκευές,  ιδιαίτερα του γυναικείου φύλου στα 
ξενοδοχεία  και  εστιατόρια).  Αντιθέτως,  οι  μεταφορές,  α‐
ποθήκευση,  επικοινωνίες,  οι  ενδιάμεσοι  χρηματοπιστω‐
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τικοί  οργανισμοί  και  οι  υπηρεσίες  προς  τις  επιχειρήσεις 
συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά ειδικευμένης διανοητικής 
εργασίας. Σημαντική παρουσία (περίπου 1 στους 10) έχουν 
στη  μεταποιητική  βιομηχανία  οι  εργαζόμενοι  στον  πόλο 
της ειδικευμένης διανοητικής εργασίας. Ακόμη σημαντικό‐
τερη, ωστόσο, είναι η παρουσία της ανειδίκευτης εργασίας 
(η αναλογία ανέρχεται περίπου σε 1 προς 2).  
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Πίνακας 4 

Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες
Μέσες ακαθάριστες ωριαίες απολαβές 2,9 4,0 5,3 8,2
Ατομικά χαρακτηριστικά
Δημοτικό 20,1% 24,1% 0,8% 0,8%
Γυμνάσιο 9,7% 15,3% 0,8% 1,6%
Λύκειο 50,5% 31,2% 37,1% 28,3%
Τεχνική εκπαίδευση 4,1% 16,3% 3,1% 2,9%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 15,6% 13,1% 58,3% 66,3%
Παρελθούσα επαγγελματική πείρα 14,4 13,3 7,3 8,0
Πείρα στην τελευταία θέση εργασίας 5,3 7,1 9,3 10,4
Χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας
Άσκηση καθηκόντων επίβλεψης 9,3% 13,3% 22,3% 50,3%
Υπερωρίες 12,6% 15,3% 5,1% 6,9%
Εργασία σε βάρδιες 7,1% 9,3% 2,7% 5,7%
Μέγεθος της επιχείρησης (σε λογάριθμο) 3,72 3,69 4,01 4,41
Χαρακτηριστικά της επιχείρησης
Γεωργία 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ορυχεία, λατομεία 0,1% 0,6% 0,0% 0,2%
Μεταποιητική βιομηχανία 18,6% 20,2% 8,2% 10,8%
Ηλεκτρισμός, νερό 0,2% 2,3% 0,9% 2,8%
Κατασκευές 2,1% 20,0% 4,0% 6,9%
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευές 20,1% 24,4% 13,0% 17,3%
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 26,8% 15,7% 2,9% 4,1%
Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες 7,5% 7,4% 10,8% 14,3%
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 8,9% 4,5% 15,8% 14,8%
Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις 5,7% 2,0% 19,2% 13,1%
Δημόσια διοίκηση, άμυνα, κοινωνική ασφάλιση 1,4% 0,2% 0,6% 0,5%
Εκπαίδευση 1,9% 0,1% 10,9% 4,6%
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 2,6% 0,1% 7,2% 1,1%
Λοιπές υπηρεσίες 4,2% 2,4% 6,6% 9,5%
Ώρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν 152 127 162 164

Μέσα χαρακτηριστικά
Χειρωνακτική ή 
ανειδίκευτη 

Ειδικευμένη 
διανοητική εργασία
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8.  Προσδιοριστικοί παράγοντες των μισθών 

• …στον επιχειρηματικό τομέα 

Χρησιμοποιώντας  τις  μεταβλητές  που  αναφέραμε  ανω‐
τέρω  εκτιμήσαμε  για  τον  επιχειρηματικό  τομέα  της  οικο‐
νομίας εξίσωση τύπου Mincer επαυξημένη με τις μεταβλη‐
τές που έχουν προτείνει οι Krueger και Summers. 

Ο εργαζόμενος που έχει ληφθεί ως αναφορά, είναι γυ‐
ναίκα, απόφοιτος δημοτικού σχολείου,  δεν διαθέτει  επαγ‐
γελματική πείρα, εργάζεται ως ανειδίκευτη εργάτρια στον 
κλάδο  των υπηρεσιών κοινοτικού,  κοινωνικού ή ατομικού 
χαρακτήρα  (other community, social and personal services), 
δεν  ασκεί  επίβλεψη  ή  διευθυντικά  καθήκοντα,  δεν πραγ‐
ματοποιεί  υπερωρίες  ή  εργασία  σε  βάρδιες,  εργάζεται  σε 
επιχείρηση  στην  οποία  η  πλειονότητα  των  εργαζομένων 
δεν καλύπτεται από συλλογική σύμβαση εργασίας και έχει 
σύμβαση ορισμένου χρόνου. Οι συντελεστές της εξίσωσης 
που υπολογίσαμε διαμορφώνουν την διαφορά στις αποδο‐
χές των άλλων εργαζομένων σε σχέση με την εργαζόμενη 
αναφοράς. 

Οι  σημαντικότεροι  παράγοντες  στη  διαμόρφωση  του 
μισθού  είναι  το  πτυχίο  της  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  η 
συμμετοχή στον πόλο της διανοητικής ειδικευμένης εργα‐
σίας (ISCO 1+2+3), το άρρεν φύλο, η επαγγελματική πείρα 
στην  τελευταία  θέση  εργασίας,  το  μέγεθος  της  επιχείρη‐
σης, η κάλυψη του εργαζομένου από συλλογική σύμβαση 
εργασίας και η άσκηση επίβλεψης.  

Όπως προκύπτει από τους συντελεστές των εκπαιδευ‐
τικών επιπέδων, η αγορά αμείβει σημαντικά την απόκτηση 
«ανθρώπινου κεφαλαίου»,  ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια εκ‐
παίδευση. Αμείβει ακόμη περισσότερο την επαγγελματική 
πείρα, ιδιαίτερα δε στην τελευταία θέση εργασίας. Η εργα‐
σία  σε  διευθυντική,  επιστημονική  ή  τεχνολογική  θέση  α‐
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μείβεται,  επίσης,  κατά πολύ περισσότερο από  την ανειδί‐
κευτη  διανοητική  εργασία  και  την  χειρωνακτική  εργασία 
(ειδικευμένη ή ανειδίκευτη). Η άσκηση επίβλεψης είναι ε‐
πίσης  σημαντική.  Ο  μοναδικός  κλάδος  που  καταβάλλει 
ωριαίες αποδοχές σημαντικά υψηλότερες από τους άλλους 
κλάδους αφού αφαιρέσουμε την επίδραση όλων των προανα‐
φερθέντων  παραγόντων,  είναι  οι  τράπεζες  και  οι  άλλες 
χρηματιστικές επιχειρήσεις (NACE J). 

Η  μερική  απασχόληση,  αφού  αφαιρέσουμε  την  επί‐
δραση όλων των άλλων παραγόντων που διαμορφώνουν τον 
μισθό, έχει θετική επίδραση στις απολαβές όταν πρόκειται 
για  ειδικευμένη  διανοητική  εργασία  και  αρνητική  επί‐
δραση όταν πρόκειται για χειρωνακτική ή ανειδίκευτη δια‐
νοητική εργασία. 

Εντυπωσιακό  είναι  το  προβάδισμα  που  έχουν  οι  άν‐
δρες μισθωτοί έναντι των γυναικών που έχουν τα ίδια χα‐
ρακτηριστικά (εκπαίδευση, επαγγελματική πείρα κλπ) και 
κατέχουν παρόμοιες θέσεις εργασίας σε καταστήματα ιδί‐
ου μεγέθους, στους  ίδιους κλάδους παραγωγής και στα  ί‐
δια επαγγέλματα (βλ. μεταβλητή Male). 

• …στον δημόσιο τομέα 

Για τον δημόσιο τομέα εκτιμήσαμε ιδιαίτερη εξίσωση ατο‐
μικών  μισθών  διότι  οι  προσδιοριστικοί  παράγοντες  μπο‐
ρούν  να  αναφέρονται  στις  θεωρίες  «ανθρώπινου  κεφα‐
λαίου»,  που  συσχετίζουν  τον  μισθό  με  τα  εκπαιδευτικά 
προσόντα και  την  επαγγελματική πείρα,  πλην  όμως,  πα‐
ράγοντες που αναφέρονται στην κερδοσκοπική ή την επι‐
χειρηματική δραστηριότητα ή στην οικονομία της αγοράς 
εν γένει  δεν  είναι  δυνατό να αποκτήσουν ερμηνευτική α‐
ξία για τους μισθούς του δημόσιου τομέα.  

Ως  εκ  τούτου,  έχουμε  συμπεριλάβει  στην  εξίσωση  μόνον 
τις μεταβλητές που αναφέρονται στις γνώσεις και  τις  δε‐
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ξιότητες του εργαζόμενου, στην επαγγελματική του πείρα, 
στη  διάκριση  χειρωνακτικής  /  διανοητικής  εργασίας  και 
εργασίας  διεύθυνσης  /  εκτέλεσης,  στο μέγεθος  του  οργα‐
νισμού και στο φύλο. 

Όλοι οι συντελεστές που εκτιμήσαμε είναι στατιστικά 
σημαντικοί  (σε  επίπεδο σημαντικότητας  5%). Οι σημαντι‐
κότεροι  μεταξύ  αυτών  είναι  η  άσκηση  επιστημονικού  ε‐
παγγέλματος  και  η  μακρόχρονη  προϋπηρεσία  στην  τε‐
λευταία θέση εργασίας. Ακολουθούν η άσκηση διευθυντι‐
κού επαγγέλματος και το φύλο. Η άνοδος της αμοιβής α‐
νάλογα με  το  επίπεδο  εκπαίδευσης  εμφανίζεται περισσό‐
τερο ομαλή έναντι του επιχειρηματικού τομέα. Αυτό απο‐
τελεί  ενδεχομένως  την  ένδειξη  ότι  κατά  την  είσοδο  στον 
δημόσιο τομέα ο μισθός εκκίνησης για τους λιγότερο ειδι‐
κευμένους  είναι  ανώτερος  από  ό,τι  στον  επιχειρηματικό 
τομέα. Η πείρα που αποκτήθηκε πριν  την πρόσληψη στο 
δημόσιο αμείβεται σημαντικά, πλην όμως, πολύ λιγότερο 
από την πείρα που αποκτήθηκε στον ίδιο τον δημόσιο το‐
μέα.  Οι  θετικές  διακρίσεις  υπέρ  του  άρρενος φύλου  είναι 
εμφανείς,  αλλά μικρότερες από  τις  αντίστοιχες  στον  επι‐
χειρηματικό τομέα. 

Σε αμφότερες τις εξισώσεις των ατομικών μισθών, εί‐
τε πρόκειται για τον επιχειρηματικό τομέα είτε για τον δη‐
μόσιο τομέα, οι μικτές ωριαίες απολαβές εξαρτώνται από 
την  επαγγελματική πείρα,  η  οποία με  τη σειρά  της  εξαρ‐
τάται από την ηλικία9. Η επίδραση της ηλικίας επί της α‐
μοιβής είναι καταρχήν θετική διότι με την πάροδο του χρό‐
νου αυξάνεται η επαγγελματική πείρα. Ωστόσο, μετά την 
παρέλευση μιας κρίσιμης ηλικίας, η επίδραση της ηλικίας 
καθίσταται αρνητική καθώς απαξιώνονται οι γνώσεις και 
οι  δεξιότητες  των  παλαιοτέρων  εργαζομένων  και  μειώ‐
νεται η μαθησιακή ικανότητά τους, η προσαρμοστικότητά 

                                                           
9 Η εξάρτηση αυτή περιγράφεται στις εξισώσεις από δύο όρους: τα χρόνια 
απασχόλησης και το τετράγωνό τους. 
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τους σε αλλαγές  των συνθηκών και  κυρίως οι  σωματικές 
τους δυνάμεις. Εξαιρούνται, όμως, από αυτόν τον κανόνα, 
οι εργαζόμενοι ηλικίας 55‐64 ετών υψηλής ειδίκευσης (από‐
φοιτοι  της  τριτοβάθμιας  που  έχουν  συσσωρεύσει  στην 
διάρκεια  της  καριέρας  τους  σημαντική  επαγγελματική 
πείρα).  Ως  εκ  τούτου,  οι  εργαζόμενοι  ηλικίας  55‐64  ετών, 
εφόσον  δεν  έχουν υψηλή  ειδίκευση,  θεωρούνται ως  εργα‐
ζόμενοι  που  έχουν  μειωμένη  παραγωγικότητα  της  ερ‐
γασίας  και  αντίστοιχα  μειωμένες  είναι  οι  αποδοχές  που 
τους καταβάλλονται. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς που μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε 
η  εξίσωση  για  τον  επιχειρηματικό  τομέα  της  οικονομίας, 
ένας ανειδίκευτος εργαζόμενος θα αντιμετωπίσει στασιμό‐
τητα ή μείωση των αποδοχών του κατά τα δέκα τελευταία 
έτη του εργασιακού του βίου. Οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι, 
αντιθέτως,  θα αντιμετωπίσουν  επιβράδυνση  των αμοιβών 
τους,  τόσο  μικρότερη  όσο  μεγαλύτερη  είναι  η  ειδίκευσή 
τους. 

9.  Οι διαφοροποιήσεις των αμοιβών ανά κλάδο 
παραγωγής και ανά επάγγελμα στον 
επιχειρηματικό τομέα της κυπριακής οικονομίας 

Η  θεωρία  του  «ανθρώπινου  κεφαλαίου»  υπέστη  έντονη 
κριτική από την εμφάνισή της στη δεκαετία του 1960 μέχρι 
σήμερα. Τρία είναι τα βασικά σημεία κριτικής. Καταρχήν, 
η  ατομική  παραγωγικότητα  ενός  εργαζόμενου  δεν  εξαρ‐
τάται  μόνο  από  το  «ανθρώπινο  κεφάλαιο»  που  κατέχει, 
αλλά και από τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της επιχεί‐
ρησης και του κλάδου όπου δουλεύει και της θέσης εργα‐
σίας που καταλαμβάνει. Επίσης, οι αμοιβές των εργαζομέ‐
νων δεν εξαρτώνται μόνο από την ατομική τους παραγω‐
γικότητα, αλλά και από τη ισχύ που έχει στην αγορά προϊ‐
όντων η επιχείρηση όπου εργάζονται. Έχει σημασία η δυ‐
νατότητα  της  επιχείρησης  να  διανέμει  έκτακτα  κέρδη  ή 
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μονοπωλιακές προσόδους, όπως σημασία έχει και ο συνδι‐
καλισμός στον κλάδο, το επάγγελμα ή την επιχείρηση. Τέ‐
λος,  οι  διαφορετικές  απαιτήσεις  των  επαγγελμάτων  σε 
χρόνο  εκπαίδευσης,  κατάρτισης  και  εμπειρίας  δεν  είναι  ο 
μοναδικός  ερμηνευτικός  παράγων  των  διαφορών  στις  α‐
μοιβές ανάμεσα στα επαγγέλματα. Οι διαφορετικές απαι‐
τήσεις σε ειδικεύσεις και δεξιότητες και η κοινωνική αξιο‐
λόγηση αυτών των ειδικεύσεων και δεξιοτήτων είναι ένας 
επιπλέον  παράγων  διαφοροποίησης  των  αμοιβών  των  ε‐
παγγελμάτων. 

Σε  αυτή  τη  βάση αναπτύχθηκε  βιβλιογραφία που α‐
ναφέρεται στην  ιδιαίτερη,  ξεχωριστή επίδραση που έχουν 
ο  κλάδος  παραγωγής  και  το  επάγγελμα  επί  του  μισθού, 
πέραν  της  επίδρασης που  έχουν  οι παράγοντες που ανα‐
φέρονται στο «ανθρώπινο κεφάλαιο» ή τα χαρακτηριστικά 
της  επιχείρησης.  Τα κυριότερα συμπεράσματα που  εμφα‐
νίζονται στην βιβλιογραφία για τις μισθολογικές διαφορές 
μεταξύ κλάδων παραγωγής και επαγγελμάτων είναι τέσ‐
σερα:  

Πρώτον,  οι  διαφορές  μεταξύ  των  αμοιβών  μεταξύ 
κλάδων παραγωγής (στο εξής θα αναφέρονται και ως δια‐
κλαδική  διάρθρωση  των  αμοιβών)  παραμένουν  εντυπω‐
σιακά σταθερές για μεγάλα χρονικά διαστήματα (Krueger 
and  Summers  1986,  Krueger  and  Summers  1986b, Dickens 
and  Katz  1986, Dickens  and Katz  1987)  και  αξιοσημείωτα 
όμοιες  μεταξύ  διαφορετικών  χωρών  (Gittleman  and Wolff 
1993, Erdil and Yetkiner 2001). Η διακλαδική διάρθρωση των 
αμοιβών,  βεβαίως  μεταβάλλεται,  πλην  όμως  με  πολύ  μι‐
κρό ρυθμό. Οι ομοιότητες στη διακλαδική διάρθρωση των 
αμοιβών μεταξύ χωρών υποδηλώνουν ότι υπάρχουν κοινοί 
παράγοντες σε όλες τις χώρες που ευθύνονται για την ο‐
μοιότητα στη διάρθρωση των αμοιβών. Η εμμένουσα στα‐
θερότητα  της  διακλαδικής  διάρθρωσης  των αμοιβών οδή‐
γησε τους Krueger   και Summers  (1986b) στο συμπέρασμα 
ότι οι διακλαδικές μισθολογικές διαφορές προκύπτουν από 
«παράγοντες που είναι θεμελιώδεις για τη λειτουργία των 
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καπιταλιστικών  οικονομιών και  οι  οποίοι  υπερβαίνουν  το 
θεσμικό  πλαίσιο  (the  institutional  setting)  σε  οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή και οποιονδήποτε τόπο». 

Δεύτερον,  οι κλάδοι παραγωγής που καταβάλουν μι‐
σθούς  υψηλότερους  του  μέσου  όρου  σε  ένα  επάγγελμα, 
τείνουν  να  αμείβουν  τους  εργαζόμενους  στον  ίδιο  κλάδο 
σε διαφορετικά επαγγέλματα επίσης περισσότερο από τον 
μέσο όρο. Με άλλα λόγια, η διακλαδική διάρθρωση των μι‐
σθών είναι παρόμοια για διαφορετικά επαγγέλματα. Χρη‐
σιμοποιώντας  στατιστικά  στοιχεία  ενός  αιώνα,  ο  Allen 
(1995)  έδειξε  ότι  η σταθερότητα  των διακλαδικών μισθια‐
κών διαφορών στην μεταποίηση για όλα τα επαγγέλματα 
είναι  ένα  φαινόμενο  της  εποχής  μετά  τον  Β’  Παγκόσμιο 
Πόλεμο.  

Τρίτον,  στο  εσωτερικό  ενός  κλάδου  παραγωγής,  ορι‐
σμένες  επιχειρήσεις  καταβάλλουν  υψηλούς  (ή  χαμηλούς) 
μισθούς σε όλες τις  επαγγελματικές κατηγορίες  (Groshen 
1991).  Εάν  μια  εταιρεία  καταβάλλει  υψηλούς  μισθούς  σε 
ένα επάγγελμα, τότε καταβάλλει υψηλούς μισθούς σε όλα 
τα επαγγέλματα. Με άλλα λόγια, εργαζόμενοι ενός επαγ‐
γέλματος,  με  δεδομένη  εκπαίδευση  και  δεξιότητες,  που 
καταλαμβάνουν  δεδομένες  θέσεις  εργασίας,  απολαμβά‐
νουν  υψηλότερων μισθών σε  ορισμένες  επιχειρήσεις  ενός 
κλάδου  παραγωγής,  ενώ  άλλοι  εργαζόμενοι  με  τα  ίδια 
προσόντα,  στις  ίδιες  θέσεις  εργασίας,  απολαμβάνουν  χα‐
μηλότερων  αποδοχών  σε  επιχειρήσεις  του  ιδίου  κλάδου 
παραγωγής.  

Τέταρτον, οι κλάδοι παραγωγής στους οποίους η κερ‐
δοφορία  είναι  υψηλότερη,  καταβάλλουν  υψηλότερους  μι‐
σθούς  (Slichter  1950,  Pugel  1980,  Dickens  and  Katz  1986, 
Blanchfower, Oswald and Sanfey 1992, Benito 2000, Abowd, 
Kramatz, Margolis and Troske 2001, Estevao and Tevlin 2003) 
ακόμη  και  μετά  την  αφαίρεση  της  επίδρασης  που  έχουν 
στο  μισθό  τα  μέσα  χαρακτηριστικά  των  εργαζομένων 
στους  διάφορους  κλάδους  παραγωγής,  η  συνδικαλιστική 
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πυκνότητα  και  άλλα  χαρακτηριστικά  των  κλάδων. Η  συ‐
σχέτιση μισθών και κερδοφορίας είναι αρκετά ισχυρή πα‐
ρόλο που η άμεση  επίπτωση  των υψηλότερων μισθών  εί‐
ναι η μείωση των κερδών. Επιπλέον, αυτοί οι κλάδοι παρα‐
γωγής που έχουν υψηλότερη του μέσου όρου κερδοφορία, 
καταβάλλουν υψηλότερους μισθούς σε όλους τους τύπους 
εργαζομένων,  ανεξάρτητα  από  τις  δεξιότητές  τους,  την 
εκπαίδευσή τους,  και  τα χαρακτηριστικά της θέσης εργα‐
σίας  που  καταλαμβάνουν.  Η  ίδια  συσχέτιση  μισθών  και 
κερδών  παρατηρείται  και  σε  επίπεδο  επιχειρήσεων  (Mar‐
tins 2007, Arai 2003). 

Η βιβλιογραφία που αναφέρεται στις διακλαδικές μι‐
σθιακές  διαφορές  συνηγορεί  υπέρ  της  ανωτερότητας  της 
θεωρίας του «μισθού απόδοσης» (efficiency wage), της θεω‐
ρίας  insider‐outsider και της θεωρίας του επιμερισμού των 
προσόδων  (rent‐sharing)  σε  σύγκριση  με  την  τρέχουσα  α‐
νταγωνιστική  θεωρία  (competitive  theory)  αναφορικά  με 
την  ικανότητά  τους  να  εξηγήσουν  την  διακλαδική  διάρ‐
θρωση των μισθών. Μετά την επίθεση του Slichter ενάντια 
στην  ανταγωνιστική  θεωρία  (competitive  theory)  το  1950 
(Slichter 1950), οι Summers, Katz, Dickens και Krueger άνοι‐
ξαν  εκ  νέου  την  θεωρητική  συζήτηση  το  1986‐1987  και  οι 
έρευνές  τους,  που  δημοσιεύθηκαν  καταρχήν  σε  τέσσερα 
Κείμενα  Εργασίας  του National Bureau  of Economic Research 
(NBER), έθεσαν το μη‐ανταγωνιστικό, Νεο‐Κεϋνσιανό, θε‐
ωρητικό  πλαίσιο  για  όλες  τις  έρευνες  που  επρόκειτο  να 
ακολουθήσουν  (Krueger  and  Summers  1986,  Krueger  and 
Summers  1986b, Dickens  and Katz  1986, Dickens  and Katz 
1987). 

Η  έρευνα  των  τεσσάρων  συγγραφέων,  που  βασίστη‐
καν σε στατιστικά στοιχεία  των ΗΠΑ,  αποκάλυψε  την ύ‐
παρξη μεγάλων και διαρκών διακλαδικών μισθιακών δια‐
φορών για εργαζόμενους παρομοίων δεξιοτήτων και γνώ‐
σεων που εργάζονταν σε ισοδύναμα επαγγέλματα και θέ‐
σεις  εργασίας.  Η  ύπαρξη  αυτών  των  διακλαδικών  διαφο‐
ρών  έθεσε  σε  αμφισβήτηση  την  αξιοπιστία  των  θεωριών 
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που  βασίζονται  στην  εκκαθάριση  της  αγοράς  εργασίας 
(market clearing wage theories) για τις οποίες τέτοιες διαφο‐
ρές είναι δυσεξήγητες, αφού οι θεωρίες αυτές προβλέπουν 
ότι οι διακλαδικές διαφορές στους μισθούς δεν είναι δυνα‐
τόν να διατηρηθούν εφόσον αφαιρεθεί η επίδραση που έ‐
χουν στον μισθό, πρώτον, η ποιότητα του “ανθρώπινου κε‐
φαλαίου” (δεξιότητες, γνώσεις, πείρα) και η ποιότητας της 
θέσης  εργασίας10,  και  δεύτερον,  οι  μεταβατικές  μετατο‐
πίσεις  (transitory  shifts)  στη  ζήτηση  εργασίας  σε  συνδυα‐
σμό με την ατελή βραχυπρόθεσμη κινητικότητα της εργα‐
σίας. 

Μετά  την  έκδοση  των  τεσσάρων Κειμένων Εργασίας 
του NBER, η επίθεση ενάντια στην νεοκλασική ανταγωνι‐
στική θεωρία ανανεώθηκε από μεγάλο αριθμό ερευνητών 
που βασίστηκαν σε στατιστικά στοιχεία άλλων χωρών, πέ‐
ραν των ΗΠΑ  (Benito 2000, Rycx 2002, Lucifora 1993, Barth 
and Zweimuller 1994). Οι έρευνες αυτές παρήγαγαν περαι‐
τέρω αποδείξεις που  επιβεβαιώνουν  την ύπαρξη διαρκών 
μισθιακών  διαφορών  μεταξύ  κλάδων  παραγωγής  και  ε‐
παγγελμάτων,  ακόμη  και  μετά  την  διόρθωση  των  διαφο‐
ρών αυτών για την επίδραση που έχουν στους μισθούς τα 
χαρακτηριστικά του εργαζόμενου, της θέσης εργασίας και 
της επιχείρησης στην οποία εργάζεται. 

Ως  αποτέλεσμα  αυτών  των  εξελίξεων,  η  Νέα  Κεϋν‐
σιανή Μακροοικονομική  (New Keynesian Macroeconomics) 
κατέλαβε το έδαφος των ερευνών σχετικά με τις διακλαδι‐
κές διαφορές των μισθών, με θεωρίες για τον μισθό αποτε‐
λεσματικότητας  (efficiency  wages)  και  με  θεωρίες  near 
rationality  (Akerlof  1984,  Shapiro  και  Stiglitz  1984),  με  μο‐
ντέλα  απειλής  εκ  μέρους  των  συνδικαλιστικών  ενώσεων 
των  εργαζομένων  (μοντέλα  συνδικαλιστικής  απειλής, 
union threat models) (Dickens 1986), με τη θεωρία άρρητων 

                                                           
10 Η ποιότητα της θέσης εργασίας ποικίλλει μεταξύ κλάδων παραγωγής 
και  οδηγεί  σε  διαφορές  μισθών  που  αντισταθμίζουν  τις  μη  μισθιακές 
διαφορές των θέσεων εργασίας (compensating differentials). 
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συμβάσεων  (implicit  contracts)  (Azariadis  1975),  και  με  τις 
θεωρίες insider‐outsider (Lindbeck και Snower 1986). 

Σε ορισμένες από τις θεωρίες αυτές, μια ρητή διαδικα‐
σία  διμερούς  διαπραγμάτευσης  καθορίζει  τους  μισθούς 
(θεωρία insider‐outsider, μοντέλο συνδικαλιστικής απειλής, 
άρρητες συμβάσεις)  ενώ σε άλλες θεωρίες  είναι  η  επιχεί‐
ρηση, με την επιδίωξή της να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της 
αυτή που αποφασίζει μονομερώς ότι ο μισθός για έναν δε‐
δομένο  εργαζόμενο  θα  διαμορφωθεί  υψηλότερα  από  τον 
ανταγωνιστικό  μισθό  προκειμένου  να  αποφευχθεί  η  μη 
εκτέλεση  εργασιών  εκ  μέρους  του  εργαζόμενου  παρόλο 
που του έχουν ανατεθεί  (shirking), να ελαχιστοποιηθεί το 
κόστος  αποχώρησης  και  αντικατάστασης  εργαζομένων 
(turnover costs), να υποκινηθεί ο εργαζόμενος ώστε να επι‐
δείξει  μεγαλύτερο  ζήλο  στην  εκτέλεση  της  εργασίας  του, 
και  να  ενισχύσει  το  αίσθημα  του  «ανήκειν  στην  επιχεί‐
ρηση» (gift relationships, Akerlof 1984). Αυτές οι Νέες Κεϋν‐
σιανές  ερμηνείες  των  διακλαδικών  μισθιακών  διαφορών 
εντοπίζουν  καταρχήν  τους  παράγοντες  που  οδηγούν  τις 
επιχειρήσεις στη διαπίστωση ότι είναι επικερδές να κατα‐
βάλουν  μισθούς  που  υπερβαίνουν  τους  ανταγωνιστικούς 
μισθούς (market clearing wages), και εν συνεχεία εξετάζουν 
τον  τρόπο  με  τον  οποίο  αυτοί  οι  παράγοντες  δια‐
φοροποιούνται ανάλογα με τον κλάδο παραγωγής. 

Το  τελευταία  αμυντικό  επιχείρημα  της  θεωρίας  του 
πλήρους ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας είναι οι υπο‐
τιθέμενες άρρητες ικανότητες  (unobservable skills) των ερ‐
γαζομένων, δηλαδή διαφορές στην ποιότητα της εργασίας 
που  δεν  μπορούν  να  παρατηρηθούν  από  τους  ερευνητές 
αλλά  είναι  γνωστές  στους  εργοδότες  και  τους  εργαζόμε‐
νους.  Εντούτοις,  η  εμπειρική  έρευνα  έχει  παράγει  μικτά 
αποτελέσματα:  ορισμένες  έρευνες,  που  χρησιμοποίησαν 
διαχρονικά στοιχεία, έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι που μετα‐
κινούνται από κλάδους παραγωγής με υψηλές αμοιβές σε 
κλάδους  με  χαμηλές  αμοιβές  χάνουν  ένα  σημαντικό  πο‐
σοστό  της  διακλαδικής μισθιακής  διαφοράς  κατά  την με‐
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τακίνησή τους αυτή (Gibbons and Katz 1989), ενώ άλλες έ‐
ρευνες  έδειξαν  ότι  οι  άρρητες  ικανότητες  των  εργαζομέ‐
νων είναι η αιτία ενός σημαντικού ποσοστού της διακλαδι‐
κής διαφοράς μισθών (Abowd, Kramatz and Margolis 1999, 
Carruth, Collier and Dickerson 2004). 

Με  σημείο  εκκίνησης  τις  παραπάνω  θεωρητικές  βά‐
σεις σχετικά με τις διακλαδικές διαφορές μεταξύ των αμοι‐
βών εκτιμήσαμε εξίσωση των ατομικών μισθών στον επι‐
χειρηματικό τομέα. Υπολογίσαμε, δηλαδή, τους κλαδικούς 
μέσους μισθούς διορθωμένους από την επίδραση των χα‐
ρακτηριστικών  των  εργαζομένων,  των  θέσεων  εργασίας 
τους και λοιπών χαρακτηριστικών που  επηρεάζουν  τις α‐
ποδοχές. Το  ίδιο πραγματοποιήσαμε και για τις επαγγελ‐
ματικές κατηγορίες. 

Σε ό,τι αφορά τους κλαδικούς μέσους μισθούς διορθω‐
μένους από την επίδραση των χαρακτηριστικών των εργα‐
ζομένων, των θέσεων εργασίας που κατέχουν και της επι‐
χείρησης στην οποία εργάζονται (σύμφωνα με την μέθοδο 
των Krueger, Summers, Dickens και Katz) διαφοροποιούνται 
σημαντικά κατά τον βαθμό που φαίνεται στον Πίνακα  5. 
Μεταξύ  εργαζομένων  που  έχουν  τα  ίδια  χαρακτηριστικά 
(χαρακτηριστικά προσωπικά,  της  θέσης  εργασίας  και  της 
επιχείρησης)  οι  αμοιβές  είναι  αυξημένες  κατά  20%  στον 
κλάδο των ορυχείων και κατά 13% στον χρηματοπιστωτικό 
κλάδο, ενώ αντιθέτως είναι μειωμένες κατά 6% στη μετα‐
ποιητική  βιομηχανία  και  στον  κλάδο  της  υγείας  και  της 
κοινωνικής πρόνοιας. Επίσης, σημαντικά μειωμένες (‐10%) 
είναι στον κλάδο του ηλεκτρισμού και της ύδρευσης  (αυτό 
σημαίνει  ότι  οι αυξημένες αποδοχές στον  εν λόγω κλάδο 
εξηγούνται  πλήρως  από  τα  χαρακτηριστικά  των  εργαζο‐
μένων,  της επιχείρησης και των θέσεων εργασίας και δεν 
αποτελούν πρόσοδο που σχετίζεται με το ιδιοκτησιακό κα‐
θεστώς του ημι‐κρατικού τομέα). 
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Πίνακας 5. Διαφορά μισθών μεταξύ εργαζομένων που έ‐
χουν τα ίδια χαρακτηριστικά και επαγγέλματα αλλά εργά‐

ζονται σε διαφορετικούς κλάδους παραγωγής  

Ορυχεία, λατομεία 20%
Μεταποιητική βιομηχανία -6%
Ηλεκτρισμός, ύδρευση -10%
Κατασκευές, οικοδομή 4%
Εμπόριο -3%
Ξενοδοχεία και εστιατόρια -1%
Μεταφορές και επικοινωνίες 1%
Χρηματοπιστωτικός τομέας 13%
Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις 1%
Εκπαίδευση -1%
Υγεία και κοινωνική πρόνοια -6%
Λοιπές υπηρεσίες 0%  

Στον  Πίνακα  6  φαίνεται  η  επίδραση  του  επαγγέλματος 
στις  μέσες  ακαθάριστες  ωριαίες  απολαβές  διορθωμένες 
από  την  επίδραση  των  χαρακτηριστικών  των  εργαζομέ‐
νων,  των  θέσεων  εργασίας  που  κατέχουν  και  της  επιχεί‐
ρησης  στην  οποία  εργάζονται. Μεταξύ  εργαζομένων που 
έχουν  τα  ίδια  χαρακτηριστικά  (χαρακτηριστικά  προσω‐
πικά,  της θέσης εργασίας και της επιχείρησης) οι αμοιβές 
είναι αυξημένες κατά 100% για το επάγγελμα του διευθυ‐
ντή  και  του  ανώτερου  αξιωματούχου,  κατά  107%  για  το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού, κατά 60% για τα επαγγέλ‐
ματα των φυσικών επιστημών και των άλλων επαγγελμα‐
τιών  (λογιστές,  νομικοί,  οικονομολόγοι και λοιποί επιστή‐
μονες), κατά 38% για τα βοηθητικά τεχνικά επαγγέλματα 
των φυσικών επιστημών. Μεταξύ των επαγγελμάτων που 
δεν  προέρχονται  από  τις  ανώτερες  εκπαιδευτικές  βαθμί‐
δες,  διακρίνονται οι  εργάτες ορυχείων και οικοδομών,  και 
οι τεχνίτες παραγωγής προϊόντων από μέταλλο και τεχνί‐
τες μηχανημάτων. Η επίδραση του επαγγέλματος για ερ‐
γαζόμενους με τα  ίδια χαρακτηριστικά φαίνεται αναλυτι‐
κότερα στο Διάγραμμα 23.  
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Διάγραμμα 23. Διαφορά μισθών μεταξύ εργαζομένων που 
έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και εργάζονται στους ίδιους 

κλάδους αλλά σε διαφορετικά επαγγέλματα 

99%
57%

23%
107%

63%
38%

3%
36%

9%
3%

1%
19%

15%
6%

3%
9%

-4%
0%

Διευθυντές και ανώτεροι λειτουργοί

Επαγγέλματα θετικών επιστημών*

Επιστημονικά επαγγέλματα κλάδου υγείας

Επιστημονικά επαγγέλματα εκπαίδευσης

Λοιπά επιστημονικά επαγγέλματα

Βοηθητικά επαγγέλματα θετικών επιστημών

Βοηθητικά επαγγέλματα κλάδου υγείας

Λοιποί βοηθοί επιστημονικών επαγγελμάτων

Υπάλληλοι γραφείου

Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών

Πωλητές

Εργάτες ορυχείων και λατομείων

Τεχνίτες κλάδου μετάλλου

Άλλοι ειδικευμένοι εργάτες

Χειριστές μηχανημάτων και συναρμολογητές

Οδηγοί, μηχανοδηγοί, ναυτικοί

Ανειδίκευτοι εργάτες υπηρεσιών

Ανειδίκευτοι εργάτες βιομηχανίας
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Κεφάλαιο 4 
Οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι 

Στο κεφάλαιο 3 περιγράψαμε τις μισθολογικές ανισότητες 
μεταξύ εργαζομένων που απασχολούνται σε διαφορετι‐
κούς κλάδους παραγωγής και επαγγέλματα, που έχουν 

διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης, που καλύπτονται ή μη 
από συλλογικές συμβάσεις, που απασχολούνται στον δη‐
μόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, και έχουν διαφορετικά ατομικά 
χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, προσδιορίσαμε τα χαρα‐
κτηριστικά της κατάτμησης της αγοράς εργασίας και 

προσδιορίσαμε τους παράγοντες που εξηγούν συνολικά 
τις μισθολογικές ανισότητες μεταξύ εργαζομένων. Η ανά‐
λυση αυτή, της «χαρτογράφησης» των κυπριακών αγορών 
εργασίας συμπληρώνεται, στο κεφάλαιο 4, με την ανά‐

λυση της χαμηλά αμειβόμενης εργασίας που αποτελεί βα‐
σική μορφή μισθολογικών ανισοτήτων. 
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1.  Οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι: ορισμοί και 
προσδιοριστικοί παράγοντες 

Κατά την τελευταία δεκαπενταετία, έχει αναπτυχθεί η συ‐
ζήτηση σχετικά με τα ζητήματα των χαμηλόμισθων εργα‐
ζομένων,  ιδιαίτερα  σε  ό,τι  αφορά  τις  επιπτώσεις  από  τον 
θεσμό  του  κατώτατου  μισθού  στην  απασχόληση  και  την 
φτώχεια,  τα  χαρακτηριστικά  των  χαμηλόμισθων,  τις  δια‐
κρίσεις, και την κινητικότητα των χαμηλόμισθων σε καλύ‐
τερα  αμειβόμενες  θέσεις  εργασίας  (Bazen  1994, Card  and 
Krueger  1995, Dolado  et  al.  1996,  Fernie  and Metcalf  1996, 
Freeman  1996,  Gosling  1996,  Grieve‐Smith  et  al.,  1996, 
Maching  and  Manning  1996,  Manning  1996,  OECD  1996, 
1998, Sutherland 1997). 

Από  τα πρώτα  έτη  της  δεκαετίας  του  1980  έχουν συ‐
ντελεσθεί  αλλαγές  και  μεταρρυθμίσεις  στις  ευρωπαϊκές 
αγορές εργασίας με αποτέλεσμα η κατανομή των μισθών 
να γίνει περισσότερο άνιση. Ορισμένοι σχολιαστές αποδί‐
δουν αυτήν την εξέλιξη στην αποδυνάμωση της διαπραγ‐
ματευτικής δύναμης των εργαζομένων εξαιτίας της αυξη‐
μένης  ανεργίας,  σε  θεσμικές  αλλαγές  που  προωθούνται 
από τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς, καθώς 
και  σε  αλλαγές  στη  σύνθεση  του  εργατικού  δυναμικού. 
Αυτή  η  διεύρυνση  στην  ανισότητα  των  αποδοχών  δη‐
μιουργεί ανησυχίες για τις επιπτώσεις στη ζωή των εργα‐
ζομένων που  βρίσκονται  χαμηλά στην κατανομή  των μι‐
σθών.  Οι  μισθοί  ενός  αυξανόμενου  ποσοστού  εργαζομέ‐
νων είναι τόσο χαμηλοί που θίγουν την ικανότητά τους να 
διατηρήσουν ένα ανεκτό βιοτικό επίπεδο. Ορισμένοι παρα‐
τηρητές  θεωρούν  ότι  πρέπει  να  υπάρξει  βελτίωση  ή  δη‐
μιουργία  μηχανισμών  που  θα  αντιμετωπίσουν  τις  συνέ‐
πειες των υπερβολικά χαμηλών αποδοχών. Μεταξύ αυτών 
των μηχανισμών, προτείνεται το κατώτατο όριο μισθών. 
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Από  μια  άλλη  οπτική  γωνία,  άλλοι  μελετητές  (κατά  το 
πλείστον  οικονομολόγοι  που  ανήκουν  στο  κύριο  ρεύμα 
των οικονομικών)  συχνά υποστηρίζουν ότι  οι χαμηλοί μι‐
σθοί  αντανακλούν  διαφορές  στην  παραγωγικότητα  των 
εργαζομένων  και  ότι  τα  κατώτατα  όρια  μισθών  εμποδί‐
ζουν την αγορά να επιτελέσει τον βασικό της ρόλο που εί‐
ναι η αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Χαμηλά επί‐
πεδα  παραγωγικότητας  σε  πολλές  δραστηριότητες  ή  ε‐
παγγέλματα,  συνήθως στον  τομέα  των υπηρεσιών, απαι‐
τούν  ένα  χαμηλό  επίπεδο  πραγματικών  μισθών  για  να 
υπάρξει κερδοφορία συγκρίσιμη με εκείνη των δραστηριο‐
τήτων  ή  επαγγελμάτων  υψηλής  παραγωγικότητας.  Για 
αυτό τον λόγο οι κατώτατοι μισθοί που προβλέπονται από 
το νόμο θεωρούνται εμπόδια στην απασχόληση εργαζομέ‐
νων  χαμηλότερης  ειδίκευσης  (Lucifora  and  Salverda  1998, 
Freeman  1998a).  Επίσης,  προβάλλεται,  από  οικονομολό‐
γους του κυρίου ρεύματος των οικονομικών, το επιχείρημα 
ότι  οι  χαμηλά  αμειβόμενες  θέσεις  εργασίας  οδηγούν  σε 
καλύτερα αμειβόμενες  θέσεις  εργασίας  και  ότι  χρησιμεύ‐
ουν ως  χρήσιμο  σημείο  εισόδου  στην  απασχόληση  για  ε‐
κείνους  που  έχουν  χαμηλή  ειδίκευση  ή  ελάχιστη  εργα‐
σιακή πείρα. Σε μερικές περιπτώσεις, φαίνεται αυτό να ε‐
πιβεβαιώνεται από  τα  εθνικά στοιχεία  (EIRO, Salverda et. 
al. 2001, Pavlopoulos & Fouarge 2006). Για παράδειγμα, στη 
Δανία μια μελέτη για την ‘ατομική εισοδηματική κινητικό‐
τητα’ για την περίοδο 1980‐90 διαπίστωσε ότι τα άτομα σε 
χαμηλά  αμειβόμενες  θέσεις  εργασίας  κινούνται  σχετικά 
γρήγορα  από  τα  χαμηλότερα  στα  ανώτερα  δεκατημόρια 
της  κατανομής  των  μισθών.  Λιγότερο  από  20%  παραμέ‐
νουν στα χαμηλότερα δεκατημόρια περισσότερο από τέσ‐
σερα χρόνια.  Το συμπέρασμα ήταν ότι, πρώτον,  είναι ση‐
μαντικό να βρίσκεται κανείς στην απασχόληση,  έστω και 
με  χαμηλό  μισθό,  για  να  έχει  καλύτερες  δυνατότητες  α‐
πασχόλησης  αργότερα,  και  δεύτερον,  ο  κίνδυνος  να  πα‐
ραμείνει σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας είναι μι‐
κρός.  Όμως,  τα  στοιχεία  από  αρκετές  άλλες  χώρες  δεν 
στηρίζουν την ιδέα ότι η χαμηλά αμειβόμενη εργασία χρη‐
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σιμεύει ως σημείο εισόδου στα ανώτερα τμήματα της αγο‐
ράς  εργασίας.  Για παράδειγμα στη Γαλλία,  η αύξηση του 
αριθμού  των  χαμηλόμισθων  εργαζομένων  τα  τελευταία 
χρόνια συμβαδίζει με μια αύξηση του κινδύνου να παρα‐
μείνουν  χαμηλόμισθοι,  τουλάχιστον  βραχυπρόθεσμα.  Ε‐
πιπλέον,  οι  μετακινήσεις  ανάμεσα  στην  ανεργία  και  τη 
χαμηλά αμειβόμενη απασχόληση έχουν γίνει πιο συχνές. 
Το ποσοστό των ατόμων που παραμένουν ή χαμηλόμισθοι 
ή  άνεργοι  διπλασιάστηκε  σχεδόν  στην περίοδο  1983‐2000, 
αυξανόμενο από 7,3%  το 1983‐1985  σε 14,1%  το 1998‐2000. 
Στη  Βρετανία,  αρκετές  χαμηλά αμειβόμενες  θέσεις  εργα‐
σίας  σχετίζονται  με  νέους  εργαζόμενους,  ανάμεσά  τους 
και  φοιτητές,  που  προχωρούν  σε  καλύτερα  αμειβόμενες 
θέσεις  εργασίας  καθώς  και  εκείνους  που  βελτιώνουν  τη 
θέση τους μέσα από την προϋπηρεσία και την πείρα. Όμως 
οι έρευνες δείχνουν ότι εκείνοι που βρίσκονται σε χαμηλά 
αμειβόμενη  εργασία  έχουν  πιο  μεγάλη  πιθανότητα  να 
μείνουν  άνεργοι  ή  να  παραμείνουν  χαμηλόμισθοι.  Μια 
μελέτη στη διάρκεια της περιόδου 1991‐1994 διαπίστωσε ότι 
το 56% των αντρών που εξέρχονταν της ανεργίας εισέρχο‐
νταν  σε  θέσεις  εργασίας  με  μισθούς  στο  χαμηλότερο  τε‐
ταρτημόριο  της  κατανομής  των  αποδοχών.  Από  αυτούς 
τους άντρες στο χαμηλότερο τεταρτημόριο το 1991, οι μισοί 
βρίσκονταν ακόμη εκεί το 1994, 13% ήταν άνεργοι και μόνο 
6% βρίσκονταν στο ανώτερο μισό της κατανομής των απο‐
δοχών.  Για  τις  γυναίκες που  βρίσκονταν στο  χαμηλότερο 
τεταρτημόριο το 1991, 44% βρίσκονταν ακόμη στο χαμηλό‐
τερο τεταρτημόριο μετά από τρία χρόνια, 22% ήταν άνερ‐
γες και 10% βρίσκονταν στο ανώτερο μισό της κατανομής. 
Από  τους  άντρες  που  βρίσκονταν  συνεχώς  στο  χαμηλό‐
τερο τεταρτημόριο, οι μισοί είτε είχαν ελλιπή μόρφωση εί‐
τε ήταν νέοι. Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και για την 
Γερμανία (Uhlendorff 2006). 

Τα  διαθέσιμα  στατιστικά  στοιχεία  σχετικά  με  τον  α‐
ριθμό  των χαμηλόμισθων  εργαζομένων σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (και σε απόλυτους αριθμούς και ως πο‐
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σοστό  των  απασχολουμένων)  δείχνουν  ότι  οι  χαμηλές  α‐
ποδοχές είναι σχετικά διαδεδομένες, αν και η έκτασή τους 
διαφέρει  από  τη  μια  χώρα  στην  άλλη,  και  επίσης  εξαρ‐
τάται από τον ορισμό που χρησιμοποιείται. 

Μια  απολύτως  αυστηρή  σύγκριση  των  εθνικών  στοι‐
χείων για τη συχνότητα των χαμηλών αποδοχών στις διά‐
φορες χώρες δεν είναι δυνατή, γιατί οι ορισμοί παρουσιά‐
ζουν σημαντικές διαφορές, οι έρευνες είναι λίγες και το έ‐
τος αναφοράς είναι διαφορετικό.  

Οι γενικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη χαμηλό‐
μισθη  εργασία  είναι,  πρώτο,  η  μερική  απασχόληση  και, 
δεύτερο,  τα  χαμηλά  ωρομίσθια.  Σύμφωνα  με  έρευνα  της 
Eurostat,  οι αιτίες των χαμηλών αποδοχών είναι κυρίως ο 
‘συντελεστής  μερικής  απασχόλησης’  και  ο  ‘συντελεστής 
χαμηλών αποδοχών’, όπου ο πρώτος αφορά στο 43% και ο 
δεύτερος στο 37% της χαμηλά αμειβόμενης εργασίας στις 
13  χώρες  της  ΕΕ  που  εξετάστηκαν.  Η  αλληλεπίδραση  (ο 
συνδυασμός)  των  δυο  είναι  η  αιτία  για  11%  της  χαμηλά 
αμειβόμενης εργασίας, ενώ 8% δεν επηρεάζεται από κανέ‐
ναν από αυτούς τους παράγοντες. 

Πίσω  όμως από αυτούς  τους παράγοντες  βρίσκονται 
ζητήματα  που  σχετίζονται  με  τα  επιμέρους  χαρακτηρι‐
στικά των χαμηλόμισθων εργαζομένων, με τους τομείς και 
τις επιχειρήσεις όπου εργάζονται και το είδος της εργασίας 
που εκτελούν. Οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι έχουν όμοια 
χαρακτηριστικά σε όλες τις χώρες που εξετάζονται, παρά 
τις μεγάλες διαφορές στη συνολική συχνότητα των χαμη‐
λών αποδοχών. Οι πιο συνηθισμένοι παράγοντες που ανα‐
φέρεται ότι επηρεάζουν τις χαμηλές αποδοχές είναι: το μέ‐
γεθος των επιχειρήσεων (που μπορεί συχνά να σχετίζεται 
με την παρουσία και τη δύναμη των συνδικάτων), ο τομέας 
/ κλάδος, το επάγγελμα, το καθεστώς ιδιοκτησίας της επι‐
χείρησης  (δημόσιο,  ιδιωτικό,  ‘τρίτος’  τομέας),  η  οικογε‐
νειακή  κατάσταση,  το  φύλο,  η  ηλικία,  το  μορφωτικό  επί‐
πεδο και η ειδίκευση του εργαζόμενου, το είδος της σύμβα‐
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σης και το είδος της απασχόλησης. Για παράδειγμα, η συ‐
χνότητα των χαμηλών ωρομισθίων τείνει να μειώνεται με 
την ηλικία και διαφέρει ανάλογα με το φύλο. Όσον αφορά 
τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, χαμηλές αποδο‐
χές  συναντώνται  συχνά  σε  κλάδους  του  ιδιωτικού  τομέα 
με εργατικό δυναμικό που αποτελείται κυρίως από γυναί‐
κες, στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε εργασία ‘κοινής ωφέ‐
λειας’  (φροντίδα παιδιών,  ηλικιωμένων  και ατόμων με α‐
ναπηρίες,  υπηρεσίες  καθαρισμού,  κτλ.).  Οι  χαμηλές  απο‐
δοχές πλήττουν συχνότερα τις γυναίκες, τους νέους, τις θέ‐
σεις  εργασίας  ανειδίκευτων  εργατών  και  τεχνιτών,  τα  ά‐
τομα με συμβάσεις  εργασίας ορισμένου χρόνου,  τους μα‐
θητευόμενους, τα άτομα με μικρή προϋπηρεσία στον εργο‐
δότη τους, τους εργαζόμενους συνταξιούχους, τους φοιτη‐
τές, τα διαζευγμένα ή ανύπαντρα άτομα και τους μετανά‐
στες. 

Ο βαθμός στον οποίο κάθε ένας από τους παραπάνω 
παράγοντες επηρεάζει την έκταση και τη διάρκεια των χα‐
μηλών αποδοχών  διαφέρει  από  χώρα σε  χώρα,  όπως  δεί‐
χνει  ο  παρακάτω  πίνακας  (Ioakimoglou,  Soumeli  and 
Carley 2002). 
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Παράγοντες χαμηλών αποδοχών 

Χώρα  Βασικοί παράγοντες 

Αυστρία 

Οι τομείς με τους πιο χαμηλούς μισθούς είναι οι κλάδοι  
της γεωργίας, των ξενοδοχείων και του κέτερινγκ, της 
παραγωγής προϊόντων από δέρμα, των προσωπικών 
υπηρεσιών και της κλωστοϋφαντουργίας. Το μικρό μέ‐
γεθος των επιχειρήσεων παίζει κρίσιμο ρόλο (λόγω της 
χαμηλότερης παρουσίας των συνδικάτων και της χαμη‐
λότερης διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομέ‐
νων). Λόγω της χαμηλής παραγωγικότητας και της 
μειωμένης ισχύος των συνδικάτων, πολλοί κλάδοι του 
τομέα των υπηρεσιών πληρώνουν χαμηλές αμοιβές, α‐
κόμα και για τους πλήρως απασχολούμενους. Οι πιο 
σημαντικοί ατομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τους 
χαμηλούς μισθούς είναι το φύλο (οι γυναίκες έχουν ι‐
διαίτερη πιθανότητα να είναι χαμηλόμισθες), η οικογε‐
νειακή κατάσταση (με χαμηλές αποδοχές ανάμεσα στις 
ανύπαντρες μητέρες), το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
και ειδίκευσης και η εθνικότητα (πολλοί μετανάστες εί‐
ναι χαμηλόμισθοι).  

Βέλγιο 

Οι χαμηλές αποδοχές είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες ανά‐
μεσα στα άτομα με χαμηλή ειδίκευση και στις γυναίκες, 
καθώς και στον μη παραγωγικό μη κερδοσκοπικό τομέ‐
α. 

Δανία 

Τομέας/κλάδος, επάγγελμα, φύλο (οι γυναίκες έχουν 
πιο μεγάλη πιθανότητα να είναι χαμηλόμισθες), και 
χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ειδίκευσης αναφέρο‐
νται ως παράγοντες που ευνοούν τις χαμηλές αποδοχές. 
Ανάμεσα στους χαμηλά αμειβόμενους τομείς και επαγ‐
γέλματα είναι το λιανικό εμπόριο, οι υπηρεσίες καθα‐
ριότητας, η ανειδίκευτη εργασία φροντίδας παιδιών (στο 
δημόσιο τομέα), τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία (ή ο 
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τουρισμός συνολικά), οι εργασίες συναρμολόγησης στον 
κλάδο των ηλεκτρονικών (που αφορούν κυρίως γυναί‐
κες εργαζόμενους) και ορισμένες ανειδίκευτες θέσεις 
εργασίας στις κατασκευές. 

Φιλαν‐
δία 

Η χαμηλά αμειβόμενη εργασία συγκεντρώνεται στον 
τομέα των υπηρεσιών και στο δημόσιο τομέα και επηρε‐
άζει ιδιαίτερα τους απασχολούμενους σε προσωρινή ερ‐
γασία. 

Γαλλία 

Ο κίνδυνος της χαμηλόμισθης εργασίας σχετίζεται, κατ’ 
αρχήν, με τα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας. Οι 
θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης αφορούν στο 
77% των χαμηλόμισθων εργαζομένων, ενώ οι θέσεις ερ‐
γασίας ορισμένου χρόνου καθώς και αυτές που δη‐
μιουργούνται στα πλαίσια των προγραμμάτων για την 
απασχόληση υπερ‐αντιπροσωπεύονται. Οι δημόσιοι υ‐
πάλληλοι έχουν μικρότερη πιθανότητα να είναι χαμη‐
λόμισθοι, ενώ οι απασχολούμενοι στο εμπόριο και στις 
υπηρεσίες, καθώς και οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι, είναι 
περισσότερο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο των χαμηλών 
αποδοχών. Όσον αφορά τα προσωπικά χαρακτηριστικά, 
η συντριπτική πλειοψηφία των χαμηλόμισθων εργαζο‐
μένων είναι γυναίκες, νέοι και άτομα με χαμηλή ειδί‐
κευση. 

Γερμα‐
νία 

Οι παράγοντες της μερικής απασχόλησης και του χα‐
μηλού ωρομισθίου επηρεάζουν στον ίδιο σχεδόν βαθμό 
την πιθανότητα να είναι κανείς χαμηλόμισθος. Από 
τους παράγοντες που έχουν επίπτωση, ως σημαντικότε‐
ροι αναφέρονται οι θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες, το 
φύλο (οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των χα‐
μηλόμισθων εργαζομένων) και το χαμηλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο. Ένας ιδιαίτερος περιφερειακός παράγοντας 
στη Γερμανία είναι η διαίρεσή της σε δυτική και ανατο‐
λική Γερμανία, η οποία μπορεί να περιγραφεί ως χαμη‐
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λόμισθη περιφέρεια.  

Ελλάδα 

Οι παράγοντες που σχετίζονται με χαμηλούς μισθούς 
είναι: η ηλικία (οι νεότεροι εργαζόμενοι επηρεάζονται 
πιο πολύ), η προϋπηρεσία, το χαμηλό εκπαιδευτικό επί‐
πεδο, η χαμηλή συνδικαλιστική πυκνότητα στην επιχεί‐
ρηση, το φύλο (περισσότερες γυναίκες είναι χαμηλόμι‐
σθες), η οικογενειακή κατάσταση (οι ανύπαντροι εργα‐
ζόμενοι υπερ‐αντιπροσωπεύονται στους χαμηλόμι‐
σθους εργαζόμενους), οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η 
μερική απασχόληση, τα χαμηλά αμειβόμενα επαγγέλ‐
ματα και τομείς, η χαμηλή ιεραρχική θέση, η έλλειψη 
πρόσβασης στις υπερωρίες και στην εργασία με βάρδιες, 
και το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων. 

Ιρλανδία 

Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τους χαμηλόμι‐
σθους εργαζόμενους από τους άλλους εργαζόμενους εί‐
ναι η μερική απασχόληση και η ηλικία κάτω από 25 ε‐
τών. Δεν υπάρχει διαφορά στον κίνδυνο ανάμεσα στους 
άντρες και τις γυναίκες κάτω από τα 25, αλλά οι γυναί‐
κες πάνω από αυτή την ηλικία κινδυνεύουν πολύ περισ‐
σότερο από τους άντρες να είναι χαμηλόμισθες, ενώ οι 
παντρεμένες γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις 
χαμηλές αποδοχές. Ο κίνδυνος των χαμηλών αποδοχών 
συνδέεται στενά και με τα επίπεδα μόρφωσης και ειδί‐
κευσης, κίνδυνος που διαφοροποιείται ανάλογα με την 
ηλικία. Υπάρχουν πειστικές αποδείξεις για ένα χάσμα 
που μεγαλώνει ανάμεσα στα άτομα με περισσότερη και 
λιγότερη ειδίκευση και μόρφωση. Ο κίνδυνος του να εί‐
ναι κανείς χαμηλόμισθος διαφέρει σε όλο το φάσμα των 
κλάδων και επαγγελμάτων, και είναι ιδιαίτερα υψηλός 
στο λιανικό εμπόριο και στις προσωπικές υπηρεσίες. 

Ιταλία 
Οι έρευνες δείχνουν ότι η πιθανότητα να είναι κάποιος 
χαμηλόμισθος είναι μεγαλύτερη για τις γυναίκες, τα 
άτομα που εκτελούν  χειρονακτική εργασία, τους νέους, 
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και τους εργαζόμενους με λιγότερη εκπαίδευση και ό‐
σους δουλεύουν σε μικρότερες εταιρίες. Στους τομείς του 
λιανικού εμπορίου και των προσωπικών υπηρεσιών το 
επίπεδο της χαμηλόμισθης εργασίας είναι υψηλότερο 
από το μέσον όρο. Τέλος, όσον αφορά το περιφερειακό 
επίπεδο, οι εργαζόμενοι στη νότια Ιταλία έχουν μεγαλύ‐
τερη πιθανότητα να είναι χαμηλόμισθοι από αυτούς στο 
κεντρικό και το βόρειο τμήμα της χώρας. 

Ολλαν‐
δία 

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις χαμηλές 
αποδοχές είναι η πολύ υψηλή συχνότητα της μερικής 
απασχόλησης, η υψηλή συχνότητα των ευέλικτων συμ‐
βάσεων, και οι χαμηλοί νόμιμοι κατώτατοι μισθοί για 
τους νέους απασχολούμενους κάτω από την ηλικία των 
23 χρονών.  

Πορτο‐
γαλία 

Σύμφωνα με έρευνα που διεξάχθηκε το 1996, οι κύριοι 
παράγοντες που επηρεάζουν τους χαμηλούς μισθούς 
είναι το φύλο (οι γυναίκες έχουν διπλάσιες πιθανότητες 
από τους άντρες να είναι χαμηλόμισθες), η ηλικία (οι 
εργαζόμενοι κάτω από 25 ετών επηρεάζονται ιδιαίτερα), 
το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ειδίκευσης, η προϋ‐
πηρεσία στον ίδιο εργοδότη (οι απασχολούμενοι με λι‐
γότερα από πέντε χρόνια προϋπηρεσία έχουν μεγαλύ‐
τερες πιθανότητες να είναι χαμηλόμισθοι), και το μικρό 
μέγεθος της εκμετάλλευσης. 

Ισπανία 

Οι χαμηλές αποδοχές σχετίζονται κυρίως με το φύλο (οι 
γυναίκες αμείβονται λιγότερο από τους άντρες για την 
ίδια δουλειά, αντιμετωπίζουν επαγγελματικές διακρί‐
σεις και υπερ‐αντιπροσωπεύονται στους χαμηλά αμει‐
βόμενους τομείς και τις προσωρινές θέσεις εργασίας), 
την προσωρινή απασχόληση (που επηρέασε 34,1% των 
μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα και 22.1% στο δημόσιο 
τομέα το τέταρτο τρίμηνο του 2001), την μερική απα‐
σχόληση (που αποτελεί το 8% της συνολικής απασχό‐
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λησης), την εργασία μέσω γραφείων προσωρινής απα‐
σχόλησης, και τις μαθητικές συμβάσεις (που είναι συ‐
νηθισμένες, ειδικά ανάμεσα σε άτομα χωρίς τριτοβάθ‐
μια εκπαίδευση). 

Σουηδία 

Οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι είναι συνήθως γυναίκες 
απασχολούμενες στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης 
(συχνά μερικώς απασχολούμενες) και απασχολούμενοι 
στον τομέα των ξενοδοχείων και εστιατορίων. 

ΗΒ 

Έρευνες δείχνουν ότι το 1997, οι χαμηλές αποδοχές εί‐
χαν δυσανάλογα μεγάλο αντίκτυπο στους εξής: γυναί‐
κες, νέους, εθνικές μειονότητες, μακροχρόνια ανάπη‐
ρους, μερικώς απασχολούμενους, ανύπαντρους γονείς, 
εποχιακούς εργαζόμενους, ευκαιριακούς εργαζόμενους, 
απασχολούμενους μέσω γραφείων προσωρινής απα‐
σχόλησης και εκτελούντες εργασία φασόν. Τα χαρακτη‐
ριστικά της εργασίας που σχετίζονται με χαμηλές απο‐
δοχές ήταν η χειρωνακτική εργασία, η εργασία στον ι‐
διωτικό / εθελοντικό τομέα και το λιανικό και χοντρικό 
εμπόριο, η εργασία σε εκμεταλλεύσεις χωρίς συνδικαλι‐
στική αναγνώριση, και η εργασία σε μικρές επιχειρήσεις 
(κάτω από 25 απασχολούμενους). Από το σύνολο της 
χαμηλά αμειβόμενης εργασίας, το μισό ήταν στο λιανι‐
κό εμπόριο, τις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (καθαρι‐
σμός επί συμβάσει, ασφάλεια), την κοινωνική φροντίδα, 
τα κομμωτήρια, τη φιλοξενία, τη γεωργία και την ένδυ‐
ση / υπόδηση. Από άλλη έρευνα, που διεξάχθηκε το 1998 
και εξέτασε χώρους εργασίας που απασχολούν 25+ ερ‐
γαζόμενους, διαπιστώθηκε ότι στον ιδιωτικό τομέα συ‐
νολικά, 13% των επιχειρήσεων συγκέντρωνε περισσότε‐
ρο από 25% των χαμηλόμισθων εργαζομένων (οριζόμε‐
νοι ως αμειβόμενοι με λιγότερα από EUR5,53 την ώρα). 
Το μέγεθος αυτό ήταν υψηλότερο όπου απασχολούνταν 
περισσότερες γυναίκες και όπου η πλειοψηφία των ερ‐
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γαζομένων ήταν μερικώς απασχολούμενοι. Άλλη μελέ‐
τη βασισμένη στα ίδια στοιχεία διαπίστωσε ότι οι χαμη‐
λά αμειβόμενοι είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να α‐
πασχολούνται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε 
ανταγωνιστικές αγορές προϊόντων, με περιορισμένους 
τους συλλογικούς θεσμούς εργασιακών σχέσεων. 

Πηγή: European  Industrial Relations Observatory  (Ioakimoglou, 
Soumeli and Carley 2002) 

Ο  παρακάτω  πίνακας  δίνει  τους  πιθανούς  λόγους  που 
μπορεί μερικοί από τους παράγοντες να αναφέρονται συ‐
χνά – όσον αφορά και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του 
απασχολούμενου και τον χαρακτήρα της δουλειάς του κα‐
θώς  και  το  πλαίσιο  των  εργασιακών  σχέσεων  –  ως  συμ‐
βάλλοντες στις χαμηλές αμοιβές.  
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Χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στους χαμηλούς μι‐
σθούς 

 Παράγοντας  Πιθανή ερμηνεία 

Προσωπικά χαρα‐
κτηριστικά 

. 

Ηλικία εργαζόμενου
Οι νεότεροι εργαζόμενοι διαθέτουν λιγότερη 
συσσωρευμένη εργασιακή πείρα. 

Εκπαιδευτικό επίπε‐
δο 

Εργαζόμενοι με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευ‐
σης και ειδίκευσης διαθέτουν χαμηλότερο 
επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και παραγω‐
γικότητας. 

Προϋπηρεσία στον 
ίδιο εργοδότη 

Εργαζόμενοι με λιγότερη προϋπηρεσία έ‐
χουν λιγότερη πρόσφατη σχετική εργασιακή 
πείρα. 

Οικογενειακή κατά‐
σταση 

Η οικογενειακή κατάσταση μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στις κοινωνικές δεξιότητες των 
εργαζομένων. 

Φύλο και εθνικότη‐
τα 

Οι γυναίκες και οι αλλοδαποί εργαζόμενοι 
μπορεί να αντιμετωπίζουν φυλετικές δια‐
κρίσεις και διακρίσεις βάσει του φύλου. 

Χαρακτηριστικά του 
πλαισίου εργασίας 
και εργασιακών 
σχέσεων 

.  

Υπερωρίες και ερ‐
γασία σε βάρδιες 

Η έλλειψη πρόσβασης σε αυτές τις μορφές 
εργασίας μειώνει τις δυνατότητες του εργα‐
ζόμενου να αυξήσει τις αποδοχές του. 

Ιεραρχική θέση 
Οι απασχολούμενοι που δεν εποπτεύουν 
άλλους εργαζόμενους δεν λαμβάνουν τις 
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επιπλέον αποδοχές που προκύπτουν. 

Η παρουσία και η 
δύναμη των εργατι‐
κών συνδικάτων στο 
χώρο εργασίας και 
το σχετικό επίπεδο 
διαπραγματεύσεων 
(επίπεδο τομέα, ε‐
πίπεδο επιχείρησης)

Συμβάσεις ορισμέ‐
νου χρόνου και επο‐
χιακή εργασία 

Μέγεθος της επιχεί‐
ρησης 

Ιδιωτικός τομέας 

Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να επιδράσουν 
στο συσχετισμό των δυνάμεων ανάμεσα 
στους εργαζόμενους και τους εργοδότες στο 
χώρο εργασίας, και σε ατομικό και σε συλ‐
λογικό επίπεδο. 

Τοπική αυτοδιοίκη‐
ση, ‘τρίτος τομέας’, 
λιανικό και χονδρι‐
κό εμπόριο, ξενοδο‐
χεία και εστιατόρια, 
καθαρισμός, υπηρε‐
σίες ασφάλειας, έν‐
δυση και υπόδηση, 
προσωπικές υπηρε‐
σίες 

Οι θέσεις εργασίας σε αυτούς τους τομείς 
μπορεί να είναι χαμηλής παραγωγικότητας.

Μερική απασχόλη‐
ση 

Λιγότερες συνολικές αποδοχές ως αποτέλε‐
σμα των λιγότερων ωρών εργασίας. 

Θέσεις εργασίας 
που δημιουργούνται 
κάτω από δημόσια 
προγράμματα απα‐
σχόλησης, εργασία 

Αυτό το είδος απασχόλησης μπορεί να συ‐
νεπάγεται ωρομίσθιο χαμηλότερο από το 
σύνηθες, καθώς και χαμηλή παραγωγικότη‐
τα. 
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μέσω γραφείων 
προσωρινής απα‐
σχόλησης, κατ’ οί‐
κον εργασία 

Στο  ζήτημα  εάν  η  χαμηλά αμειβόμενη  εργασία  είναι  συ‐
γκεντρωμένη  σε  τομείς  δραστηριότητας  χαμηλής  παρα‐
γωγικότητας,  και  εάν υπάρχουν χαμηλόμισθοι  εργαζόμε‐
νοι  σε  δραστηριότητες  υψηλότερης  παραγωγικότητας  και 
σε  δραστηριότητες  της  «οικονομίας  της  γνώσης»,  τα  πε‐
ρισσότερα  εθνικά  στοιχεία  επιβεβαιώνουν  το  γεγονός  ότι 
οι χαμηλές αμοιβές γενικά σχετίζονται με τη χαμηλή παρα‐
γωγικότητα. Συχνά,  όμως,  η χαμηλά αμειβόμενη εργασία 
είναι  σε  μεγάλο  βαθμό  συγκεντρωμένη  στον  τομέα  των 
υπηρεσιών, όπου δύσκολα μετριέται η παραγωγικότητα.  

Υπάρχουν και εξαιρέσεις στον κανόνα των χαμηλών 
αμοιβών  /  χαμηλής  παραγωγικότητας.  Στις  περιπτώσεις 
της Δανίας και  της Γερμανίας, π.χ. αναφέρεται ότι δεν υ‐
πάρχει  ακριβής  αντιστοιχία  ανάμεσα  στις  χαμηλές  αμοι‐
βές και στη χαμηλή παραγωγικότητα. Φαίνεται ότι οι χα‐
μηλά αμειβόμενοι  εργαζόμενοι δεν απουσιάζουν εντελώς 
από τις δραστηριότητες της «οικονομίας της γνώσης» και η 
παρουσία τους αναφέρεται από χώρες όπως η Δανία (όπου 
πολλοί  φοιτητές  και  νέοι  δουλεύουν  σε αυτούς  τους  κλά‐
δους), Φιλανδία, Πορτογαλία  (π.χ. νέοι  ερευνητές), Βρετα‐
νία  (π.χ.  αποθήκευση και μεταφορά  εμπορευμάτων,  υπη‐
ρεσίες πελατών και τηλεφωνικά κέντρα).  

2.  Ο κατώτατος μισθός 

2.1.   Η ευρωπαϊκή εμπειρία 

Εξετάζοντας  τα  υφιστάμενα  συστήματα  στις  2711  χώρες 

                                                           
11 Δεδομένου ότι ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση της υφιστάμενης κα‐
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κράτη μέλη  της ΕΕ και  την Νορβηγία,  διαπιστώνουμε ότι 
υπάρχουν  κατώτατοι  μισθοί  κάποιας  μορφής  σε  όλες  τις 
χώρες.  Παρότι  τα  συστήματα  διαφέρουν  σημαντικά  με‐
ταξύ τους, σε γενικές εντούτοις γραμμές, μπορούν να κα‐
ταταχθούν  σε  δύο  ομάδες12.  Το  βασικό  χαρακτηριστικό 
στην πρώτη ομάδα 20 χωρών –Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, 
Ελλάδα,  Εσθονία,  Ηνωμένο  Βασίλειο,  Ιρλανδία,  Ισπανία, 
Λετονία,  Λιθουανία,  Λουξεμβούργο,  Μάλτα,  Ολλανδία, 
Ουγγαρία,  Πολωνία,  Πορτογαλία,  Ρουμανία,  Σλοβακία, 
Σλοβενία,  Τσεχία–  είναι  ότι  τα  κατώτατα  όρια,  είτε  αυτά 
καθορίζονται  μέσω  νόμου,  είτε  μέσω  συλλογικής  δια‐
πραγμάτευσης    είναι  θεσμοθετημένα  σε  εθνικό  επίπεδο 
και  έχουν  νομική  ισχύ.  Για  παράδειγμα  σε  χώρες  όπως 
Γαλλία,  Βρετανία,  Ιρλανδία,  Ισπανία,  Λουξεμβούργο,  Ολ‐
λανδία,  και  Πορτογαλία  το  κράτος  καθορίζει  τον  ωριαίο, 
εβδομαδιαίο ή μηνιαίο εθνικό κατώτατο μισθό, σε πολλές 
περιπτώσεις μετά από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τον οποίο και επιβάλει δια της νομοθετικής οδού, 
ενώ σε άλλες χώρες όπως για παράδειγμα το Βέλγιο, πα‐
ρότι ο μηνιαίος κατώτατος μισθός  (RMMMG) καθορίζεται 
μέσω  μιας  δια‐κλαδικής  συλλογικής  σύμβασης  που  υπο‐
γράφεται  στο πλαίσιο  των  εργασιών  του Εθνικού Εργατι‐
κού  Συμβουλίου  (Conseil  National  du  Travail  /  Nationale 

                                                                                                            
τάστασης  στην  Κύπρο,  τα  στοιχεία  που  παραθέτουμε  αφορούν  ουσια‐
στικά σε σύνολο 27 χωρών. Σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά οι 
συγκρίσεις γίνονται με τις 15 «παλαιές» χώρες της ΕΕ, πρώτον, διότι οι 
διεθνείς  συγκρίσεις  πρέπει  να  γίνονται  μεταξύ  χωρών  με  συγκρίσιμο 
επίπεδο  ανάπτυξης,  και  δεύτερον,  επειδή  η  Κύπρος  μοιράζεται  πολλά 
κοινά χαρακτηριστικά με τις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου  (Ελ‐
λάδα,  Ισπανία, Πορτογαλία, Νότια Ιταλία) που διατηρούν ένα ιδιαίτερο 
κοινωνικοοικονομικό μοντέλο, ενώ αντιθέτως, οι χώρες της ανατολικής 
Ευρώπης εκ της ιστορίας τους παρουσιάζουν ακόμη μεγάλες ιδιομορφί‐
ες που καθιστούν δυσχερή τη σύγκριση με την Κύπρο και τις «παλαιές» 
χώρες της ΕΕ. 

12 Λόγω της  ιδιομορφίας του υφιστάμενου συστήματος στην Κύπρο η το‐
ποθέτησή της σε μία από τις δύο κατηγορίες δεν είναι κατά τη γνώμη 
μας εφικτή.  
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Arbeidsraad, CNT/NAR), είναι ωστόσο νομικά δεσμευτικός. 
Επισημαίνεται,  ότι  στις  χώρες  Βέλγιο,  Γαλλία,  Λουξεμ‐
βούργο,  Μάλτα,  Ολλανδία  και  Πορτογαλία  προβλέπεται 
αυτόματη αναπροσαρμογή  του κατώτατου μισθού με βά‐
ση την εξέλιξη των τιμών, γεγονός που επιτρέπει την δια‐
τήρηση  της  αγοραστικής  δύναμης  των  κατώτατων  απο‐
δοχών και την ενίσχυσή τους.  

Στη  δεύτερη  ομάδα  εφτά  χωρών  –Αυστρία,  Δανία, 
Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Σουηδία και Φιλανδία– αν και 
δεν υπάρχει εθνικός κατώτατος μισθός, υπάρχουν ωστόσο 
κατώτατα όρια μισθών που καθορίζονται από τις κλαδικές 
συλλογικές  συμβάσεις  εργασίας  για  τους  απασχολούμε‐
νους στον τομέα κάλυψής τους, με αποτέλεσμα οι κατώτα‐
τοι μισθοί να ποικίλλουν ανάλογα με τον τομέα οικονομι‐
κής  δραστηριότητας. Όπως  θα  δούμε  στη  συνέχεια,  με  ε‐
ξαίρεση τις τέσσερις σκανδιναβικές χώρες που ούτως ή αλ‐
λιώς  είναι  χώρες με  εξαιρετικά μικρή  διασπορά στην  κα‐
τανομή των μισθών, οι άλλες τρεις χώρες διαθέτουν ιδιαί‐
τερα  ισχυρά συστήματα επέκτασης των συλλογικών συμ‐
βάσεων εργασίας.   

Σε  κάθε  περίπτωση,  τα  κατώτατα  όρια  μισθών  και 
ημερομισθίων  θεωρούνται  ότι  θέτουν  ένα  κατώφλι  που 
λειτουργεί προστατευτικά είτε για συγκεκριμένες κατηγο‐
ρίες εργαζομένων (π.χ. γυναίκες) προκειμένου για την μεί‐
ωση του μισθολογικού χάσματος στην αγορά εργασίας, εί‐
τε  για  το  σύνολο  των  εργαζομένων προκειμένου  για  την 
συγκράτηση των μισθών στο κατώτερο μέρος της μισθολο‐
γικής κλίμακας σ’ ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Στο 
πλαίσιο  αυτό,  ερευνητές  που  ασχολούνται  με  το  ζήτημα 
των  χαμηλών  αμοιβών  υποστηρίζουν    ότι  τα  θεσμοθετη‐
μένα  όρια  κατώτατων  μισθών  μειώνουν  τον  αριθμό  των 
χαμηλόμισθων εργαζομένων, γεγονός που υποδηλώνει ότι 
η έκταση του φαινομένου των χαμηλών αμοιβών αναμένε‐
ται  να  είναι  μικρότερη  σε  χώρες  με  κατώτατο  μισθό.  Τα 
αποτελέσματα  έρευνας  του  2002,  με  εθνικά στοιχεία από 
16 χώρες (ΕΕ των 15 και Νορβηγία), φαίνεται να επιβεβαι‐
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ώνουν  την  παραπάνω  υπόθεση  (Ιωακείμογλου,  Σουμέλη 
και Carley, 2002). Προκύπτει μάλιστα, ότι ο κατώτατος μι‐
σθός  δεν  προστατεύει  απλά  όσους  καλύπτονται  από  αυ‐
τόν,  αλλά  μπορεί  να  λειτουργήσει  και  προωθητικά  με  α‐
ποτέλεσμα  είτε  την  αύξηση  των  μισθών  που  βρίσκονται 
πάνω από τα κατώτατα όρια (π.χ. Λουξεμβούργο), είτε την 
αύξηση  του  ύψους  των μισθών σε  χώρους που  δεν  καλύ‐
πτονται  από  κατώτατα  όρια  (π.χ.  Δανία).  Είναι  ωστόσο 
φανερό ότι η αποτελεσματικότητα του κατώτατου μισθού 
ως  μέτρου  προστασίας  των  μισθών,  εξαρτάται  από  μία 
σειρά παραγόντων οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι 
κατά τη γνώμη μας ο βαθμός κάλυψης και το ύψος του κα‐
τώτατου μισθού.  

• Κάλυψη του κατώτατου μισθού 

Στις  χώρες  που  διαθέτουν  θεσμικά  κατοχυρωμένο  κατώ‐
τατο μισθό, εκτός της Ελλάδας και του Βελγίου όπου η κά‐
λυψη  του  κατώτατου  μισθού  περιορίζεται  στον  ιδιωτικό 
τομέα, στις υπόλοιπες χώρες η κάλυψη είναι καθολική. Σε 
αρκετές ωστόσο χώρες, σημειώνονται διαφοροποιήσεις και 
εξαιρέσεις  είτε  με  βάση  την  ηλικία,  είτε  με  βάση  άλλους 
παράγοντες όπως το εργασιακό  status,  οι οποίες όπως θα 
δούμε στη συνέχεια ενδέχεται να συμβάλουν στη μεγαλύ‐
τερη  συγκέντρωση  των  χαμηλόμισθων  σε  συγκεκριμένες 
κατηγορίες,  όπως  για  παράδειγμα  στους  νέους  και  τους 
ανειδίκευτους εργάτες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο καταγράφο‐
νται περιπτώσεις όπου για παράδειγμα νέοι σε ηλικία ερ‐
γαζόμενοι μπορεί να αμείβονται με χαμηλότερο κατώτατο 
μισθό  ο  οποίος  σε  κάποιες  χώρες  ανεβαίνει  σταδιακά  με 
την ηλικία,  ή  να  εξαιρούνται  τελείως από  το πεδίο  εφαρ‐
μογής του μέτρου. Για παράδειγμα το δικαίωμα στον πλή‐
ρη  κατώτατο  μισθό  αρχίζει  από  την  ηλικία  των  18  ετών, 
στην Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, από τα 22 στο Βέλγιο 
και τη Βρετανία και από τα 23 στην Ολλανδία. Στη Βρετα‐
νία μάλιστα, δεν είναι λίγες οι κατηγορίες νέων που εξαι‐
ρούνται  τελείως  από  την  εφαρμογή  του  μέτρου,  μεταξύ 
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αυτών και οι απασχολούμενοι ηλικίας κάτω των 18  ετών, 
οι μαθητευόμενοι  κάτω  των 19  ετών,  καθώς και οι μαθη‐
τευόμενοι κάτω των 26 ετών, ωστόσο μόνο κατά τους πρώ‐
τους  12  μήνες  της  μαθητείας  τους.  Σε  άλλες  πάλι  πε‐
ριπτώσεις όπως η Ελλάδα και το Λουξεμβούργο, τα κατώ‐
τατα όρια διαφοροποιούνται αντίστοιχα στη βάση της κα‐
τηγορίας  εργατοτεχνίτης  /  υπάλληλος  και  ειδικευμένος  / 
ανειδίκευτος εργάτης. Οι διαφορές αυτές εξηγούν εν μέρει 
και το γεγονός ότι σε όλες τις προαναφερόμενες χώρες, η 
ύπαρξη  ενός  θεσμοθετημένου  ή  συλλογικά  συμφωνημέ‐
νου  κατώτατου  ορίου  δεν  εμποδίζει  την  διατήρηση  των 
χαμηλών αμοιβών μεταξύ ορισμένων κατηγοριών, συγκε‐
κριμένα  των  γυναικών,  των  μερικώς  απασχολούμενων, 
των  απασχολούμενων  σε  εποχική  και  προσωρινή  βάση, 
των μεταναστών και των φοιτητών.  

Στις χώρες εκείνες όπου οι κατώτατοι μισθοί καθορί‐
ζονται  στο  επίπεδο  του  κλάδου,  η  αποτελεσματικότητα 
των κατώτατων ορίων ως μέσου προστασίας των πιο ευά‐
λωτων κατηγοριών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον 
βαθμό  κάλυψης  των  συμφωνιών  αυτών.  Εάν  παραδείγ‐
ματος χάριν οι κλαδικές συμφωνίες δεν καλύπτουν όλους 
τους  τομείς  οικονομικής  δραστηριότητας  και  όλους  τους 
εργαζόμενους  σε  αυτούς  τους  τομείς,  τότε  η  προστασία 
των  κατώτατων  μισθών  είναι  περιορισμένη.  Στην  Γερμα‐
νία για παράδειγμα,  στις  κυριότερες αιτίες που αναφέρο‐
νται  ότι  ευθύνονται  για  τις  χαμηλές  αμοιβές  είναι  και  η 
απουσία  κλαδικής  κάλυψης  σε  συγκεκριμένους  κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας  (ύπαρξη τομέων που δεν κα‐
λύπτονται από συλλογικές συμβάσεις). Στο πλαίσιο αυτό 
εξηγούνται  αφενός  μεν  οι  προσπάθειες  των  συνδικάτων 
να διευρύνουν ακόμη περισσότερο το υφιστάμενο σύστημα 
επέκτασης ‐οι επονομαζόμενες «νομικά δεσμευτικές» συμ‐
φωνίες  (Allgemeinverbindlichkeitserklärung, AVE)  επεκτεί‐
νονται  στα  μη‐μέλη  των  συμβαλλόμενων  μερών‐  αφετέ‐
ρου δε το γεγονός ότι  η πρακτική της διεύρυνσης των συλ‐
λογικών συμβάσεων εργασίας εφαρμόζεται ευρέως σε χα‐
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μηλόμισθους  κλάδους  όπως  οι  κατασκευές,  το  λιανικό  ε‐
μπόριο, το κέτερινγκ, η κλωστοϋφαντουργία και οι υπηρε‐
σίες καθαρισμού, ενώ επίκαιρη είναι και η συζήτηση ανα‐
φορικά με  την απουσία  ενός νόμιμου  εθνικού κατώτατου 
μισθού.  Συγκεκριμένα,  η  αύξηση  του  αριθμού  των  χαμη‐
λόμισθων σε συνδυασμό με την μείωση του ποσοστού των 
εργαζομένων  που  καλύπτονται  από  συλλογικές  συμβά‐
σεις έχει οδηγήσει στο άνοιγμα της συζήτησης, ήδη από το 
2002,  σχετικά  με  την  θέσπιση  ενός  κατώτατου  μισθού,  η 
διασφάλιση  του  οποίου  τουλάχιστον  μέχρι  τα  τελευταία 
έτη  της  δεκαετίας  του  1990,  γινόταν  όπως  είδαμε  με  την 
επέκταση των συλλογικών συμβάσεων. Σήμερα, λόγω της 
εχθρότητας  των  εργοδοτών  στην  επέκταση  των  κατώτα‐
των  συμφωνηθέντων  αποδοχών  (κατόπιν  διαπραγμάτευ‐
σης σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο στα πλαίσια των 
Επιτροπών που αποφασίζουν για τις επεκτάσεις), τα συν‐
δικάτα  των  κλάδων  τροφίμων,  ποτών,  εστίασης  και  υπη‐
ρεσιών  (συνδικάτο  Verdi)  διεκδικούν  την  υιοθέτηση  ενός 
κατώτατου  μισθού  με  το  επιχείρημα  ότι  το  υπάρχον  σύ‐
στημα δεν είναι σε θέση να αποτρέψει την αύξηση του πο‐
σοστού  των  χαμηλόμισθων.  Αντιθέτως,  άλλα  συνδικάτα 
(ορυχεία,  χημεία,  ενέργεια)  διατυπώνουν  επιφυλάξεις  με 
την έννοια ότι η θέσπιση κατώτατου μισθού μπορεί να θέ‐
σει σε αμφισβήτηση την αυτονομία των διαπραγματεύσε‐
ων και να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο των άλ‐
λων μισθών που ορίζονται από συλλογικές συμφωνίες. Η 
αντιπαράθεση  ωστόσο  στην  Γερμανία  είναι  ακόμη  αβέ‐
βαιης έκβασης.  

Επισημαίνεται ότι και στις τρεις χώρες που διαθέτουν 
ισχυρά  συστήματα  επέκτασης  των  συλλογικών  συμβά‐
σεων  εργασίας,  Αυστρία,  Γερμανία  και  Ιταλία  τα  συστή‐
ματα αυτά έχουν διττό στόχο, αφενός μεν την προστασία 
των εργαζομένων από το μισθολογικό ντάμπινγκ, αφετέ‐
ρου δε την προστασία των εργοδοτών από τον αθέμιτο α‐
νταγωνισμό. 
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• Ύψος του κατώτατου μισθού  

Όπως  προαναφέρεται,  ένας  άλλος  κρίσιμος  παράγοντας 
για  την  αποτελεσματικότητα  του  κατώτατου  μισθού  ως 
μέτρου  προστασίας  των  χαμηλόμισθων,  είναι  σαφώς  το 
ύψος του κατώτατου μισθού. Είναι δηλαδή ευρέως αποδε‐
κτό, τουλάχιστον από τον κόσμο της εργασίας, ότι εάν το 
επίπεδο  του  κατώτατου μισθού  είναι πολύ χαμηλό,  η συ‐
χνότητα  των  χαμηλών  αμοιβών  δεν  επηρεάζεται  δραμα‐
τικά.  Στο  ίδιο  πλαίσιο,  ο  καθορισμός  του  κατώτατου  μι‐
σθού σε σχετικά υψηλό επίπεδο ενδέχεται να οδηγήσει σε 
σημαντική μείωση του αριθμού των χαμηλά αμειβόμενων 
(Lucifora, McKnight and Salverda 2005), ειδικά όπου τα κα‐
τώτατα όρια συνδυάζονται με μικρή διασπορά στην κατα‐
νομή  των  μισθών,  όπως  για  παράδειγμα  στην  Δανία.  Α‐
ξιοσημείωτη  είναι  η περίπτωση  της  Ισπανίας,  όπου  ο  κα‐
τώτατος μισθός είναι τόσο χαμηλός ‐ και σε όρους απόλυ‐
των  και  σε  όρους  σχετικών  τιμών,  καθώς  είναι  από  τους 
χαμηλότερους  της  ΕΕ  ‐  που  δεν  χρησιμεύει  ούτε  καν  ως 
σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των μισθών στην α‐
γορά εργασίας, με εξαίρεση τις μαθητικές συμβάσεις όπου 
οι  προβλεπόμενες  αποδοχές  βασίζονται  αποκλειστικά  σε 
αυτόν. Σε αρκετές από  τις  χώρες κράτη μέλη  της ΕΕ  των 
15,  για  τις  οποίες  υπάρχουν  κάποια  διαθέσιμα  στοιχεία, 
δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι το επίπεδο στο 
οποίο καθορίζονται οι  εθνικοί κατώτατοι μισθοί δεν είναι 
αρκετά υψηλό ώστε να μπορεί να αμβλύνει τις χειρότερες 
επιδράσεις  που  δημιουργούν  οι  χαμηλές  αμοιβές  και  η 
φτώχεια. Στο πλαίσιο αυτό, τα εργατικά συνδικάτα σε χώ‐
ρες όπως Γαλλία, Ελλάδα, ΗΒ,  Ιρλανδία και Ισπανία διεκ‐
δικούν σημαντικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού.  

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, σε συστήματα που 
βασίζονται στις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε επίπεδο 
κλάδου,  εκτός  των  μισθολογικών  διαφορών  που  προκύ‐
πτουν  ανά  κλάδο  οικονομικής  δραστηριότητας,  τα  κατώ‐
τατα όρια διαφοροποιούνται και ανάλογα με συγκεκριμέ‐



 142

νες κατηγορίες εργαζομένων, ενώ συγκριτικά με τις χώρες 
που διαθέτουν εθνικό κατώτατο μισθό,  είναι πιο δύσκολο 
να εκτιμηθεί το ποσοστό των εργαζομένων που αμείβεται 
στην  βάση  των  κατώτατων  ορίων.  Αρκετές  φορές  αυτό 
συμβαίνει διότι τα κατώτατα όρια που καθορίζουν οι κλα‐
δικές  συμβάσεις  καταργούνται  στην  πράξη,  είτε  ως  απο‐
τέλεσμα  διαπραγματεύσεων  σε  κατώτερο  επίπεδο  ή  άλ‐
λων διευθετήσεων. Στην Δανία για παράδειγμα τα κατώ‐
τατα  όρια  αποτελούν  τα  πραγματικά  όρια  μισθών  μόνο 
για  μία  μικρή  μειοψηφία  που  αφορά  είτε  σε  ορισμένους 
κλάδους  οικονομικής  δραστηριότητας  όπως  ο  τουρισμός 
και ο επισιτισμός, είτε σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργα‐
ζομένων,  όπως αυτοί που απασχολούνται σε  εποχική και 
προσωρινή βάση.  

Σε ότι αφορά τη σχέση των κατώτατων ορίων μεταξύ 
εθνικού και κλαδικού επιπέδου,  τα διαθέσιμα στοιχεία εί‐
ναι περιορισμένα, ενώ όπου υπάρχουν δεν φαίνεται να ε‐
πιβεβαιώνουν  μία  συγκεκριμένη  τάση.  Για  παράδειγμα 
ενώ στο Βέλγιο  τα κατώτατα όρια που καθορίζονται από 
τις  διαπραγματεύσεις  σε  κλαδικό  επίπεδο  υπερβαίνουν 
τον  εθνικό  κατώτατο  μισθό  σε ποσοστό  από  15  έως  30%, 
στη Γαλλία αντίθετα ο  εθνικός κατώτατος μισθός  (SMIC) 
ξεπερνά τα κατώτατα όρια σε πολλούς κλάδους οικονομι‐
κής δραστηριότητας. Υπερισχύει ωστόσο η άποψη ότι στις 
χώρες που διαθέτουν και εθνικό κατώτατο μισθό και υψη‐
λή κάλυψη από τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, η επί‐
πτωση του πρώτου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ε‐
πίπεδο του δεύτερου. Στο ίδιο πλαίσιο, στα συστήματα με‐
σαίου βαθμού συγκέντρωσης, όπου παρατηρείται αλληλε‐
ξάρτηση  των  δύο  διαφορετικών  επιπέδων  διαπραγμάτευ‐
σης του εθνικού και του κλαδικού, όταν μάλιστα αυτή συν‐
δυάζεται και με περιορισμένο εύρος της ατομικής διαπραγ‐
μάτευσης, φαίνεται ότι υπάρχει μικρότερη διασπορά στην 
κατανομή  των  μισθών.  Σε  γενικές  γραμμές,  η  σύγκριση 
των δύο διαφορετικών συστημάτων ως προς την αποτελε‐
σματικότητα  τους  δεν  είναι  εφικτή  διότι  δεν  υπάρχουν 
επαρκή διαθέσιμα στοιχεία. Δεν μπορεί ωστόσο να θεωρη‐
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παρκή διαθέσιμα στοιχεία. Δεν μπορεί ωστόσο να θεωρη‐
θεί τυχαίο ότι η πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ έχουν υιο‐
θετήσει ένα κατώτατο υποχρεωτικό μισθό, ακόμη και χώ‐
ρες όπως τη Βρετανία που αντιστέκονταν χρόνια στην άρ‐
ση του σχετικού μέτρου.  

• Η χρησιμότητα του κατώτατου μισθού: ο αντίλογος  

Με βάση  τα στοιχεία που παρουσιάζονται παραπάνω,  εί‐
ναι  φανερό  ότι  οι  διάφορες  διευθετήσεις  αναφορικά  με 
τους  κατώτατους  μισθούς  στο  σύνολο  των  χωρών  μελών 
της ΕΕ, παρέχουν ένα κατώφλι που λειτουργεί προστατευ‐
τικά  στην  πίεση  των  μισθών προς  τα  κάτω,  προστατεύο‐
ντας κυρίως τα εισοδήματα των χαμηλά αμειβόμενων ερ‐
γαζόμενων οι οποίοι αλλιώς θα αμείβονταν κάτω από αυ‐
τό  το  επίπεδο. Προβάλλεται ωστόσο  το  επιχείρημα  –  π.χ. 
από τον ΟΟΣΑ – ότι τα κατώτατα επίπεδα μισθών αυξά‐
νουν  το κόστος  της απασχόλησης για τους εργαζόμενους 
με  χαμηλή  ειδίκευση  και  μικρή  εργασιακή  εμπειρία,  ενώ 
όταν αυτά καθορίζονται σε δυσανάλογα υψηλό επίπεδο σε 
σχέση με το ύψος του μέσου μισθού τείνουν να μειώσουν 
τις προοπτικές απασχόλησης, κυρίως μεταξύ των νέων σε 
ηλικία  εργαζόμενων,  καθώς  και  των  εργαζόμενων  χαμη‐
λής παραγωγικότητας.   

Τα  διαθέσιμα  εθνικά  στοιχεία  (Ιωακείμογλου,  Σου‐
μέλη  και Carley,  2002)  για  το  συγκεκριμένο  ζήτημα,  είναι 
δυστυχώς περιορισμένα,  στις περιπτώσεις ωστόσο για  τις 
οποίες έχουμε κάποια πληροφόρηση, δεν προκύπτει ότι οι 
κατώτατοι μισθοί ασκούν αρνητική επίδραση στο μέγεθος 
της  απασχόλησης  συγκεκριμένων  κατηγοριών  εργαζομέ‐
νων. Κατ’ ακρίβεια προκύπτει μία μάλλον ουδέτερη σχέση 
η οποία σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τις συγκεκρι‐
μένες ανησυχίες. Συγκεκριμένα, από την Γαλλία αναφέρε‐
ται, ότι σύμφωνα με εμπεριστατωμένες μελέτες  ουδέποτε 
έχει τεκμηριωθεί αρνητικό αντίκτυπο του εθνικού κατώτα‐
του μισθού στην απασχόληση. Ομοίως στην Γερμανία, τα 
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αποτελέσματα  εθνικής  έκθεσης  αναφορικά  με  την  δη‐
μιουργία προοπτικών απασχόλησης για άτομα με χαμηλή 
ειδίκευση,  με  έτος  αναφοράς  το  2002,  δείχνουν  ότι  δεν  υ‐
πάρχουν αποδείξεις σύμφωνα με τις οποίες μειωμένοι μι‐
σθοί  ή  η  δημιουργία  καινούργιων  χαμηλά  αμειβόμενων 
ομάδων  θα  δημιουργούσε  αυτόματα  σημαντικές  προο‐
πτικές απασχόλησης για τα άτομα αυτά, ούτε και ότι ένα 
μεγαλύτερο  άνοιγμα  των  μισθών  θα  βελτίωνε  τις  προο‐
πτικές απασχόλησης αυτών των ομάδων ‐ π.χ. το ποσοστό 
απασχόλησης που αντιπροσωπεύουν τα άτομα με χαμηλή 
ειδίκευση στη Γερμανία είναι πολύ υψηλότερο από ότι  εί‐
ναι σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Βρετανία όπου το άνοιγ‐
μα  των  μισθών  είναι  μεγαλύτερο.  Στην  Ισπανία,  ακόμη 
και  νεοφιλελεύθεροι  οικονομολόγοι  συμφωνούν  ότι  ο  κα‐
τώτατος μισθός για τους ενήλικες δεν ασκεί μείζονα επιρ‐
ροή  στην  απασχόληση,  αναμφίβολα  ωστόσο  γιατί  ο  κα‐
τώτατος  μισθός  στην  Ισπανία  είναι  από  τους  χαμηλότε‐
ρους της ΕΕ. Το 1997, μετά από σχετική απόφαση της κυ‐
βέρνησης να  εισάγει  ένα  ενιαίο κατώτατο μισθό για  ενή‐
λικες και νέους, που συνεπάγονταν μια αύξηση 17,7% για 
τους  τελευταίους,  οι  παραδοσιακοί  οικονομολόγοι  έσπευ‐
σαν  να  προβλέψουν  μία  σημαντική  μείωση  της  απα‐
σχόλησης  των  νέων,  ως  αποτέλεσμα  εισαγωγής  του  μέ‐
τρου. Στα τρία επόμενα χρόνια από την εφαρμογή του μέ‐
τρου, οι σχετικές προβλέψεις όχι απλώς δεν επιβεβαιώθη‐
καν, αλλά η απασχόληση των νέων αυξήθηκε κατά 22,5%, 
μία αύξηση ωστόσο που αποδίδεται τόσο στην συνεχή δι‐
εύρυνση της οικονομικής ζήτησης, όσο και στο γεγονός ότι 
παρά  την  τόσο  σημαντική  αύξηση  των  κατώτατων  αμοι‐
βών των νέων, αυτές εξακολουθούν να παραμένουν σε  ι‐
διαίτερα χαμηλά επίπεδα. 

Σε  κάθε  περίπτωση,  όπως  είναι  λογικό  άλλωστε  να 
συμβαίνει,  η  αποτελεσματικότητα  ενός  μέτρου  πολιτικής 
ως προς  τις  άμεσες  επιπτώσεις  του,  δύσκολα  εντοπίζεται 
και αξιολογείται σε χώρες όπου το μέτρο ισχύει για μακρά 
χρονική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσφατη θεσμοθέ‐
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τηση του εθνικού κατώτατου μισθού στη Βρετανία και την 
Ιρλανδία μπορεί να θεωρηθεί ως χρήσιμη πηγή πληροφό‐
ρησης. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για τη Βρετανία η 
καθιέρωση του εθνικού κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 
1999  επηρέασε κυρίως  τους πολύ χαμηλόμισθους  εργαζό‐
μενους.  Συγκεκριμένα,  σύμφωνα  με  στοιχεία  της  Επιτρο‐
πής Χαμηλών Αμοιβών (Low Pay Committee LPC, 2001) το 
ποσοστό  των  εργαζομένων  που  αμείβονταν  χαμηλότερα 
από  τον  αρχικό  κατώτατο  μισθό  μειώθηκε  από  6,4%  του 
εργατικού  δυναμικού  το  1998  σε  1,3%  το  2001.  Ο  κα‐
θορισμός του κατώτατου μισθού σε τόσο χαμηλά επίπεδα 
ώστε να επηρεάζει σχεδόν αποκλειστικά τους πολύ χαμη‐
λόμισθους πυροδότησε έναν έντονο δημόσιο διάλογο, που 
είχε  ως  αποτέλεσμα  την  σταδιακή  αύξηση  του  επιπέδου 
του  κατώτατου  μισθού13.  Στο  ίδιο  πλαίσιο,  αντίθετα  με 
τους αρχικούς φόβους σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις 
που θα είχε η θεσμοθέτηση του εθνικού κατώτατου μισθού 
στους ρυθμούς ανάπτυξης και στο μέγεθος της απασχόλη‐
σης,  η  χρησιμότητα  του  μέτρου  δεν  αμφισβητείται  πλέον 
(Stewart 2004, Dickens and Manning 2003)),  ενώ η δημόσια 
συζήτηση  συνεχίζει  να  στρέφεται  γύρω  από  την  ανάγκη 
περαιτέρω αύξησής του. 

Στην περίπτωση της  Ιρλανδίας,  η θεσμοθέτηση εθνι‐
κού κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2000 θεωρείται ότι 
διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο τόσο στην αύξηση των ει‐
σοδηματικών  επιπέδων  μεταξύ  των  χαμηλόμισθων,  όσο 
και στη διευκόλυνση μιας μικρής, σημαντικής ωστόσο μεί‐
ωσης του μισθολογικού χάσματος ανάμεσα στα δυο φύλα. 
Σύμφωνα  με  σχετική  έρευνα  (Nolan  et  al.,  2001),  περίπου 
5%  των  απασχολούμενων  είδαν  να  αυξάνεται  ο  μισθός 
τους  ως  άμεσο  αποτέλεσμα  της  καθιέρωσης  του  κα‐

                                                           
13 Οι κατώτατες ωριαίες αμοιβές αυξήθηκαν από 3,70 λίρες Αγγλίας (GBP) 
το 2000 σε 4,85 το 2004.   
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τώτατου μισθού. Όπως στις περισσότερες χώρες,  έτσι και 
στην περίπτωση της  Ιρλανδίας, τα στοιχεία αναδεικνύουν 
τη συγκέντρωση των χαμηλών αμοιβών σε ορισμένους το‐
μείς  οικονομικής  δραστηριότητας  και  ως  εκ  τούτου  την 
επίδραση που μπορεί να έχει ο εθνικός κατώτατος μισθός 
σε αυτούς τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, το ποσοστό των 
εργαζομένων  ο  μισθός  των  οποίων  αυξήθηκε  ως  άμεσο 
αποτέλεσμα  του  κατώτατου  μισθού  ήταν  υψηλότερο  σε 
όλους  τους παραδοσιακά χαμηλόμισθους  τομείς, στο λια‐
νικό εμπόριο (11,6%), στα ξενοδοχεία, εστιατόρια και μπαρ 
(8,9%), στην κλωστοϋφαντουργία (7%), και χαμηλότερο σε 
άλλους τομείς όπως το χονδρικό εμπόριο (5,1%), η μεταποί‐
ηση εκτός της κλωστοϋφαντουργίας (2,7%), οι τράπεζες συ‐
μπεριλαμβανομένων  των  χρηματοοικονομικών  οργανι‐
σμών  (2,4%)  και  οι  κατασκευές  (0,8%).  Εξίσου  σημαντική 
ήταν και  η  επίδραση  του  εθνικού  κατώτατου μισθού στις 
μικρές  και  μεσαίες  επιχειρήσεις.  Συγκεκριμένα σε  επιχει‐
ρήσεις που απασχολούν από 4 έως 100 εργαζόμενους, πε‐
ρίπου 8% των εργαζόμενων επηρεάστηκε άμεσα, ενώ στις 
επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερο από 100 εργα‐
ζόμενους το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 2,5%.   

Σε ότι αφορά τη δημόσια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επί‐
πεδο,  στο πνεύμα της Κοινωνικής Χάρτας  της ΕΕ περί  δί‐
καιων  αμοιβών,  ερευνητές  του  γερμανικού  Ινστιτούτου 
Κοινωνικής  και  Οικονομικής  έρευνας  (WSI)  και  του  Ιδρύ‐
ματος Hans  Bocler  Stiftung  όπως  και  Γάλλοι  και  Ελβετοί 
ερευνητές (του IRES  ‐Ιnstitut de Recherches Economiques et 
Sociales ‐ και του Denkenetz Switzerland) ζητούν μία ευρω‐
παϊκή  πολιτική  στο  θέμα  του  κατώτατου  μισθού.  Λαμ‐
βάνοντας  υπόψη  τις  οικονομικές  και  μισθολογικές  δια‐
φορές  ανάμεσα  στις  χώρες  της  ΕΕ  η  συγκεκριμένη  πρό‐
ταση  δεν  αφορά  σε  καμία περίπτωση  στην  θέσπιση  ενός 
ομοιόμορφου κατώτατου  ευρωπαϊκού μισθού για όλες  τις 
χώρες, αλλά στην υιοθέτηση κοινών στόχων και κριτηρίων 
που  θα  αποτελέσουν  σημείο  αναφοράς  στον  συντονισμό 
των εθνικών πολιτικών. Πρόκειται με άλλα λόγια για την 
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διαμόρφωση  μιας  ελάχιστης  μισθολογικής  κλίμακας  η  ο‐
ποία θα προσαρμόζεται στην μισθολογική διάρθρωση της 
κάθε χώρας. Συγκεκριμένα προτείνεται οι χώρες της ΕΕ να 
θέσουν ως στόχο την υιοθέτηση ενός ελάχιστου μισθολο‐
γικού κανόνα ο οποίος θα αντιστοιχεί στο 60% του εθνικού 
μέσου  μισθού  (ενώ  βραχυπρόθεσμα  ο  κανόνας  θα  μπο‐
ρούσε να είναι 50% του εθνικού μέσου μισθού). Το πλαίσιο 
αυτό επιτρέπει να γίνουν σεβαστές οι θεσμικές ιδιομορφί‐
ες κάθε χώρας, ενώ εκάστη εξ αυτών θα μπορούσε να επι‐
λέξει  ανάμεσα  στον  καθορισμό  των  κατώτατων  μισθών, 
είτε  δια  της  νομοθετικής  οδού,  είτε  με  επέκταση  των  ι‐
σχυουσών συλλογικών συμβάσεων, είτε και με συνδυασμό 
των δύο.  

• Κατώτατος  μισθός  (minimum  wage)  και  θεσμικό 
πλαίσιο: η επίδρασή τους στη διαφοροποίηση των 
μισθών 

Σε  όλες σχεδόν  τις  υπό  εξέταση χώρες,  οι  κυβερνήσεις  έ‐
χουν εφαρμόσει μια σειρά πολιτικών που έχουν αντίκτυπο 
στη  χαμηλά  αμειβόμενη  απασχόληση.  Ο  αντίκτυπος  αυ‐
τός μπορεί να είναι έμμεσος, μέσα από την εφαρμογή γε‐
νικών πολιτικών προώθησης της απασχόλησης. Ορισμένες 
πολιτικές, όμως, μπορεί να στοχεύουν άμεσα στη χαμηλά 
αμειβόμενη εργασία,  ειδικά στις περιπτώσεις  εκείνες στις 
οποίες  οι  χαμηλές  αμοιβές  συνδέονται  στενά  με  χαμηλή 
ειδίκευση,  χαμηλή παραγωγικότητα  και  μικρή  εργασιακή 
πείρα. 

Μερικοί φορείς σχεδιασμού πολιτικής και διεθνείς ορ‐
γανισμοί  (όπως ο ΟΟΣΑ) θεωρούν ότι τα χαρακτηριστικά 
αυτά μειώνουν τις προοπτικές απασχόλησης των χαμηλά 
αμειβόμενων εργαζομένων, λειτουργώντας ως εμπόδιο εί‐
τε σε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας είτε κατ’ αρ‐
χήν στην είσοδο στο εργατικό δυναμικό. Σε σχέση με αυτό, 
αρκετές  πρόσφατες  αλλαγές  στις  κυβερνητικές  πολιτικές 
απασχόλησης  και  αγοράς  εργασίας  επιδίωκαν  να  συν‐
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δυάσουν διάφορα μέσα για  τη βελτίωση  των προοπτικών 
απασχόλησης  των  χαμηλόμισθων  εργαζομένων. Ωστόσο, 
προβάλλεται το επιχείρημα ότι τέτοια μέτρα έχουν συχνά 
παρενέργειες,  κυρίως  όσον  αφορά  μια  παραπέρα  κατά‐
τμηση  της  αγοράς  εργασίας  σε  ομάδες  που  αντι‐
μετωπίζουν διαφορετικές εργασιακές πραγματικότητες σε 
σχέση  με  τις  συνθήκες  εργασίας  ή  τις  αμοιβές.  Υπάρχει 
ένα ευρύ και μάλλον ομοιογενές φάσμα σχετικών μέτρων 
πολιτικής απασχόλησης, όπως η δημιουργία θέσεων απα‐
σχόλησης μέσω της προώθησης των ευέλικτων μορφών ερ‐
γασίας,  πολιτικές  επιδότησης  και  δημοσιονομικά  μέτρα 
κλπ. Όσον αφορά τη γενική πολιτική απασχόλησης, ανα‐
φέρεται  από  πολλούς  ότι  οι  θέσεις  εργασίας  που  δη‐
μιουργούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων δημιουργίας της 
απασχόλησης υπεραντιπροσωπεύονται στις χαμηλά αμει‐
βόμενες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, όλες οι πολιτικές που 
στοχεύουν στην αύξηση της ευελιξίας, κυρίως με τη μορφή 
μερικής  και  προσωρινής  απασχόλησης,  τείνουν  να  ευνο‐
ούν  τις  χαμηλές  αμοιβές,  μολονότι  η  πραγματική  επί‐
πτωση  στη  συχνότητα  των  χαμηλών  αμοιβών  δύσκολα 
υπολογίζεται και διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. 
Για παράδειγμα, στη Βρετανία οι πολιτικές απασχόλησης 
επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό σε μέτρα που ευνοούν 
την προσφορά, π.χ. πρωτοβουλίες  ‘από την ανεργία στην 
εργασία’. Ο στόχος είναι η μείωση του αριθμού των αποδε‐
κτών  των  επιδομάτων  κοινωνικής  πρόνοιας  με  τη  βελτί‐
ωση  της  δυνατότητας  επαγγελματικής  ένταξης  των  μα‐
κροχρόνιων  ανέργων,  με  τη  βοήθεια  συμβουλευτικών 
προγραμμάτων, κατάρτισης και διευκολύνσεων στην εξεύ‐
ρεση εργασία. Το βρετανικό  ‘New Deal’ για τους νέους πε‐
ριέχει στοιχεία καταναγκασμού,  εφόσον προσφέρει μια ε‐
πιλογή ανάμεσα στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
απασχόληση.  Αυτά  τα  μέτρα  στοχεύουν  στο  κατώτερο 
τμήμα της αγοράς εργασίας και έτσι έχουν αντίκτυπο στην 
αύξηση της προσφοράς χαμηλόμισθων εργαζομένων.  

Σε σχέση ειδικά με τις χαμηλές αμοιβές, κοινή πρωτο‐
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βουλία  σε  σχεδόν  όλες  τις  ευρωπαϊκές  χώρες  αποτελεί  η 
μείωση των εισφορών για την κοινωνική ασφάλιση σε ειδι‐
κές  περιπτώσεις,  ενώ  σε  μερικές  χώρες  ισχύουν  επιδοτή‐
σεις  των  μισθών  και  ειδικές  φορολογικές  πιστώσεις  και 
παροχές. Ωστόσο, από λίγες μόνο χώρες  (όπως το Βέλγιο 
και η Φιλανδία) αναφέρεται ομόφωνα η γνώμη ότι υπάρχει 
μια σημαντική αύξηση της απασχόλησης ως άμεσο αποτέ‐
λεσμα  των  μειώσεων  των  εργοδοτικών  ασφαλιστικών  ει‐
σφορών  ή  των  ειδικών  φορολογικών  μέτρων.  Στις  άλλες 
χώρες  δεν  υπάρχει  γενική  συμφωνία  για  τη  σημασία αυ‐
τών των μέτρων. 
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Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μελέτες οι οποίες ε‐
πιχειρούν  να  εκτιμήσουν  απολογιστικά  τις  επιπτώσεις 
στην απασχόληση από την εισαγωγή του θεσμού του κα‐
τώτατου  μισθού.  Ενώ  υπάρχει  γενική  συμφωνία ως  προς 
την αποτελεσματικότητα του κατώτατου μισθού να περιο‐
ρίσει  τον  αριθμό  των  χαμηλόμισθων  (πλην  όμως  όχι  και 
της  φτώχειας  καθώς  οι  χαμηλόμισθοι  δεν  ανήκουν  ανα‐
γκαστικά  σε  φτωχά  νοικοκυριά)  υπάρχει  διχογνωμία  ως 
προς τις αρνητικές επιπτώσεις του κατώτατου μισθού στο 
σύνολο της απασχόλησης. Οι Card και Krueger (1992, 1994, 
1995, 1998) και ο Palley  (1997)  έδειξαν ότι οι αυξήσεις των 
κατώτατων  μισθών  μπορούν,  υπό  προϋποθέσεις,  να  οδη‐
γήσουν  σε  αύξηση  της  απασχόλησης  και  όχι  σε  μείωση 
που συνήθως θεωρείται  ότι  θα  επέλθει  οπωσδήποτε.  Στη 
Βρετανία,  μια  σειρά μελετών που  ασχολήθηκαν με  τις  ε‐
πιπτώσεις στις μικρές επιχειρήσεις (Arrowsmith et al. 2003, 
Adam‐Smith et al. 2003, Draca and Machin 2006, Machin et al. 
2002, Heyes and Gray 2001, Undy et al. 2002) και οι οποίες 
χρησιμοποίησαν  ένα  ευρύ  φάσμα  μεθοδολογιών  και  κά‐
λυψαν  πολλούς  κλάδους  οικονομικής  δραστηριότητας  έ‐
δειξαν ότι η εισαγωγή του κατώτατου μισθού στην Βρετα‐
νία γενικά αύξησε τους χαμηλούς μισθούς και οι επιχειρή‐
σεις απλώς αναγκάστηκαν να απορροφήσουν το επιπλέον 
κόστος. Σε λίγες μόνον περιπτώσεις υπήρξαν πτωχεύσεις 
επιχειρήσεων ή παραβίαση του μέτρου. Σημαντικό εύρημα 
ορισμένων από τις παραπάνω μελέτες είναι ότι λόγω της 
προσωπικής  φύσης  των  σχέσεων  εργοδότη‐εργαζομένων 
στις  μικρές  επιχειρήσεις  δεν  υπήρξε  γενική  αύξηση  των 
μισθών  που  θα  αποκαθιστούσε  την  προηγούμενη  διάρ‐
θρωση  των σχετικών αμοιβών  (με άλλα λόγια,  η  αύξηση 
του  κατώτατου  μισθού  δεν  μετατράπηκε  σε  μια  αύξηση 
των απολαβών των μη χαμηλόμισθων εργαζομένων προ‐
κειμένου  να  διατηρηθούν  οι  αναλογίες  αποδοχών  που  υ‐
πήρχαν πριν την εισαγωγή του θεσμού του κατώτατου μι‐
σθού). 

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Εurostat για 
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συγκρίσεις ανάμεσα στις διάφορες χώρες, αφορούν στους 
κατώτατους μηνιαίους μισθούς των εργαζομένων με πλή‐
ρη  απασχόληση  την  1η  Ιανουαρίου  του  2007  (Pierre 
Regnard,  Statistiques  en  bref,  populations  et  conditions 
sociales 71/2007). Πρόκειται για τους κατώτατους μηνιαίους 
μικτούς μισθούς δηλαδή τους μισθούς πριν την αφαίρεση 
του φόρου εισοδήματος και των κοινωνικών εισφορών που 
καταβάλλουν  οι  εργαζόμενοι.  Στα  στοιχεία  αυτά  η 
Eurostat λαμβάνει υπόψη τις περιπτώσεις, όπου ο μηνιαίος 
μισθός  καταβάλλεται  πάνω από  12  φορές  ετησίως  ‐όπως 
αυτό  συμβαίνει  στην  Ισπανία,  Πορτογαλία  και  Ελλάδα 
όπου ο μισθός καταβάλλεται 14 φορές ετησίως‐ και έχουν 
διορθωθεί  τα  στοιχεία  ώστε  να  ληφθούν  υπόψη  αυτές  οι 
πληρωμές.  Από  την  σύγκριση  των  κατώτατων  μηνιαίων 
μισθών σε ευρώ, προκύπτει ότι οι αποκλίσεις είναι ήδη με‐
γάλες στην ΕΕ‐15, ανάμεσα στις νότιες χώρες μέλη  (Πορ‐
τογαλία,  Ελλάδα  και  Ισπανία)  και  στις  υπόλοιπες  χώρες 
παλιά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  και βέβαια είναι α‐
κόμη  μεγαλύτερη  η  απόσταση που  χωρίζει  τους  κατώτα‐
τους  μισθούς  των  νέων  κρατών  μελών  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από  τους αντίστοιχους μισθούς  τόσο  των χωρών 
μελών του ευρωπαϊκού νότου όσο κυρίως των υπολοίπων 
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ειδικότερα,  ο κα‐
τώτατος μηνιαίος μισθός σε απόλυτα μεγέθη ξεπερνά τα 
1250  ευρώ στην Γαλλία,  το  Βέλγιο,  το Ηνωμένο Βασίλειο, 
την  Ολλανδία,  την  Ιρλανδία  και  το  Λουξεμβούργο,  κυ‐
μαίνεται μεταξύ 470 και 730 ευρώ στην Πορτογαλία, Ισπα‐
νία, Ελλάδα και σε δύο νέα κράτη μέλη την Σλοβενία και 
τη Μάλτα. Τέλος, κυμαίνεται μεταξύ 92 και 288 ευρώ στα 
υπόλοιπα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Διάγραμμα 24. Κατώτατοι μισθοί σε ευρώ ανά μήνα (2007) 

 
Πηγή: Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Έκθεση για την Οικονομία 

και την Απασχόληση 2007 

2.2.   Έννοιες και ορισμοί σχετικά με τους χαμηλούς 
μισθούς που χρησιμοποιούνται στις χώρες μέ‐
λη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η οικονομική  κατάσταση στην  Ευρώπη  κατά  τη  διάρκεια 
των 20 τελευταίων χρόνων έχει δημιουργήσει και μια σχε‐
τικά  καινούργια  κοινωνική  κατηγορία  γνωστή  ως  «εργα‐
ζόμενοι φτωχοί», που αποτελείται από όσους απασχολού‐
νται αλλά παραμένουν κάτω από ένα ορισμένο όριο φτώ‐
χειας. Συνηθισμένη είναι η άποψη ότι οι δυο καταστάσεις, 
δηλαδή αυτή του χαμηλόμισθου και αυτή του εργαζόμενου 
φτωχού, συσχετίζονται στενά, και ότι μια μείωση του πο‐
σοστού των χαμηλόμισθων θα οδηγούσε σε λιγότερη φτώ‐
χεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ασχοληθεί σε κάποιο βαθ‐
μό  με  το  ζήτημα  των  χαμηλών  αποδοχών  κατά  τα  τε‐
λευταία  έτη.  Ο  Κοινοτικός  Χάρτης  των  Θεμελιωδών  Κοι‐
νωνικών  Δικαιωμάτων  των  Εργαζομένων  (ο  «Κοινωνικός 
Χάρτης») του 1989 δηλώνει ότι «το σύνολο της απασχόλη‐
σης θα αμείβεται δίκαια. Προς αυτό το σκοπό, σύμφωνα με 
τις  ρυθμίσεις  που  ισχύουν  σε  κάθε  χώρα,  οι  εργαζόμενοι 
θα  εξασφαλίζουν  ένα  δίκαιο  μισθό,  δηλ.  ένα  μισθό  που 
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τους  καθιστά  ικανούς  να  έχουν  ανεκτό  βιοτικό  επίπεδο.» 
Το  1993,  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  δράσης  για  την 
εφαρμογή του Κοινωνικού Χάρτη,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
υιοθέτησε μια Γνώμη για ένα δίκαιο μισθό, στην οποία δή‐
λωσε ότι η  επιδίωξη ενός δίκαιου μισθού πρέπει να τεθεί 
στα πλαίσια της γενικής εκστρατείας για την επίτευξη υ‐
ψηλότερης  παραγωγικότητας,  δημιουργίας  απασχόλησης 
και  προώθησης  καλών  σχέσεων  ανάμεσα  στους  κοινωνι‐
κούς  εταίρους.  Τα  κράτη  μέλη  ενθαρρύνθηκαν  να  κινού‐
νται  στην  κατεύθυνση  της  καθιέρωσης  μιας  δίκαιας  μι‐
σθολογικής πολιτικής,  διαμέσου μεγαλύτερης  διαφάνειας 
στην  αγορά  εργασίας  όσον  αφορά  τους  μισθούς.  Κλήθη‐
καν  και  οι  κοινωνικοί  εταίροι  να  συμβάλλουν  στην  επί‐
τευξη αυτού του στόχου.  

Το  1997,  η  Επιτροπή  εξέδωσε  έναν  απολογισμό  για 
την  πρόοδο  σε  σχέση  με  τους  δίκαιους  μισθούς  στο  διά‐
στημα μετά  τη  σχετική  Γνώμη  του  1993,  συμπεραίνοντας 
ότι τα περισσότερα κράτη μέλη διαθέτουν το βασικό νομο‐
θετικό  πλαίσιο  που  στοχεύει  στην  επίτευξη  ενός  δίκαιου 
μισθού. Ωστόσο,  λίγα κράτη μέλη έβλεπαν τη Γνώμη της 
Επιτροπής ως καταλύτη για δράση: η πλειοψηφία των κρα‐
τών  μελών  θεωρούσαν  ως  μη  επιθυμητή  την  άμεση  πα‐
ρέμβαση στη διαμόρφωση των μισθών.   

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι έκτοτε το συγκεκρι‐
μένο ζήτημα, των χαμηλών ή άδικων αποδοχών δεν απα‐
σχόλησε σημαντικά τα όργανα της ΕΕ. Αντί για αυτό, η έμ‐
φαση    έχει  μετατεθεί  περισσότερο  προς  τον  αγώνα  ενά‐
ντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και στην 
προώθηση  της  «ποιότητας  της  εργασίας».  Το 2000,  το  Ευ‐
ρωπαϊκό Συμβούλιο ενέταξε τον αγώνα ενάντια στη φτώ‐
χεια  και  τον  αποκλεισμό  στη  νέα  του  εκσυγχρονιστική 
προσέγγιση  «της  Λισσαβόνας».  Εγκαινιάστηκε  μια  στρα‐
τηγική  ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό και  τα κράτη 
μέλη κατάρτισαν Εθνική Σχέδια Δράσης ανταποκρινόμενα 
σε συμφωνημένους στόχους της ΕΕ. Η στρατηγική τονίζει 
ότι  μια  θέση  εργασίας  αποτελεί  την  καλύτερη  εγγύηση 
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ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό, και οι στόχοι της πε‐
ριλαμβάνουν  μια  «εγγύηση  ότι  όλοι  θα  έχουν  τους  απα‐
ραίτητους πόρους για να ζήσουν με αξιοπρέπεια»  και «ε‐
ξασφάλιση ότι η είσοδος στην απασχόληση θα καταλήξει 
σε  αυξημένα  εισοδήματα».  Δεν  υπάρχουν  όμως  πολλές 
άμεσες αναφορές στα χαμηλά επίπεδα των αμοιβών.  

Όσον  αφορά  την  ποιότητα  της  εργασίας,  τον  Ιούνιο 
του 2001 η Επιτροπή εξέδωσε μια Ανακοίνωση για την Α‐
πασχόληση  και  τις  κοινωνικές  πολιτικές:  ένα  πλαίσιο  για 
την επένδυση σε ποιότητα, που προωθεί την ποιότητα στην 
απασχόληση  και  στην  κοινωνική  πολιτική.  Πρότεινε  μια 
σειρά πιθανών δεικτών σχετικά με την «ουσιαστική ποιό‐
τητα  της  εργασίας».  Οι  δείκτες  που  πρότεινε  η  Επιτροπή 
για την εκτίμηση της επίτευξης του στόχου να είναι «οι θέ‐
σεις εργασίας ουσιαστικά ικανοποιητικές, συμβατές με τις 
ειδικότητες  και  τις  ικανότητες  των ατόμων,  και  να παρέ‐
χουν  κατάλληλα  επίπεδα  εισοδημάτων»,  περιλαμβάνουν 
τον αριθμό των χαμηλόμισθων μισθωτών  (απασχολούμε‐
νοι με αμοιβές κάτω από  το  60%  του διάμεσου  εισοδήμα‐
τος)  και  των  «εργαζομένων φτωχών»,  την  κατανομή  των 
εισοδημάτων,  καθώς  και  το  ποσοστό  των  εργαζομένων 
που προάγονται σε καλύτερα αμειβόμενη απασχόληση με 
την πάροδο  του  χρόνου. Η Επιτροπή παρατήρησε  ότι: «Η 
σχέση ανάμεσα στη μικρή ή ανύπαρκτη ειδίκευση και τις 
προοπτικές  στην  εργασία,  τις  χαμηλές  αποδοχές  και  τη 
φτώχεια είναι σημαντική. Μια έλλειψη ατόμων με υψηλή 
ειδίκευση τείνει να ανεβάσει τους μισθούς που βρίσκονται 
υψηλά  στην  εισοδηματική  κλίμακα,  ενώ  ένα  πλεόνασμα 
ατόμων  με  μικρή  ή  καθόλου  ειδίκευση  τείνει  να  μειώσει 
τους μισθούς που βρίσκονται ήδη χαμηλά. Το αποτέλεσμα 
είναι μια αύξηση του μεγέθους των κοινωνικών μεταβιβά‐
σεων πόρων που χρειάζονται για να ανεβάσουν τα εισοδή‐
ματα των χαμηλόμισθων νοικοκυριών μέχρι τα κατώτατα 
κοινωνικά αποδεκτά επίπεδα.» Η προσέγγιση της Ανακοί‐
νωσης  επικυρώθηκε  στη  συνάντηση  κορυφής  του  Ευρω‐
παϊκού Συμβουλίου στο Λάκεν το Δεκέμβριο του 2001.  



 155

Τέλος, έξω από το πλαίσιο της ΕΕ, ο Ευρωπαϊκός Κοι‐
νωνικός  Χάρτης  του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου  παρέχει  το 
δικαίωμα  μιας  «δίκαιας  αμοιβής»,  αναφερόμενος  σε  «μια 
αμοιβή που θα παρέχει σε αυτούς και στις οικογένειές τους 
ένα ανεκτό βιοτικό  επίπεδο».  Στη βάση αυτή,  η  επιτροπή 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύει για την 
εφαρμογή του Χάρτη πρότεινε το 1997 ως κατώτατο «ανε‐
κτό όριο» το 68% του μέσου μισθού σε εθνικό επίπεδο. Πιο 
πρόσφατα,  η  επιτροπή αναπροσάρμοσε  το  όριο αυτό  υπό 
το φως των μεταβαλλόμενων περιστάσεων (π.χ. η διαμόρ‐
φωση  των  εισοδημάτων  μέσα  στις  οικογένειες),  και  δή‐
λωσε ότι ο χαμηλότερος καθαρός μισθός δεν πρέπει να εί‐
ναι κατώτερος του 60% του μέσου καθαρού μισθού. 

Αν και υπάρχουν κοινά στοιχεία στους διαφορετικούς 
ορισμούς  των  χαμηλόμισθων  που  χρησιμοποιούνται  κυ‐
ρίως  για  πολιτικούς,  ερευνητικούς  και  στατιστικούς  σκο‐
πούς στην ΕΕ δεν υπάρχει ένας αυστηρός ορισμός της έν‐
νοιας αποδεκτός από όλα τα μέρη. Ακόμα και αν είναι γε‐
νική πεποίθηση ότι οι χαμηλοί μισθοί θα πρέπει να ορίζο‐
νται  ως  μισθοί  κάτω  από  ένα  όριο  που  χαρακτηρίζει  μία 
κοινωνικά  αποδεκτή  αμοιβή,  η  δυσκολία  που  συναντούν 
στον  αντικειμενικό  καθορισμό  του  κοινωνικά  αποδεκτού 
οδηγεί τους μελετητές και τους φορείς διαμόρφωσης πολι‐
τικής  στην  υιοθέτηση  διαφορετικών  ορίων  που  εκφρά‐
ζονται ως ποσοστό του διάμεσου μισθού – ή μερικές φορές 
του μέσου μισθού – όλων των εργαζομένων.  

Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την 
Ανάπτυξη  (ΟΟΣΑ)  ορίζει  τις  χαμηλές  αποδοχές  ως  λιγό‐
τερο από τα δύο τρίτα των διάμεσων αποδοχών για όλους 
τους πλήρως απασχολούμενους, και το όριο αυτό φαίνεται 
να  έχει  γίνει αποδεκτό στην  έρευνα και  τη στατιστική σε 
χώρες  όπως  Αυστρία,  Γαλλία,  Ελλάδα,  Ιρλανδία,  Ιταλία 
και Πορτογαλία. Μερικές φορές, τίθεται το 50% των διάμε‐
σων αποδοχών, αντί για τα δύο τρίτα, ως όριο για το ορι‐
σμό των πολύ χαμηλών μισθών (Concialdi 2001). Ο ορισμός 
των χαμηλών αμοιβών της Eurostat ως μηνιαίες αποδοχές 
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κάτω από 60% του διάμεσου μισθού φαίνεται να επικρατεί 
στη Δανία. Σε άλλες χώρες, μελετητές και ομάδες ενδιαφέ‐
ροντος χρησιμοποιούν δικά τους όρια. Για παράδειγμα, στη 
Γερμανία ένας ευρέως διαδεδομένος ορισμός των χαμηλών 
αμοιβών  είναι  οι  μισθοί  που  είναι  λιγότερο  από  75%  του 
εθνικού μέσου όρου. Το Εθνικό Στατιστικό Γραφείο  (ONS) 
του ΗΒ άρχισε πρόσφατα να χρησιμοποιεί τον όρο «χαμη‐
λόμισθοι» για εκείνους που αμείβονται με λιγότερο από το 
νόμιμο  εθνικό  κατώτατο  μισθό.  Φαίνεται  ότι  σε  μερικές 
χώρες οι συλλογικές συμβάσεις, οι θεσμοί και η παράδοση 
οδηγούν  σε  έναν  ορισμό  των  χαμηλών  μισθών  που  τους 
σχετίζει με κάποιου είδους κατώτατο μισθό ή κατώτατο ει‐
σόδημα. 

Άλλη  διαφοροποίηση  των  ορισμών αφορά στο μισθό 
που λαμβάνεται υπόψη ως βάση για τον υπολογισμό των 
χαμηλών αποδοχών. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο υπολο‐
γισμός πρέπει να αναφέρεται στις ετήσιες αποδοχές ως ει‐
σόδημα, και όχι ως κόστος. Με την ανάπτυξη της μερικής 
απασχόλησης,  ο  επακόλουθος  αυξανόμενος  αριθμός  χα‐
μηλόμισθων  εργαζομένων  (σε  όρους  συνολικού  εισοδή‐
ματος) δεν μπορεί να υπολογιστεί βάσει των ωριαίων ακα‐
θάριστων  μισθών.  Ωστόσο,  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  (ό‐
πως ορισμένων ερευνών στην Ιρλανδία) το σημείο αναφο‐
ράς που χρησιμοποιείται είναι το ωρομίσθιο. Αυτό σημαί‐
νει  ότι  οι  χαμηλόμισθοι  ορίζονται  ως  οι  εργαζόμενοι  με 
ωρομίσθιο  κάτω  από  ένα  ορισμένο  ποσοστό  του  μέσου  ή 
του διάμεσου ωρομίσθιου στην εν λόγω χώρα. Φαίνεται ότι 
ο ορισμός αυτός, που  δεν ταιριάζει καλά με τις νέες πραγ‐
ματικότητες των αγορών εργασίας, παραμένει σε μερικές 
χώρες γιατί καθιερώθηκε μέσα από συλλογικές συμβάσεις 
και είναι εμπεδωμένος στους θεσμούς και στην παράδοση. 

Άλλο ένα σημείο διαφοροποίησης των ορισμών αφορά 
στον  χρόνο  εργασίας.  Σε  μερικές  περιπτώσεις  –όπως  του 
ευρέως  αποδεκτού  ορισμού  του ΟΟΣΑ–  ο  ορισμός  αφορά 
στους πλήρως απασχολούμενους (για λόγους που σχετίζο‐
νται  με  την  αβεβαιότητα  γύρω  από  το  χρόνο  εργασίας). 
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Ωστόσο,  ο  αποκλεισμός  των  μερικώς  απασχολουμένων 
από τον υπολογισμό του αριθμού των χαμηλόμισθων υπο‐
τιμά τη συχνότητα των χαμηλών αποδοχών. Υπάρχει γε‐
νική  συμφωνία  ότι  ο  ορισμός  αφορά  σε  όλους  τους  απα‐
σχολούμενους  ανεξάρτητα  από  τομέα  ή  φύλο.  Δεν  είναι 
πάντα  σαφές,  όμως,  εάν  ο  ορισμός  των  χαμηλόμισθων 
αφορά  και  στους  απασχολούμενους  που  είναι  μαθητευό‐
μενοι ή νέοι καταρτιζόμενοι εργαζόμενοι. 

Η επίσημη στατιστική δεν παρέχει καμιά πληροφορία 
για τις χαμηλές αποδοχές που αφορούν στην εργασία στην 
παράνομη ή  «μαύρη»  οικονομία,  που συνήθως  εκτελείται 
από μετανάστες, νέους και γυναίκες. Έτσι φαίνεται με σα‐
φήνεια  ότι  η  χαμηλόμισθη  εργασία  υποτιμάται  σοβαρά, 
γιατί πιθανόν να είναι πιο συχνή στη «μαύρη» οικονομία. 
Η έκταση της ελλιπούς αναφοράς είναι ανάλογη με το μέ‐
γεθος  της  «ανεπίσημης»  οικονομικής  δραστηριότητας  κά‐
θε  χώρας. Η πρόοδος  των  ερευνών  για  τις  χαμηλές  απο‐
δοχές,  και ο αριθμός των μελετών και  εκδόσεων στον το‐
μέα  αυτό,  διαφέρουν  θεαματικά  ανάμεσα  στις  διάφορες 
χώρες.  Σε  ορισμένες  χώρες  (όπως  Κύπρος,  Ελλάδα,  Λου‐
ξεμβούργο,  Πορτογαλία  και  Ισπανία)  η  έρευνα  έχει  κα‐
θυστερήσει ενώ σε άλλες χώρες  (όπως Γαλλία και Γερμα‐
νία) η έρευνα έχει κάνει σημαντικές προόδους. 

Οι  ορισμοί  των  «εργαζομένων  φτωχών»  διαφέρουν 
τόσο  όσο  και  οι  ορισμοί  των  χαμηλών  αποδοχών.  Ο  πιο 
εμπεριστατωμένος  και  ακριβής  ορισμός  είναι  αυτός  του 
Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών 
της Γαλλίας  (Institut national de  la statistique et des études 
économiques,  INSEE)  που  καλύπτει  τους  εργαζόμενους  οι 
οποίοι  (α)  βρίσκονται  τουλάχιστον  έξι  μήνες  του  χρόνου 
στην  αγορά  εργασίας,  (β)  βρίσκονταν  σε  μια  θέση  εργα‐
σίας για τουλάχιστον ένα μήνα στη διάρκεια του χρόνου, 
και (γ) ζουν σε ένα νοικοκυριό όπου το εισόδημα ανά «μο‐
νάδα κατανάλωσης» είναι κάτω από 50% του διάμεσου ει‐
σοδήματος.  Ο  κοινά  αποδεκτός  γερμανικός  ορισμός  είναι 
επέκταση  της  έννοιας  των  χαμηλών  αμοιβών:  όταν  ο  μι‐
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σθός τους πέφτει κάτω από 50%  του εθνικού μέσου όρου, 
οι εργαζόμενοι σε πλήρη απασχόληση θεωρούνται «εργα‐
ζόμενοι  φτωχοί».  Μια  έκθεση  για  τη  φτώχεια  που  κα‐
τάρτισε  το  Ίδρυμα  Hans  Böckler,  η  Γερμανική  Συνομο‐
σπονδία Εργατικών Συνδικάτων (Deutscher Gewerkschafts‐
bund, DGB) και το Paritätischer Wohlfahrtsverband εφαρμό‐
ζει  ένα κατώτατο όριο 40%  των μέσων αποδοχών για τον 
ορισμό  της «έσχατης» φτώχειας, 50%  για το «μέσο επίπε‐
δο»  της  φτώχειας  και  75%  για  την  «επισφαλή  ευημερία». 
Σε πολλές χώρες δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός των 
«εργαζομένων  φτωχών»  και  η  αφετηρία  για  τον  καθορι‐
σμό  της φτώχειας  είναι  το  εισόδημα του νοικοκυριού,  και 
όχι  το  εισόδημα  του  κάθε  ατόμου.  Ορισμοί  που  χρησιμο‐
ποιούνται συχνά περιλαμβάνουν τα νοικοκυριά με τουλά‐
χιστον  ένα  εισόδημα  από  πλήρη  ή  μερική  απασχόληση, 
και το συνολικό τους εισόδημα είναι κάτω από 50% ή 60% 
του  διάμεσου  εισοδήματος  (ΗΒ),  νοικοκυριά  με  διαθέσιμο 
εισόδημα μετά από τους φόρους κάτω από 40%, 50% ή 60% 
του  διάμεσου  ή  του  μέσου  εισοδήματος,  ή  νοικοκυριά  με 
χαμηλό  εισόδημα  και  ανεπαρκείς  «κοινωνικές  ευκαιρίες» 
(Αυστρία).  

Για την Κύπρο δεν είναι δυνατή η εκτίμηση του αριθ‐
μού  των εργαζόμενων φτωχών,  καθώς η κατηγορία αυτή 
περιορίζεται σε αδήλωτη εργασία, η οποία εξ ορισμού δεν 
καταγράφεται. Επομένως, η παρούσα μελέτη δεν επεκτεί‐
νεται στο θέμα αυτό. 
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3.  Τα μέσα χαρακτηριστικά των χαμηλόμισθων 

Ο διάμεσος μισθός στο σύνολο της κυπριακής οικονομίας 
ανερχόταν  το  2002  σε  3,9  λίρες.  Επιλέξαμε  να  χρησιμο‐
ποιήσουμε τον πλέον διαδεδομένο (συμβατικό) ορισμό των 
χαμηλόμισθων,  σύμφωνα  με  τον  οποίο  είναι  χαμηλοί  οι 
μισθοί που δεν υπερβαίνουν τα (2/3) του διάμεσου μισθού. 

Διάγραμμα 25
Κατανομή ακαθάριστων ωριαίων απολαβών στον κυ‐

βερνητικό τομέα και στον επιχειρηματικό τομέα. (Κρίσιμο 
κατώφλι = 2,62 λίρες) 

 

Επομένως, το επίπεδο κάτωθεν του οποίου ορίζουμε στην 
μελέτη αυτή έναν μισθωτό ως χαμηλόμισθο στην Κύπρο, 
για το έτος 2002, ήταν  (2/3)*3,93=2,62 λίρες ανά ώρα εργα‐
σίας.  Προκύπτει  από  την  στατιστική  κατανομή  των  ακα‐
θάριστων ωριαίων απολαβών ότι περίπου το 20%  των μι‐
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σθωτών ανήκαν,  το 2002,  στην κατηγορία  των χαμηλόμι‐
σθων. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 25, οι χαμηλόμισθοι 
(με  κρίσιμο  κατώφλι w=2,62)  βρίσκονται  συγκεντρωμένοι  
στον επιχειρηματικό τομέα της οικονομίας. 

Πίνακας 7. Μέσα χαρακτηριστικά των χαμηλόμισθων ερ‐
γαζομένων  στον επιχειρηματικό τομέα της οικονομίας 

Μη 
χαμηλό-
μισθοι

Χαμηλό-
μισθοι

Μέσες ακαθάριστες ωριαίες απολαβές 5,4 2,3
Εκπαίδευση και επαγγελματική πείρα
Δημοτικό 14,6% 21,8%
Γυμνάσιο 8,2% 13,4%
Λύκειο 33,4% 47,1%
Τεχνική εκπαίδευση 10,5% 5,6%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 33,4% 12,1%
Παρελθούσα επαγγελματική πείρα 11,2 14,5
Πείρα στην τελευταία θέση εργασίας 8,7 4,2
Χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας
Άσκηση καθηκόντων επίβλεψης 23,5% 7,6%
Υπερωρίες 13,1% 10,0%
Εργασία σε βάρδιες 9,5% 3,2%
Μέγεθος της επιχείρησης (σε λογάριθμο) 4,32 2,89
Ειδικευμένη διανοητική εργασία 34,4% 5,5%
Υπάλληλοι τομέα υπηρεσιών 27,9% 52,6%
Χαρακτηριστικά της επιχείρησης
Ορυχεία, λατομεία 0,4% 0,1%
Μεταποιητική βιομηχανία 15,5% 20,3%
Ηλεκτρισμός, νερό 2,1% 0,3%
Κατασκευές 12,8% 5,6%
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευές 18,1% 25,8%
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 13,7% 22,0%
Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες 10,1% 6,0%
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 12,1% 1,9%
Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις 6,6% 6,8%
Εκπαίδευση 2,7% 2,0%
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 1,3% 2,9%
Λοιπές υπηρεσίες 4,1% 5,1%
Ώρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν 145 145

Μέσα χαρακτηριστικά στον επιχειρηματικό τομέα
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Η  μέση  ακαθάριστη  ωριαία  αμοιβή  των  χαμηλόμισθων 
ανερχόταν,  κατά  το  2002,  σε  2,27  λίρες  (με  τυπική  από‐
κλιση  0,4  λίρες)  έναντι  5,42  λιρών για  τους μη χαμηλόμι‐
σθους.  Τα  χαρακτηριστικά  των  εργαζομένων  εξηγούν  σε 
μεγάλο βαθμό αυτή τη διαφορά: 

Οι  εκπαιδευτικές  διαφορές  είναι  εξαιρετικά μεγάλες: 
ενώ το 1/4 περίπου των μη χαμηλόμισθων είχε εκπαίδευση 
χαμηλότερη  του  γυμνασίου,  η  αντίστοιχη  αναλογία  για 
τους χαμηλόμισθους ανερχόταν σε  1/3. Αντιθέτως, μόνον 
ένας  στους  δέκα  από  τους  χαμηλόμισθους  εργαζόμενους 
είχε αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση έναντι 
ενός στους τρεις για τους μη χαμηλόμισθους. Καθώς οι ερ‐
γαζόμενοι  με  χαμηλότερο  επίπεδο  εκπαίδευσης  και  ειδί‐
κευσης  διαθέτουν  χαμηλότερο  επίπεδο  γνώσεων,  δεξιο‐
τήτων και παραγωγικότητας, είναι αναμενόμενο οι μισθοί 
τους να είναι μικρότεροι. 

Η  κινητικότητα  των  χαμηλόμισθων  ήταν  σαφώς αυ‐
ξημένη  αφού  η  μέση  προϋπηρεσία  στον  τελευταίο  εργο‐
δότη ανερχόταν σε 4 περίπου έτη ενώ οι μετακινήσεις με‐
ταξύ  επιχειρήσεων  στην  περίπτωση  των  μη  χαμηλόμι‐
σθων ήταν πολύ περιορισμένες καθώς η μέση προϋπηρε‐
σία στον τελευταίο εργοδότη πλησίαζε τα 9 έτη. Αξίζει να 
σημειωθεί  ότι  αναφερόμαστε  στον  επιχειρηματικό  τομέα 
της  οικονομίας  και  ότι  εάν  είχαμε συμπεριλάβει στους υ‐
πολογισμούς μας τον δημόσιο τομέα, η μέση προϋπηρεσία 
για  τους  μη  χαμηλόμισθους  θα  ήταν  ακόμη  υψηλότερη. 
Επομένως, οι χαμηλόμισθοι στην Κύπρο διέθεταν, κατά το 
2002, λιγότερη συσσωρευμένη εργασιακή πείρα. Εάν μάλι‐
στα υποθέσουμε ότι υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ ετών 
προϋπηρεσίας και πείρας, οι χαμηλόμισθοι διέθεταν, κατά 
το 2002, περίπου την μισή επαγγελματική πείρα από όση οι 
μη χαμηλόμισθοι, με τις ανάλογες επιπτώσεις στις μικτές 
ωριαίες απολαβές τους. 

Η κατανομή των χαμηλόμισθων στα επαγγέλματα εί‐
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ναι εξαιρετικά δυσμενής. Μόνον το 5% εξ αυτών απασχο‐
λείται  στον  πόλο  της  ειδικευμένης  διανοητικής  εργασίας 
ενώ το 53% περίπου απασχολείται σε δύο κλάδους ανειδί‐
κευτης  εργασίας  των  υπηρεσιών,  ως  πωλητές  και  ως  υ‐
πάλληλοι  και  εργάτες  του  τριτογενούς  τομέα  (ISCO  4+5). 
Εάν σε αυτούς προσθέσουμε και το 24% που απασχολείται 
ως  πλήρως  ανειδίκευτοι  (ISCO  9, Elementary Occupations, 
Ανειδίκευτοι Εργάτες),  τότε συνολικά 77%  των χαμηλόμι‐
σθων  απασχολείται  σε  τρεις  επαγγελματικές  κατηγορίες 
κατεξοχήν ανειδίκευτης εργασίας. 

Μόνον  το  7,6%  των  χαμηλόμισθων  ασκεί  επίβλεψη 
έναντι  23,5%  στην  περίπτωση  των  μη  χαμηλόμισθων,  με 
προφανή επίπτωση στις απολαβές, αφού οι απασχολούμε‐
νοι που δεν εποπτεύουν άλλους εργαζόμενους δεν λαμβά‐
νουν τις επιπλέον αποδοχές που προκύπτουν. Οι πραγμα‐
τοποίηση  υπερωριών  και  εργασίας  σε  βάρδιες  είναι  σπα‐
νιότερη στην περίπτωση των χαμηλόμισθων. Όμως, η έλ‐
λειψη πρόσβασης σε αυτές τις μορφές εργασίας μειώνει τις 
δυνατότητες  του  εργαζόμενου  να  αυξήσει  τις  αποδοχές 
του. Εκτός των άλλων, οι χαμηλόμισθοι εργάζονται και σε 
επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους, όπου γενικά η παραγω‐
γικότητα είναι μικρότερη και ως εκ τούτου οι καταβαλλό‐
μενοι μισθοί είναι αναλόγως χαμηλότεροι. 

Ενώ περίπου το 70% των μη χαμηλόμισθων εργαζομέ‐
νων  στον  επιχειρηματικό  τομέα  καλύπτεται  από  συλλο‐
γική σύμβαση εργασίας, το αντίστοιχο ποσοστό στους χα‐
μηλόμισθους ανερχόταν το 2002 μόλις σε 33%. Περισσότε‐
ροι χαμηλόμισθοι έχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου και 
μερικής απασχόλησης, αλλά οι διαφορές τους από τους μη 
χαμηλόμισθους δεν είναι μεγάλες καθώς αυτά τα δύο είδη 
σύμβασης στην Κύπρο είναι σχετικά περιορισμένα. 

Αντιθέτως,  η  ομάδα  των χαμηλόμισθων  είναι  γυναι‐
κοκρατούμενη,  αφού  μόνον  ένας  στους  τρεις  μισθωτούς 
της  εν  λόγω  ομάδας  είναι  άνδρας.  Μεγάλη  είναι  και  η 
συμμετοχή  των  αλλοδαπών  εργαζομένων  στο  σύνολο 
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(~15% έναντι ~8% στους μη χαμηλόμισθους). Καθώς οι γυ‐
ναίκες και οι αλλοδαποί εργαζόμενοι μπορεί να αντιμετω‐
πίζουν φυλετικές  διακρίσεις  και  διακρίσεις  βάσει  του φύ‐
λου, ενδέχεται να υπάρχει αρνητική επίπτωση στον μισθό. 
Κατά πόσο ισχύει αυτό θα φανεί παρακάτω, από την σχε‐
τική εξίσωση των μισθών. 

Ο μέσος όρος ηλικίας ανέρχεται στα 36 έτη έναντι 40 
περίπου για τους μη χαμηλόμισθους. Το 70% των χαμηλό‐
μισθων  είναι  συγκεντρωμένοι  σε  τρεις  κλάδους  οι‐
κονομικής δραστηριότητας: στη μεταποιητική βιομηχανία, 
στο εμπόριο και στα ξενοδοχεία εστιατόρια. 

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των παραπάνω χαρα‐
κτηριστικών, συμπεραίνουμε ότι ο πυρήνας των χαμηλόμι‐
σθων είναι γυναίκες με  ισχυρή παρουσία των μεταναστών, 
χαμηλού  εκπαιδευτικού  επιπέδου,  που  συσσωρεύουν  μικρή 
επαγγελματική  πείρα  στην  τελευταία  θέση  εργασίας  τους 
εξαιτίας  της  υψηλής  κινητικότητάς  τους,  που  απασχολού‐
νται  ως  ανειδίκευτοι  εργαζόμενοι  σε  μικρές  επιχειρήσεις 
του εμπορίου, της μεταποιητικής βιομηχανίας και της τουρι‐
στικής  βιομηχανίας  χωρίς  να  καλύπτονται  από  συλλογική 
σύμβαση,  που  δεν  ασκούν  καθήκοντα  επίβλεψης  και  έχουν 
μειωμένες  ευκαιρίες  να  πραγματοποιήσουν  υπερωρίες  και 
εργασία σε βάρδιες. 

Προκύπτει, στο σημείο αυτό εάν τα δυσμενή μέσα χα‐
ρακτηριστικά των χαμηλόμισθων εξηγούν πλήρως την με‐
γάλη διαφορά μεταξύ  της μέσης ακαθάριστης ωριαίας α‐
μοιβής τους έναντι της αντίστοιχης των μη χαμηλόμισθων 
(διαφορά 3,15 λιρών ήτοι 60% περίπου επί της μέσης αμοι‐
βής  των  μη  χαμηλόμισθων).  Για  τον  λόγο  αυτό  υπολο‐
γίζουμε την εξίσωση των αμοιβών στις δύο κατηγορίες ερ‐
γαζομένων. 
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4.  Οι καθοριστικοί παράγοντες του χαμηλού μισθού 

Οι  παράγοντες  που  αυξάνουν  την  πιθανότητα  να  είναι 
ένας  εργαζόμενος  χαμηλόμισθος  (να  απολαμβάνει  δη‐
λαδή  ωριαίων  μικτών  αποδοχών  μικρότερων  των  2/3  του 
διάμεσου μισθού) προσδιορίστηκαν με την μέθοδο της λο‐
γιστικής παλινδρόμησης (logistic regression): 

Οι παράγοντες που αυξάνουν  την πιθανότητα να α‐
νήκει  ένας  εργαζόμενος  στην  κατηγορία  των  χαμηλόμι‐
σθων είναι να έχει γυναικείο φύλο και να απασχολείται σε 
«γυναικείο» επάγγελμα ή «γυναικεία» οικονομική δραστη‐
ριότητα,  ως  ανειδίκευτος  εργάτης  (στη  βιομηχανία  ή  στις 
υπηρεσίες), ως χειριστής μηχανής ή υπάλληλος προσωπι‐
κών υπηρεσιών και υπηρεσιών φροντίδας, να εργάζεται με 
μερική ή πρόσκαιρη απασχόληση, στο εμπόριο και την με‐
ταποιητική βιομηχανία.  

Αντιθέτως,  υψηλή  προστασία  προσφέρουν  το  πτυχίο 
του πανεπιστημίου (αλλά και της τεχνικής εκπαίδευσης), η 
απασχόληση  στον  κρατικό  και  ημι‐κρατικό  τομέα,  η  κά‐
λυψη από συλλογική σύμβαση, η άσκηση καθηκόντων επί‐
βλεψης, η απασχόληση στον χρηματοπιστωτικό τομέα και 
στα επαγγέλματα της διανοητικής εργασίας (ISCO 1+2+3).  

Προκύπτει από την ανάλυσή μας ότι οι απολαβές δεν 
επηρεάζονται  σημαντικά  ούτε  από  το  επίπεδο  εκπαίδευ‐
σης,  ούτε από την επαγγελματική πείρα  (γενική ή προσι‐
διάζουσα στην τελευταία θέση εργασίας). Προφανώς στην 
ανειδίκευτη εργασία το εκπαιδευτικό επίπεδο και η επαγ‐
γελματική  πείρα  δεν  έχουν  σημασία  για  την  παραγω‐
γικότητα της εργασίας14.  

                                                           
14 Αυτή η ασήμαντη επίδραση του εκπαιδευτικού επιπέδου και της επαγ‐
γελματικής πείρας στον καθορισμό του ωριαίου μισθού εξηγεί εν πολ‐
λοίς και την μικρή τιμή του συντελεστή συσχέτισης (R2 adjusted). 
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Μικρή σημασία έχει για τις απολαβές και η απασχόληση 
σε  επαγγέλματα  της  ειδικευμένης  διανοητικής  εργασίας. 
Αυτό αφορά σε μια πολύ μικρή μερίδα των χαμηλόμισθων 
(περίπου 5%  του συνόλου αυτών  εκ  των οποίων  4%  είναι 
γυναίκες).  Υποθέτουμε  ότι  η  μερίδα  αυτή  εργαζομένων 
αποτελείται από νέους πολύ μικρής επαγγελματικής πεί‐
ρας που βρίσκονται στα πρώτα βήματα της επαγγελματι‐
κής τους καριέρας.  

Αντιθέτως,  αυξημένη  σημασία  στη  διαμόρφωση  των 
ακαθάριστων  ωριαίων  απολαβών  έχουν  οι  παράγοντες 
που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, με σειρά σπουδαι‐
ότητας. Στη δεύτερη στήλη του πίνακα φαίνεται το ποσο‐
στό  των  χαμηλόμισθων  στο  οποίο  αφορά  ο  κάθε  πα‐
ράγοντας. 

Προκύπτει  από  τον  Πίνακα  8  ότι  οι  σημαντικότεροι 
παράγοντες που εξηγούν τις χαμηλές μικτές ωριαίες απο‐
δοχές των χαμηλόμισθων, λαμβάνοντας υπόψη μας και το 
ποσοστό των εργαζομένων στο οποίο αφορά ο κάθε παρά‐
γοντας  (λαμβάνοντας,  δηλαδή,  υπόψη και  τις  δύο στήλες 
του πίνακα) είναι το φύλο, η κάλυψη από συλλογική σύμβα‐
ση και το μέγεθος του καταστήματος. 

Η  παραπάνω  ανάλυση  αφορά  στη  διαμόρφωση  του 
ύψους  των ωριαίων αμοιβών των χαμηλόμισθων.  Για την 
ανάλυση  του  μισθολογικού  χάσματος  μεταξύ  χαμηλόμι‐
σθων  και  λοιπών  μισθωτών,  πρέπει  να  λάβουμε  υπόψη 
μας, όχι μόνον τους παράγοντες που διαμορφώνουν σε με‐
γάλο  βαθμό  τις  απολαβές  των  χαμηλόμισθων  αλλά  και 
τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις απολαβές των μη 
χαμηλόμισθων.  Για  τον  λόγο αυτό  εκτιμήσαμε  τις  δύο α‐
ντίστοιχες  εξισώσεις  απολαβών  και  εν  συνεχεία  εφαρμό‐
σαμε  την  ανάλυση  του  μισθολογικού  χάσματος  κατά 
Oaxaca‐Blinder. 
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Πίνακας 8. Παράγοντες που επιδρούν σημαντικά στη δια‐
μόρφωση των αμοιβών  

των χαμηλόμισθων και σχετική σημασία εκάστου παράγο‐
ντα 

Παράγοντες που επιδρούν σημα-

ντικά στη διαμόρφωση των ωριαί-

ων αμοιβών 

Ποσοστό χαμηλόμισθων 

στο οποίο αναφέρεται 

ο κάθε παράγοντας 

Το άρρεν φύλο, το οποίο σε συν-

δυασμό με την κυπριακή υπηκοό-

τητα αποτελεί μακρόθεν τον σημα-

ντικότερο παράγοντα αύξησης της 

αμοιβής. 

34% 

Η άσκηση καθηκόντων επίβλε‐
ψης. 

7,6% 

Η κάλυψη από συλλογική σύμ‐
βαση. 

33,2% 

Το μέγεθος του καταστήματος.  60% 

Η απασχόληση στους κλάδους 
των κατασκευών, των μεταφορών 
και επικοινωνιών, στις τράπεζες 
και στις υπηρεσίες προς τις επιχει‐
ρήσεις. 

19,3% 

Η απασχόληση με πλήρες ωράριο 
και σύμβαση αορίστου χρόνου. 

8,2% 
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5.  Το χάσμα αμοιβών χαμηλόμισθων και λοιπών 
εργαζομένων στον επιχειρηματικό τομέα της 
οικονομίας 

Προκύπτουν,  από  την  ανάλυση  των  εξισώσεων  των  μι‐
σθών τα εξής συμπεράσματα:  

• Το εκπαιδευτικό επίπεδο έχει πολύ μικρή σημασία 
στην περίπτωση των χαμηλόμισθων εργαζομένων, 
των οποίων ο πυρήνας αποτελείται από ανειδίκευτες 
εργαζόμενες γυναίκες. Αντιθέτως, για τους μη χαμη‐
λόμισθους εργαζόμενους, το εκπαιδευτικό επίπεδο 
αποτελεί σημαντική συνιστώσα του καθορισμού των 
μισθών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το εκπαιδευτικό ε‐
πίπεδο να αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαφο‐
ροποίησης των μικτών ωριαίων αποδοχών. Η επίδραση 
του εκπαιδευτικού επιπέδου στο χάσμα αμοιβών ακο‐
λουθεί δύο κανάλια: πρώτον, υπάρχουν διαφορές στο 
εκπαιδευτικό επίπεδο των χαμηλόμισθων και των υ‐
πολοίπων εργαζομένων, και δεύτερον, η αγορά εργα‐
σίας αμείβει λιγότερο τους χαμηλόμισθους για το ίδιο 
εκπαιδευτικό επίπεδο. 

• Ακόμη μεγαλύτερη είναι η συμβολή της επαγγελματι‐
κής πείρας στη διαφοροποίηση των αμοιβών μεταξύ 
χαμηλόμισθων και μη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
η επαγγελματική πείρα, είτε με την μορφή της γενικής 
επαγγελματικής πείρας που αποκτήθηκε στη διάρκεια 
του εργάσιμου βίου, είτε με την μορφή πρόσφατης πεί‐
ρας που αποκτήθηκε στην τελευταία θέση εργασίας 
(firm‐specific skills) δεν αποτελεί σημαντικό καθοριστικό 
παράγοντα για τους χαμηλόμισθους, πλην όμως έχει 
μεγάλη σημασία για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. 
Έτσι, η διαφορά στην επαγγελματική πείρα επιδρά στο 
χάσμα αμοιβών, τόσο επειδή αυτή είναι διπλάσια 
στους μη χαμηλόμισθους εν συγκρίσει με τους χαμη‐
λόμισθους, όσο και επειδή οι δεύτεροι αμείβονται λιγό‐
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τερο από τους πρώτους για την ίδια επαγγελματική 
πείρα. Οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, αφενός μεν λό‐
γω της κινητικότητάς τους μεταξύ διαδοχικών θέσεων 
εργασίας δεν έχουν τον χρόνο να συσσωρεύσουν αξιό‐
λογη επαγγελματική πείρα, και επιπλέον για την πεί‐
ρα αυτή αμείβονται συγκριτικά λίγο. Αυτό το φαινό‐
μενο ενδέχεται να σχετίζεται με το είδος της εργασίας 
που αναλαμβάνουν, δηλαδή, με την ανειδίκευτη εργα‐
σία του κλάδου του εμπορίου και του τομέα των υπη‐
ρεσιών γενικότερα ή με την ανειδίκευτη εργασία της 
μεταποιητικής βιομηχανίας. Πρόκειται για έναν τύπο 
εργασίας που δεν βασίζεται, ούτε ενθαρρύνει την συσ‐
σώρευση γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσιμων στη εκτέ‐
λεση της εργασίας. Η επαγγελματική πείρα είναι ο 
δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας διαμόρφωσης 
το χάσματος αμοιβών μεταξύ χαμηλόμισθων και μη 
μετά από τους μη καταγραφέντες παράγοντες και τις 
ενδεχόμενες διακρίσεις και την απαξίωση που υφίστα‐
ται το εργατικό δυναμικό των χαμηλόμισθων. 

• Το ποσοστό των χαμηλόμισθων που εκτελεί χρέη επί‐
βλεψης άλλων εργαζομένων ανέρχεται στο 1/3 του α‐
ντίστοιχου ποσοστού για τους υπόλοιπους εργαζόμε‐
νους. Ως εκ τούτου, ο παράγοντας αυτό συμμετέχει 
στη διαμόρφωση του χάσματος αμοιβών. Πέραν τού‐
του, τα καθήκοντα επίβλεψης αμείβονται κατά 50% λι‐
γότερο στην περίπτωση των χαμηλόμισθων, ενδεχομέ‐
νως επειδή είναι ανειδίκευτοι και για το λόγο αυτό το 
περιεχόμενο της επίβλεψης είναι διαφορετικό από το 
αντίστοιχο των ειδικευμένων εργαζομένων.  

• Το φύλο είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες 
του χάσματος αμοιβών, αφενός μεν επειδή οι χαμηλό‐
μισθοι είναι μια γυναικοκρατούμενη ομάδα ερ‐
γαζομένων ενώ οι μη χαμηλόμισθοι είναι μια ανδρο‐
κρατούμενη ομάδα, αφετέρου δεν επειδή οι άνδρες α‐
μείβονται περισσότερο από τις γυναίκες για τα ίδια α‐
τομικά χαρακτηριστικά στην ίδια θέση εργασίας. 
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• Η συγκέντρωση των χαμηλόμισθων σε επαγγέλματα 
στα οποία οι αμοιβές είναι μειωμένες (77% των χαμη‐
λόμισθων απασχολείται σε τρεις επαγγελματικές κα‐
τηγορίες, τις ISCO 4,5 και 9, που είναι κατηγορίες κα‐
τεξοχήν ανειδίκευτης εργασίας), αλλά και το γεγονός 
ότι στο εσωτερικό αυτών των επαγγελμάτων ανα‐
λαμβάνουν τις πιο ανειδίκευτες εργασίες, έχει επίσης 
μεγάλη επίπτωση στο χάσμα αμοιβών. 

• Το μέγεθος καταστήματος είναι σημαντικός παράγο‐
ντας διότι η παραγωγικότητα, επομένως και ο μέγι‐
στος μισθός που είναι διατεθειμένη να καταβάλει η 
επιχείρηση εξαρτάται από το μέγεθος της μονάδας πα‐
ραγωγής. Μεγάλο ποσοστό χαμηλόμισθων απασχο‐
λούνται σε μικρές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα η μέση 
αμοιβή τους να έχει ως βάση τον χαμηλό μέσο μισθό 
που είναι σε θέση να καταβάλουν αυτές. Πέραν τού‐
του, ένας χαμηλόμισθος αμείβεται λιγότερο από έναν 
μη χαμηλόμισθο, ceteris paribus, αν εργάζεται σε κα‐
τάστημα ιδίου μεγέθους. 

• Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι υπερωρίες 
και οι βάρδιες έχουν αρνητικό πρόσημο στην εξίσωση 
των μισθών των χαμηλόμισθων. Ενώ, δηλαδή, θα περι‐
μέναμε ο αριθμός των ωρών υπερωρίας ή βάρδιας να 
έχει θετική επίπτωση στην αμοιβή, άρα θετικό πρό‐
σημο στην εξίσωση των απολαβών, το πρόσημο είναι 
αρνητικό. Αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη μιας αντί‐
στροφής αιτιότητας, δηλαδή ισχυρή ένδειξη ότι οι ερ‐
γαζόμενοι με χαμηλούς μισθούς πραγματοποιούν συ‐
χνότερα υπερωρίες ώστε να συμπληρώσουν το εισό‐
δημά τους. 

• Η κατανομή στους κλάδους οικονομικής δραστηριότη‐
τας, σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς, είναι 
ουδέτερη ως προς το χάσμα αμοιβών μεταξύ των χα‐
μηλόμισθων και των υπολοίπων εργαζομένων. 

• Υπάρχουν και τρεις παράγοντες που μειώνουν το χά‐
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σμα αμοιβών: Η απασχόληση με πλήρες ωράριο, οι 
συμβάσεις αορίστου χρόνου και η κυπριακή εθνικό‐
τητα. 

• Τέλος, ένα μέρος του χάσματος αμοιβών μεταξύ χαμη‐
λόμισθων και υπολοίπων εργαζομένων παραμένει α‐
νεξήγητο επειδή δεν καταγράφονται όλα τα χαρακτη‐
ριστικά των απασχολουμένων ή επειδή κατα‐
γράφονται ελλιπώς ή με ανεπαρκή ακρίβεια. Βεβαίως, 
στο ανεξήγητο τμήμα του χάσματος αμοιβών συμμε‐
τέχει και η διάκριση που ενδεχομένως ασκείται σε βά‐
ρος της μερίδας των εργαζομένων που εμφανίζονται 
ως χαμηλόμισθοι. Η διάκριση αυτή ενδέχεται να λαμ‐
βάνει τη μορφή της κοινωνικής απαξίωσης της εργα‐
σίας τους, ιδιαίτερα επειδή η ομάδα αυτή αποτελείται 
κυρίως από γυναίκες. Έχει παρατηρηθεί ότι οι αμοιβές 
στα επαγγέλματα στο οποία οι γυναίκες κυριαρχούν 
αριθμητικά, είναι μικρότερες τόσο για τους άνδρες όσο 
και για τις γυναίκες. 

• Συνολικά, το ήμισυ του χάσματος αμοιβών μεταξύ χα‐
μηλόμισθων και μη οφείλεται, σύμφωνα με τους πα‐
ραπάνω υπολογισμούς, στα χαρακτηριστικά των χα‐
μηλόμισθων και κατά το άλλο ήμισυ στις μικρότερες 
αμοιβές που καταβάλλουν οι εργοδότες στους εν λόγω 
εργαζόμενους σε σύγκριση με άλλους εργαζόμενους 
που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. 
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Κεφάλαιο 5 
Οι μισθολογικές ανισότητες  
μεταξύ ανδρών και γυναικών 
στον επιχειρηματικό τομέα 

Στο κεφάλαιο 4 αναλύσαμε την χαμηλά αμειβόμενη ερ‐
γασία, που είναι βασική μορφή μισθολογικών ανισοτήτων, 
για να συμπληρωθεί η περιγραφή των μισθολογικών ανι‐
σοτήτων του κεφαλαίου 3. Στο κεφάλαιο 5 προσθέτουμε 
στην «χαρτογράφηση» των κυπριακών αγορών εργασίας, 
ως τελευταία συνιστώσα της, την ανάλυση των ιδιαίτερα 
μεγάλων μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και 

γυναικών στον επιχειρηματικό τομέα της Κύπρου.  
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1.  Θεωρητικές ερμηνείες των μισθολογικών 
ανισοτήτων και των διακρίσεων μεταξύ των φύλων 

Η  παρούσα  μελέτη  επιχειρεί  να  εξηγήσει  το  χάσμα  στις 
μέσες ωριαίες αμοιβές ανδρών και γυναικών στην Κύπρο 
με  αναφορά  (α)  στη  διαφορετική  αμοιβή  ανδρών  και  γυ‐
ναικών στο ίδιο επάγγελμα και κλάδο, που οφείλονται σε 
διαφορές παραγωγικότητας μεταξύ των φύλων και αφετέ‐
ρου στις μισθολογικές διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, 
(β) στη διαφορετική κατανομή ανδρών και γυναικών στους 
κλάδους και τα επαγγέλματα, (γ) στη διαφορετική αξιολό‐
γηση των γυναικείων επαγγελμάτων και θέσεων εργασίας 
σε  σύγκριση  με  τα  αντίστοιχα  ανδρικά,  η  οποία  έχει  ως 
αποτέλεσμα την υποτίμηση της γυναικείας και την υπερ‐
τίμηση  της  ανδρικής  εργασίας.  Οι  οικονομικές  αναλύσεις 
του  μισθολογικού  χάσματος  το  ερμηνεύουν  ως  αποτέλε‐
σμα αφενός μεν των διαφορών μεταξύ των φύλων ως προς 
τα  χαρακτηριστικά  που  συνδέονται  με  την  παραγωγικό‐
τητα,  αφετέρου  δε  των  διακρίσεων  που  υφίστανται  οι  γυ‐
ναίκες στην αγορά εργασίας.  

Η ερμηνεία αυτή απορρέει από την νεοκλασική θεω‐
ρία του «ανθρώπινου κεφαλαίου» και την οικονομική θεωρία 
των  διακρίσεων,  αμφότερες  δε  σχετίζονται  με  τον  Garry 
Becker.  Σύμφωνα  με  τη  θεωρία  του  «ανθρώπινου  κεφα‐
λαίου», οι ατομικές διαφορές στις αμοιβές οφείλονται στις 
διαφορές  παραγωγικότητας,  που  απορρέουν  από  τις  δια‐
φορές στο «ανθρώπινο κεφάλαιο» που κατέχουν τα άτομα. 
Όπως  ήδη  αναφέραμε  στην  προηγούμενη  ενότητα,  το 
«ανθρώπινο  κεφάλαιο»,  το  οποίο  αναφέρεται  στις  παρα‐
γωγικές  γνώσεις  και  δεξιότητες  των  ατόμων,  συνδέθηκε 
με χαρακτηριστικά όπως η εκπαίδευση, η επαγγελματική 
εμπειρία,  η  προϋπηρεσία  στην  ίδια  επιχείρηση,  η  επαγ‐
γελματική  κατάρτιση.  Όλα  αυτά  τα  χαρακτηριστικά,  αυ‐
ξάνουν  την  ατομική  παραγωγικότητα  των  εργαζομένων. 
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Η  νεοκλασική  προσέγγιση  του  μισθολογικού  χάσματος 
θεωρεί  ότι  μόνο  ένα  μέρος  του  μισθολογικού  χάσματος 
οφείλεται  στις  διαφορές  των  φύλων ως  προς  την  κατοχή 
«ανθρώπινου κεφαλαίου» και άρα ως προς την παραγωγι‐
κότητα. Το υπόλοιπο προκύπτει από τις μισθολογικές δια‐
κρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες. 

 Αν  και  οι  διαφορές  των  φύλων  ως  προς  την  εκπαί‐
δευση, την κατάρτιση ή την εργασιακή εμπειρία μπορεί να 
είναι αποτέλεσμα «προ‐αγοραίων διακρίσεων» (pre‐market 
discrimination),  οι  οικονομολόγοι  αποκαλούν  συμβατικά 
διακρίσεις  την  άνιση  πληρωμή  των  ίδιων  παραγωγικών 
χαρακτηριστικών  στην  αγορά  εργασίας  (Paci  et  al.  1995). 
Με άλλα λόγια,  αν και  οι  διαφορές στα μέσα χαρακτηρι‐
στικά των φύλων ως προς το «ανθρώπινο κεφάλαιο» οφεί‐
λονται κατά κύριο λόγο στις διαφορετικές επαγγελματικές 
και εκπαιδευτικές επιλογές ανδρών και γυναικών, που συ‐
νήθως λαμβάνουν χώρα πριν την είσοδό τους στην αγορά 
εργασίας και επηρεάζονται άμεσα από τους διαφορετικούς 
κοινωνικούς ρόλους για τους οποίους προορίζονται τα δύο 
φύλα  (προ‐αγοραίες  διακρίσεις),  αυτό που  ενδιαφέρει  την 
οικονομική  ορθοδοξία  είναι  η  άνιση  μεταχείριση  των  γυ‐
ναικών  στην  αγορά  εργασίας  ως  προς  την  αμοιβή  τους, 
στην περίπτωση που έχουν το ίδιο «ανθρώπινο κεφάλαιο» 
με τους άνδρες (αγοραίες διακρίσεις).  

Εν  κατακλείδι,  σύμφωνα με  την  νεοκλασική  θεωρία, 
οι  γυναίκες  αμείβονται κατά  μέσο  όρο  λιγότερο  από  τους 
άνδρες,  διότι κατά μέσο όρο  οι άνδρες υπερέχουν ως προς 
το «ανθρώπινο κεφάλαιο» που κατέχουν, αλλά και διότι οι 
γυναίκες  αμείβονται  λιγότερο  από  τους  αντίστοιχους  άν‐
δρες  με  το  ίδιο  ανθρώπινο  κεφάλαιο,  επειδή  υφίστανται 
διακρίσεις  από  την πλευρά  των  εργοδοτών στη βάση  του 
φύλου τους.  

Η  άνιση  μισθολογική  μεταχείριση  ατόμων  διαφορετικού 
φύλου με τα ίδια προσόντα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα 
διαφορετικών  μορφών  μισθολογικής  διάκρισης.  Ο  Becker 
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(1957) όρισε τρεις τύπους μισθολογικής διάκρισης που πη‐
γάζουν από  τις προτιμήσεις  των  εργοδοτών,  των  εργαζό‐
μενων και των καταναλωτών  (διακρίσεις προκατάληψης). 
Ένας εργοδότης μπορεί να μην επιθυμεί να προσλάβει γυ‐
ναίκες  στην  επιχείρησή  του  λόγω  προσωπικής  προκατά‐
ληψης εναντίον τους. Δεδομένης της προτίμησης του εργο‐
δότη για άνδρες,  για να προσληφθεί μία γυναίκα στην ε‐
πιχείρηση θα πρέπει  να  δεχθεί  να  δουλέψει με  κατώτερο 
μισθό  από  αυτόν  του  άνδρα  συναδέλφου  της  στην  ίδια 
δουλειά. Επίσης λόγω προκατάληψης, μερικοί εργαζόμενοι 
μπορεί να μην επιθυμούν να εργαστούν με γυναίκες στον 
ίδιο χώρο ή να έχουν γυναίκα προϊσταμένη. Αν επιμείνουν 
στην  απασχόληση  γυναικών,  οι  εργοδότες  θα  πρέπει  να 
αυξήσουν  τους  ανδρικούς  μισθούς  για  να  προσελκύσουν 
άνδρες στην επιχείρησή τους. Τέλος, πολλοί καταναλωτές 
μπορεί  να  προτιμούν  να  εξυπηρετούνται  από  άνδρες  σε 
υπηρεσίες  υψηλού  επιστημονικού  ή  τεχνικού  περιεχομέ‐
νου  και  από  γυναίκες  σε  υπηρεσίες  χαμηλού  περιεχομέ‐
νου,  με  αποτέλεσμα  οι  άνδρες  να  συγκεντρώνονται  στις 
καλά  αμειβόμενες  εργασίες  και  οι  γυναίκες  στις  χαμηλά 
αμειβόμενες.  

Μισθολογικές  διακρίσεις  μπορεί  να  προκύπτουν  και 
από  τις  διαφορετικές  εκτιμήσεις  των  εργοδοτών  για  την 
παραγωγικότητα  των  υποψήφιων  για  πρόσληψη  ανδρών 
και γυναικών σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, που βα‐
σίζονται στη γνώση της υπαρκτής διαφοράς της μέσης πα‐
ραγωγικότητας των ανδρών από αυτή των γυναικών (στα‐
τιστικές  διακρίσεις).  Οι  εργοδότες  βασίζονται  σε  στατι‐
στικές  πιθανότητες,  ότι  οι  υποψήφιοι  για  πρόσληψη  άν‐
δρες  και  γυναίκες  θα  παρουσιάσουν  τα  ίδια  πλεονεκτή‐
ματα και μειονεκτήματα που παρουσιάζουν  οι  εργαζόμε‐
νοι άνδρες και γυναίκες γενικά. Αν όλοι ή οι περισσότεροι 
εργοδότες  κάνουν  προσλήψεις  με  τον  ίδιο  τρόπο  τότε  θα 
έχουμε  συστηματική  υποεκτίμηση  της  παραγωγικότητας 
των  γυναικών  και  αυτές  θα  αμείβονται  χαμηλότερα από 
τους άνδρες συναδέλφους τους με τα ίδια προσόντα. Τη θε‐
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ωρία  των  στατιστικών  διακρίσεων  διατύπωσε  για  πρώτη 
φορά ο Phelps (1972).  

Η άνιση μεταχείριση των γυναικών ως προς τις αμοι‐
βές μπορεί επίσης να οφείλεται στο ότι οι γυναίκες έχουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες από τους άνδρες να αντιμετωπί‐
σουν μονοψωνιακές συνθήκες στην αγορά εργασίας, διότι 
περιορίζονται  περισσότερο  στις  επιλογές  τους  από  τους 
άνδρες λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Άρα είναι πιο 
επιρρεπείς  στην  «εκμετάλλευση»,  δηλαδή  στο  να  αμείβο‐
νται λιγότερο από  την οριακή τους παραγωγικότητα  (μο‐
νοψωνιακές διακρίσεις).  

Η θεωρία του «ανθρώπινου κεφαλαίου» και αυτή των 
διακρίσεων  αντιμετώπισαν  αδυναμία  να  λάβουν  υπόψη 
τους  το  γεγονός  ότι  άνδρες  και  γυναίκες  δεν  αναλαμβά‐
νουν τις  ίδιες εργασίες και ότι οι θέσεις εργασίας που κα‐
ταλαμβάνουν οι γυναίκες είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερα 
αμειβόμενες.  Δηλαδή  δεν  μπόρεσαν  να  λάβουν  υπόψη 
τους  το  φαινόμενο  του  διαχωρισμού  της  απασχόλησης 
(employment segregation) με βάση το φύλο που, σύμφωνα 
με τις μέχρι τώρα εμπειρικές έρευνες, αποτελεί το βασικό 
προσδιοριστικό  παράγοντα  του  μισθολογικού  χάσματος 
μεταξύ  των  φύλων.  Ο  διαχωρισμός  της  απασχόλησης  με 
βάση  το  φύλο  εκδηλώνεται  σε  μία  σειρά  από  χαρα‐
κτηριστικά  όπως  το  επάγγελμα,  ο  κλάδος,  το  είδος  της 
σύμβασης  εργασίας  (π.χ.  αορίστου  ή  ορισμένου  χρόνου, 
πλήρους ή μερικής απασχόλησης).  

Η  έννοια  του  κατά  φύλο  διαχωρισμού  περιλαμβάνει 
δύο διαστάσεις: 

Πρώτον, η κατά φύλο σύνθεση της απασχόλησης στα 
επαγγέλματα, τους κλάδους, τα είδη συμβάσεων εργασίας 
καθιστά μερικούς κλάδους, επαγγέλματα και μορφές απα‐
σχόλησης «ανδρικούς» ή «γυναικείους», ανάλογα με το αν 
πλειοψηφούν οι άνδρες ή οι γυναίκες  εργαζόμενοι σε αυ‐
τούς.  
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Δεύτερον, άνδρες και γυναίκες μισθωτοί δεν κατανέ‐
μονται ομοιόμορφα μεταξύ των επαγγελμάτων, των κλά‐
δων,  των  μορφών  απασχόλησης.  Οι  άνδρες  συγκε‐
ντρώνονται περισσότερο στα επαγγέλματα, τους κλάδους 
και τις μορφές απασχόλησης που εξασφαλίζουν υψηλότε‐
ρες  αποδοχές,  ενώ  οι  γυναίκες  σε  αυτούς  που  καταβάλ‐
λουν  χαμηλότερες  αποδοχές.  Ο  κατά  φύλο  διαχωρισμός 
της απασχόλησης σε μία χώρα είναι εντονότερος όσο λιγό‐
τεροι  είναι  οι  μικτοί  κλάδοι,  επαγγέλματα,  μορφές  απα‐
σχόλησης  και  όσο  περισσότερο  η  ανδρική  απασχόληση 
συγκεντρώνεται  στους  «ανδρικούς»  κλάδους,  επαγγέλ‐
ματα, μορφές απασχόλησης και η γυναικεία στους «γυναι‐
κείους».  

Μεταξύ  των  διαφορετικών  μορφών  διαχωρισμού  της 
απασχόλησης στη βάση του φύλου, ο επαγγελματικός δια‐
χωρισμός  είναι αυτός που  έχει απασχολήσει περισσότερο 
τη βιβλιογραφία  (Hakim 1979, Hartmann 1979, Walby 1986, 
Reskin & Roos 1990,   Rubery et al. 1996, Bayard, Hellerstein, 
Neumark & Troske  2003, Cohen & Huffman  2003). Ο  κατά 
φύλο  επαγγελματικός  διαχωρισμός  της  απασχόλησης  α‐
πορρέει από τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης των φύλων, 
τους  περιορισμούς  που  αντιμετωπίζουν  οι  γυναίκες  ως 
προς την αμειβόμενη εργασία (κατά φύλο διαίρεση της οι‐
κιακής εργασίας, κοινωνικό κράτος που στηρίζεται στο οι‐
κογενειακό πρότυπο  του  άνδρα  κουβαλητή  και  της  εξαρ‐
τημένης συζύγου) και από τις διακρίσεις φύλου στην αγο‐
ρά  εργασίας,  που  περιλαμβάνουν  τόσο  τις  μισθολογικές 
διακρίσεις όσο και τις διακρίσεις στην απασχόληση. Οι τε‐
λευταίες  ορίζονται  ως  η  άνιση  πρόσβαση  των  γυναικών 
στις θέσεις εργασίας που απολαμβάνουν υψηλό κοινωνικό 
γόητρο και ταυτόχρονα παρέχουν στους εργαζόμενους κα‐
λύτερες συνθήκες εργασίας και όρους αμοιβής. Όλοι οι πα‐
ράγοντες που προαναφέραμε οδηγούν τα δύο φύλα σε δια‐
φορετικές  επιλογές ως προς  την  επένδυση σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο,  το  επάγγελμα  και  τις προς απόκτηση  δεξιότη‐
τες  και  σε  διαφορετική  διαθεσιμότητα  ή  ανοχή  απέναντι 
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στη χαμηλά αμειβόμενη και χαμηλού κοινωνικού γοήτρου 
εργασία.  

Το πρόβλημα που  δημιουργεί  ο  κατά φύλο  επαγγελ‐
ματικός  διαχωρισμός  είναι  διττό. Αφενός αξιοποιείται  ελ‐
λιπώς το δυναμικό που διαθέτουν οι γυναίκες σε δεξιότη‐
τες,  εφόσον  αυτές  συγκεντρώνονται  στα  πιο  ανειδίκευτα 
επαγγέλματα. Αφετέρου υποτιμάται η εργασία τους λόγω 
της  μη  αναγνώρισης  των  δεξιοτήτων  που  χρησιμοποιού‐
νται  στις  γυναικείες  εργασίες  (1982,  Crompton  &  Jones 
1984, Maruani & Nicole 1989, Horrell et al. 1989, 1990).  

Η  υποτίμηση  της  εργασίας  των  γυναικών  λόγω  μη 
αναγνώρισης  των δεξιοτήτων  τους ασφαλώς διευρύνει  το 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ  των φύλων, αλλά δεν αποτε‐
λεί  τον  μόνο  τρόπο  που  ο  επαγγελματικός  διαχωρισμός 
επιδρά  στο  τελευταίο.  Σύμφωνα με  τη Bergmann  (1974)  ο 
επαγγελματικός  διαχωρισμός  συνδέεται  άμεσα  με  το  μι‐
σθολογικό  χάσμα,  εφόσον  οι  φραγμοί  εισόδου  στα  πιο 
προνομιούχα  επαγγέλματα  αναγκάζουν  τις  γυναίκες  να 
συγκεντρώνονται  σε  λιγότερα  επαγγέλματα  από  ό,τι  οι 
άνδρες. Η υπερβάλλουσα προσφορά γυναικείας εργασίας 
που  δημιουργείται  από  το  συνωστισμό πιέζει  τους  γυναι‐
κείους  μισθούς  προς  τα  κάτω  και  άρα  αυξάνει  το  μι‐
σθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων.  

Η  υποτίμηση  της  γυναικείας  εργασίας  σε  σχέση  με 
την  ανδρική παραπέμπει  σε μία  ευρύτερη  έννοια  των μι‐
σθολογικών  διακρίσεων  φύλου  από  αυτήν  που  παραδο‐
σιακά  χρησιμοποιούσε  η  οικονομική  θεωρία  των  διακρί‐
σεων. Αυτή η ευρύτερη έννοια αποτελείται από δύο συστα‐
τικά στοιχεία: άνιση αμοιβή για  ίση εργασία  (άνισες απο‐
δοχές στην  ίδια δουλειά)  και άνιση αμοιβή για εργασία  ί‐
σης αξίας (χαμηλή αξιολόγηση των εργασιών που κάνουν 
οι  γυναίκες).  Επίσης,  οι  μισθολογικές  διακρίσεις  δεν ανα‐
φέρονται  μόνο  στις  πρακτικές  καθορισμού  των  μισθών 
μέσω  ατομικής  διαπραγμάτευσης  μεταξύ  εργοδοτών  και 
εργαζομένων,  αλλά  και  στις  θεσμοποιημένες  διακρίσεις 
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που  είναι  ενσωματωμένες  στην  διάρθρωση  των αμοιβών. 
Τέτοιες  διακρίσεις  είναι  αποκρυσταλλωμένες  στη  συγκρι‐
τική  θέση  των  επαγγελμάτων στη μισθολογική  ιεραρχία, 
στο σύστημα κατάταξης‐ιεράρχησης των θέσεων εργασίας 
ή στις αρχές στις οποίες θεμελιώνονται  τα συστήματα α‐
μοιβών.  Αποτελούν  προϊόν  της  ιστορίας  και  –  σε  μεγάλο 
βαθμό – έχουν προκύψει μέσω συλλογικών πρακτικών κα‐
θορισμού των αμοιβών (συλλογική διαπραγμάτευση). 

Οι διαφορετικές θεωρητικές ερμηνείες του μισθολογι‐
κού  χάσματος  και  των  μισθολογικών  διακρίσεων  φύλου 
και    η  συζήτηση που  έχει  αναπτυχθεί μέσω της  διεθνούς 
βιβλιογραφίας  έχουν  οδηγήσει  τους  περισσότερους  σύγ‐
χρονους ερευνητές στην επιλεκτική ενσωμάτωση των κρι‐
τικών που  απευθύνθηκαν  στην παραδοσιακή  θεωρία  του 
«ανθρώπινου  κεφαλαίου»  και  των  διακρίσεων  σε  ένα  ευ‐
ρύτερο  ερμηνευτικό πλαίσιο  του μισθολογικού χάσματος. 
Το  πλαίσιο  αυτό  περιλαμβάνει  τόσο  τις    κλασικές  μετα‐
βλητές του «ανθρώπινου κεφαλαίου» και τις μισθολογικές 
διακρίσεις,  όσο  και  μεταβλητές  που  σχετίζονται  με  το  ε‐
πάγγελμα, τον κλάδο, το μέγεθος της επιχείρησης και τις 
εργασιακές  σχέσεις,  τα  χαρακτηριστικά  των  θέσεων  ερ‐
γασίας.  Ωστόσο,  οι  εμπειρικές  έρευνες  που  εμπνέονται 
από αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, δεν αμφισβητούν το μεθο‐
δολογικό  υπόβαθρο  της  νεοκλασικής  θεωρίας,  που  είναι 
αυτό του μεθοδολογικού ατομικισμού  (για την περιγραφή 
της μεθοδολογίας  βλ. Beblo, Beninger, Heinze and Laisney 
2003, Kunze 2000). Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύ‐
λων, όπως προκύπτει από τη σύγκριση των μέσων αποδο‐
χών των γυναικών με τις μέσες αποδοχές των ανδρών, έχει 
προέλθει από ένα περιβάλλον ατομικής διαπραγμάτευσης 
των  μισθών,  όπου  οι  γυναίκες  διαθέτουν  κατά  μέσο  όρο 
υποδεέστερα  χαρακτηριστικά  και  μικρότερη  διαπραγμα‐
τευτική  ικανότητα  απέναντι  στους  εργοδότες  από  ότι  οι 
άνδρες.  Η  θεσμική  αποκρυστάλλωση  των  μισθολογικών 
διακρίσεων φύλου στη διάρθρωση των αμοιβών στη χειρό‐
τερη περίπτωση αγνοείται παντελώς,  ενώ στην καλύτερη 
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θεωρείται στοιχείο  του περιβάλλοντος ατομικής διαπραγ‐
μάτευσης. 

2.  Τα μέσα χαρακτηριστικά ανδρών και γυναικών 
στον επιχειρηματικό τομέα 

Τα  μέσα  χαρακτηριστικά  των  εργαζομένων  στον  επιχει‐
ρηματικό  τομέα  της  οικονομίας,  ανά  φύλο,  εμφανίζονται 
στον Πίνακα 9. 

Τα κυριότερα συμπεράσματα σε σχέση με τα μέσα χα‐
ρακτηριστικά  των  εργαζομένων  στον  επιχειρηματικό  το‐
μέα ανά φύλο έχουν ως εξής: 
• Το εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών είναι συγκρί‐

σιμο με αυτό των ανδρών. Περισσότερες γυναίκες απο‐
φοιτούν από το Λύκειο και το ποσοστό τους στην τριτο‐
βάθμια εκπαίδευση ελάχιστα διαφέρει από το αντί‐
στοιχο των ανδρών. 

• Η γενική επαγγελματική τους πείρα είναι επίσης συ‐
γκρίσιμη με την αντίστοιχη των ανδρών. Κάποια υστέ‐
ρηση παρουσιάζεται εντούτοις στην επαγγελματική 
πείρα στην τελευταία θέση εργασίας (6,2 έτη έναντι 7,9 
ετών των ανδρών), γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει 
υψηλότερη κινητικότητα των γυναικών, με συχνότερη 
αποχώρηση από την εργασία τους. 
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Πίνακας 9. Μέσα χαρακτηριστικά εργαζομένων στον επι‐
χειρηματικό τομέα ανά φύλο 

Γυναίκες Άνδρες
Μέσες ακαθάριστες ωριαίες απολαβές 3,5 5,1
Εκπαίδευση και επαγγελματική πείρα
Δημοτικό 15,0% 17,9%
Γυμνάσιο 7,0% 11,1%
Λύκειο 48,3% 31,3%
Τεχνική εκπαίδευση 3,9% 13,0%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 25,7% 26,7%
Παρελθούσα επαγγελματική πείρα 12,6 13,9
Πείρα στην τελευταία θέση εργασίας 6,2 7,9
Χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας

Διευθυντές και ανώτεροι λειτουργοί 1,5% 7,5%
Επαγγέλματα θετικών επιστημών* 0,9% 3,7%

Επιστημονικά επαγγέλματα κλάδου υγείας 1,3% 0,3%
Επιστημονικά επαγγέλματα εκπαίδευσης 2,4% 1,1%

Λοιπά επιστημονικά επαγγέλματα 1,7% 2,1%
Βοηθητικά επαγγέλματα θετικών επιστημών 1,4% 2,3%

Βοηθητικά επαγγέλματα κλάδου υγείας 0,2% 0,0%
Λοιποί βοηθοί επιστημονικών επαγγελμάτων 14,1% 8,7%

Υπάλληλοι γραφείου 22,1% 5,8%
Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 7,7% 1,8%
Υπάλληλοι προσωπικών υπηρεσιών 11,9% 9,3%

Πωλητές 10,1% 7,4%
Εργάτες ορυχείων και λατομείων 0,1% 12,3%

Τεχνίτες κλάδου μετάλλου 0,2% 9,2%
Άλλοι ειδικευμένοι εργάτες 2,0% 2,2%

Χειριστές μηχανημάτων και συναρμολογητές 3,5% 2,9%
Οδηγοί, μηχανοδηγοί, ναυτικοί 0,5% 8,9%

Ανειδίκευτοι εργάτες υπηρεσιών 12,9% 4,1%
Ανειδίκευτοι εργάτες βιομηχανίας 5,6% 10,3%

Άσκηση καθηκόντων επίβλεψης 12,5% 22,8%
Υπερωρίες 1,1% 1,9%
Εργασία σε βάρδιες 6,1% 8,5%
Μερική απασχόληση μη ειδικευμένης εργασίας 5,1% 2,7%
Σύμβαση ορισμένου χρόνου 5,9% 6,1%
Χαρακτηριστικά της επιχείρησης

Ορυχεία, λατομεία 0,1% 0,5%
Μεταποιητική βιομηχανία 16,4% 18,0%

Ηλεκτρισμός, νερό 0,4% 2,5%
Κατασκευές 2,6% 16,8%

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευές 18,7% 22,7%
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 21,4% 12,6%

Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες 8,3% 9,2%
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 10,6% 7,2%

Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις 9,0% 4,9%
Εκπαίδευση 4,0% 1,3%

Υγεία και κοινωνική μέριμνα 3,7% 0,4%
Λοιπές υπηρεσίες 4,8% 3,9%

Κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις 51,4% 58,9%
Μέγεθος της επιχείρησης (σε λογάριθμο) 3,78 3,87

Διαφορά μέσων χαρακτηριστικών μεταξύ των δύο φύλων
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• Η κατανομή των γυναικών στα επαγγέλματα της ειδι‐
κευμένης διανοητικής εργασίας είναι δυσμενής: Κα‐
ταρχήν, τα διευθυντικά επαγγέλματα είναι ανδρο‐
κρατούμενα, αφού το 7,5% των ανδρών κατέχουν διευ‐
θυντικές θέσεις (κατηγορία ISCO 1) έναντι μόλις 1,5% 
των γυναικών. Μεγάλη υπεροχή παρουσιάζουν οι άν‐
δρες και στα επιστημονικά επαγγέλματα των φυσικών 
επιστημών (κατηγορία ISCO 21) (3,7% έναντι 0,9% των 
γυναικών), ενώ οι γυναίκες βρίσκονται περισσότερο 
συγκεντρωμένες στη διδασκαλία (κατηγορία ISCO 23) 
και στα βοηθητικά επιστημονικά επαγγέλματα (κατη‐
γορία ISCO 33‐34). 

• Περίπου ένας στους τέσσερις άνδρες που εργάζονται 
στον επιχειρηματικό τομέα ασκεί καθήκοντα επίβλε‐
ψης έναντι μόλις μίας γυναίκας στις οκτώ (ποσοστά 
22,8% και 12,5% αντίστοιχα). Επίσης, οι άνδρες πραγ‐
ματοποιούν ελαφρώς περισσότερες υπερωρίες, πραγ‐
ματοποιούν περισσότερες ώρες εργασίας σε βάρδιες 
και εργάζονται σε κατά τι μεγαλύτερα καταστήματα. 

• Σε ό,τι αφορά την κατανομή των δύο φύλων στις οικο‐
νομικές δραστηριότητες, παρατηρείται μεγαλύτερη συ‐
γκέντρωση των ανδρών στις κατασκευές, στο εμπόριο, 
στον κλάδο του ηλεκτρισμού και ελαφρώς στη μετα‐
ποιητική βιομηχανία, ενώ οι γυναίκες συγκεντρώνο‐
νται περισσότερο στα ξενοδοχεία και εστιατόρια, στις 
τράπεζες και τις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, στην 
εκπαίδευση, στην υγεία και κοινωνική μέριμνα. 

• Ενώ το 60% περίπου των ανδρών καλύπτονται από 
συλλογική σύμβαση στον επιχειρηματικό τομέα της οι‐
κονομίας, το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών ανέρ‐
χεται σε περίπου 52%. 

• Η μερική απασχόληση είναι περισσότερο διαδεδομένη 
μεταξύ των γυναικών ιδιαίτερα όταν οι εργαζόμενες 
δεν ανήκουν στον πόλο της ειδικευμένης διανοητικής 
εργασίας. Μικρή είναι η διαφορά μεταξύ των δύο φύ‐
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λων ως προς την συμμετοχή των μεταναστών. 

Οι  διαφορές  στα  χαρακτηριστικά  ανδρών  και  γυναι‐
κών μπορεί να ερμηνεύσει ένα μέρος του χάσματος αμοι‐
βών μεταξύ των δύο φύλων. Ένα άλλο μέρος μπορεί να ερ‐
μηνευθεί με  βάση  την  διαφορετική αμοιβή που καταβάλ‐
λουν οι εργοδότες σε άνδρες και γυναίκες με τα ίδια χαρα‐
κτηριστικά. Για να αναλύσουμε το χάσμα αμοιβών σε συ‐
νιστώσες υπολογίζουμε ξεχωριστές εξισώσεις αμοιβών για 
άνδρες  και  γυναίκες  εργαζόμενους  στον  επιχειρηματικό 
τομέα.  
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3.  Ανάλυση του μισθολογικού χάσματος ανδρών και 
γυναικών στον επιχειρηματικό τομέα με βάση την 
θεωρία του «ανθρώπινου κεφαλαίου» 

• Η εξίσωση μισθών στον επιχειρηματικό τομέα 
με βάση την θεωρία του «ανθρώπινου κεφα‐
λαίου» 

Με βάση τις εξισώσεις για τις αμοιβές ανδρών και γυναι‐
κών  που  εργάζονται  στον  επιχειρηματικό  τομέα,  προκύ‐
πτουν τα εξής συμπεράσματα:  

• Τόσο στην περίπτωση των ανδρών, όσων και των γυ‐
ναικών, ο επιχειρηματικός τομέας στην Κύπρο αμείβει 
αδρά την εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Εντούτοις, αμείβει κατά τι περισσότερο τους άνδρες 
παρά τις γυναίκες. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε 
διάκριση σε βάρος των γυναικών, είτε σε άνοδο των 
ανδρών στην εργασιακή ιεραρχία που δεν καταγράφε‐
ται επαρκώς από τις μεταβλητές της έρευνας απολα‐
βών. 

• Σημαντικό όφελος αποκομίζουν οι γυναίκες οι οποίες 
αποφοιτούν από την τεχνική εκπαίδευση. Εντούτοις, 
αυτό αφορά σε ένα πολύ μικρό ποσοστό (3,9%) των γυ‐
ναικών που εργάζονται στον επιχειρηματικό τομέα. 

• Η επαγγελματική πείρα στον τελευταίο εργοδότη α‐
μείβεται εξίσου για τα δύο φύλα15, πλην όμως, η πα‐
ρελθούσα επαγγελματική πείρα, που συσσωρεύτηκε 
στη διάρκεια του επαγγελματικού βίου αμείβεται για 
τους άνδρες, ενώ για τις γυναίκες έχει μικρή μόνον ση‐

                                                           
15 Ωστόσο οι γυναίκες υστερούν ως προς την διάρκεια της πρόσφατης πεί‐
ρας (6,2 έτη κατά μέσον όρο έναντι 7,9 ετών για τους άνδρες). 
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μασία κατά τα πρώτα έτη της καριέρας τους στην πιο 
πρόσφατη θέση εργασίας τους. Αυτό δείχνει εμμέσως 
ότι στις γυναίκες ανατίθενται θέσεις εργασίας που 
βρίσκονται χαμηλότερα στην ιεραρχία από τις αντί‐
στοιχες θέσεις των ανδρών, έτσι ώστε κατά την πρόσ‐
ληψη να έχει μικρότερη σημασία για τις γυναίκες η 
παρελθούσα επαγγελματική πείρα. 

• Η συμμετοχή στον πόλο της ειδικευμένης διανοητικής 
εργασίας (ISCO 1+2+3) αμείβεται επίσης αδρά και για 
τα δύο φύλα. Οι γυναίκες, εντούτοις, αμείβονται κατά 
τι περισσότερο για την συμμετοχή τους αυτή. Υποθέ‐
τουμε ότι αυτή η διαφορά προέρχεται από ένα είδος 
αυστηρότερης επιλογής των γυναικών κατά την άνοδό 
τους στην εργασιακή κλίμακα, με αποτέλεσμα όσες εξ 
αυτών ανέρχονται επαγγελματικά να διαθέτουν ιδιαί‐
τερα πολύτιμο «ανθρώπινο κεφάλαιο» για το οποίο 
αμείβονται ανάλογα. 

• Η επίβλεψη άλλων εργαζομένων αυξάνει την αμοιβή 
των ανδρών και των γυναικών, και μάλιστα στον ίδιο 
βαθμό. 

• Οι ανδρικές αμοιβές αυξάνονται χάρη στις πραγματο‐
ποιούμενες υπερωρίες, ενώ στην περίπτωση των γυ‐
ναικών φαίνεται ότι η αιτιότητα έχει αντίστροφη φορά 
(όπως υποδεικνύει το αρνητικό πρόσημο στην με‐
ταβλητή για τις υπερωρίες), δηλαδή ότι οι γυναίκες με 
χαμηλούς μισθούς προκειμένου να αυξήσουν το ει‐
σόδημά τους πραγματοποιούν υπερωρίες. 

• Η εργασία σε βάρδιες αυξάνει τις αμοιβές των ανδρών 
αλλά πολύ λιγότερο από όσο αυξάνει τις αμοιβές των 
γυναικών. Αυτό ενδέχεται να σχετίζεται με το γεγονός 
ότι οι γυναίκες πραγματοποιούν βάρδιες κατά κανόνα 
σε άλλους κλάδους της οικονομίας στους οποίους το εί‐
δος αυτό εργασίας αμείβεται περισσότερο. 

• Το μέγεθος του καταστήματος αυξάνει τις απολαβές 
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ανδρών και γυναικών πλην όμως η αύξηση είναι κατά 
τι μεγαλύτερη στην περίπτωση των γυναικών. Αυτό 
ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι εργασια‐
κές σχέσεις στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι περισ‐
σότερο ρυθμισμένες, υπακούουν δηλαδή σε ρητά δια‐
τυπωμένους κανόνες οι οποίοι προστατεύουν τις γυ‐
ναίκες από διακρίσεις που είναι ευκολότερο να υπάρ‐
ξουν σε μικρές επιχειρήσεις όπου οι εργασιακές σχέ‐
σεις διαμεσολαβούνται από προσωπικές σχέσεις και 
εξαρτήσεις και ρυθμίζονται με ατομικές διευθετήσεις. 

• Οι άνδρες ωφελούνται περισσότερο από τις γυναίκες 
σε ό,τι αφορά την κάλυψή τους από συλλογικές συμ‐
βάσεις, με την έννοια ότι ο παράγοντας αυτός έχει με‐
γαλύτερη επίπτωση στις δικές τους αμοιβές, θεωρώ‐
ντας όμοια τα άλλα χαρακτηριστικά (προσωπικά, θέ‐
σης εργασίας κλπ). Ένα δεύτερο στοιχείο της διαφοράς 
στην διαπραγματευτική δύναμη των δύο φύλων είναι 
οι διαφορετικές αμοιβές που καταβάλλονται από τους 
διαφορετικούς κλάδους παραγωγής. Για εργαζόμενους 
με ίδια χαρακτηριστικά (προσωπικά, καταστήματος, 
θέσης εργασίας) αλλά διαφορετικού φύλου, οι αμοιβές 
ανδρών και γυναικών διαφοροποιούνται μόνον ανά‐
λογα με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στον 
οποίο απασχολούνται. Αθροίζοντας τις διαφοροποιή‐
σεις για το σύνολο των κλάδων, προκύπτει μισθολο‐
γικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών 4,6%. Αυτό 
το πλεονέκτημα των ανδρών δεν μπορεί παρά να απο‐
δοθεί στην αυξημένη διαπραγματευτική δύναμή τους, 
καθώς όλοι οι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τους 
κλαδικούς μισθούς (διορθωμένους από την επίδραση 
των χαρακτηριστικών των εργαζομένων [προσωπικά 
χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά του καταστήματος 
και της θέσης εργασίας]) είναι κοινοί για τα δύο φύλα. 

• Η κυπριακή εθνικότητα αυξάνει την ωριαία αμοιβή 
των γυναικών και των ανδρών, πλην όμως περισσό‐
τερο των γυναικών. Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι 
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στους αλλοδαπούς άνδρες εργαζόμενους περιλαμβά‐
νεται ένα σημαντικό ποσοστό ειδικευμένων εργαζομέ‐
νων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεί‐
χνει ότι ενδεχομένως είναι μειωμένες οι διακρίσεις με‐
ταξύ κυπρίων και αλλοδαπών ανδρών χαμηλής ειδί‐
κευσης. Αντιθέτως, το γεγονός ότι η κυπριακή εθνι‐
κότητα αυξάνει την ωριαία αμοιβή των γυναικών υπο‐
δεικνύει την ύπαρξη διακρίσεων μεταξύ κυπρίων και 
αλλοδαπών θηλέων. 

• Η μερική απασχόληση μειώνει την ωριαία αμοιβή των 
ανδρών όταν πρόκειται για ανειδίκευτη εργασία, ενώ 
δεν φαίνεται να έχει αρνητική επίδραση στην αντί‐
στοιχη μικτή ωριαία αμοιβή των ανειδίκευτων γυναι‐
κών, γεγονός που υποδηλώνει την αυξημένη ζήτηση 
εκ μέρους των εργοδοτών για μερική απασχόληση των 
γυναικών. Για τους εργαζόμενους στον πόλο της ειδι‐
κευμένης διανοητικής εργασίας, η μερική απασχόληση 
αυξάνει τις αμοιβές και των δύο φύλων. Ενδέχεται οι 
εν λόγω μερικώς απασχολούμενοι να είναι νέοι υψη‐
λής ειδίκευσης που εργάζονται σε κλάδους υψηλών 
αποδόσεων. 

• Ανάλυση Οaxaca‐Ransom 

Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάσαμε παραπάνω 
και κάνοντας χρήση της ανάλυσης του χάσματος αμοιβών 
με  τη  μέθοδο  Oaxaca‐Ransom  προσδιορίζουμε  την  επί‐
πτωση που έχει κάθε ξεχωριστός παράγοντας (κάθε ξεχω‐
ριστή μεταβλητή) στη διαμόρφωση της μισθολογικής ανι‐
σότητας  ανδρών  και  γυναικών16.  Προκύπτουν,  από  την 

                                                           
16  Η  διόρθωση  του  Heckman  (selectivity  bias)  δεν  στάθηκε  δυνατόν  να 
πραγματοποιηθεί  διότι  τα  πρωτογενή  στοιχεία  δεν  το  επιτρέπουν.  Η 
διόρθωση αυτή δέχεται κριτική διότι, ακόμη και εάν οι εργαζόμενες γυ‐
ναίκες  είναι μια αυτο‐επιλεγμένη ομάδα  (a self‐selected group) με προ‐
σόντα υψηλότερα του μέσου όρου του συνόλου των γυναικών (απασχο‐
λουμένων και μη),  αυτές οι γυναίκες  (οι  εργαζόμενες)  είναι αυτές των 
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ανάλυση αυτή, τα εξής συμπεράσματα: 

• Το εκπαιδευτικό επίπεδο έχει πολύ μικρή σημασία για 
το χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών, τόσο επειδή 
οι γυναίκες είναι σχεδόν εξίσου παρούσες με τους άν‐
δρες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και επειδή α‐
μείβονται εξίσου για τα ίδια εκπαιδευτικά χαρακτηρι‐
στικά. 

• Μεγάλη είναι η συμβολή της επαγγελματικής πείρας 
στη διαφοροποίηση των αμοιβών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επαγγελ‐
ματική πείρα που αποκτήθηκε στην τελευταία θέση 
εργασίας (firm‐specific skills) ανέρχεται στις γυναίκες 
κατά μέσο όρο σε 6,2 έτη έναντι 7,9 των ανδρών. Συνά‐
γουμε ότι οι γυναίκες λόγω της κινητικότητάς τους με‐
ταξύ διαδοχικών θέσεων εργασίας δεν έχουν τον χρό‐
νο να συσσωρεύσουν τόσο μεγάλη επαγγελματική 
πείρα όση οι άνδρες. Η διαφορά αυτή στην πρόσφατη 
επαγγελματική πείρα είναι το αποκλειστικό κανάλι 
μέσω του οποίου αυτή επιδρά στο χάσμα αμοιβών, κα‐
θώς οι γυναίκες αμείβονται κατά τι περισσότερο από 
τους άνδρες για την ίδια πρόσφατη επαγγελματική πεί‐
ρα. Η πείρα στον τελευταίο εργοδότη αμείβεται ακρι‐
βώς εξίσου για τα δύο φύλα στα πρώτα στάδια του ερ‐
γασιακού βίου, πλην όμως γίνεται ευνοϊκότερη για τις 
γυναίκες στα μετέπειτα στάδια. Εξ αυτού του παρά‐
γοντα, το χάσμα μειώνεται κατά 2 εκατοστιαίες μονά‐
δες. Αυτό, όμως, δεν ισχύει για την περίπτωση της 
παλαιότερης επαγγελματικής πείρας, καθώς οι άνδρες 
αμείβονται περισσότερο από τις γυναίκες για την ίδια 
πείρα που αποκτήθηκε πριν από την τελευταία θέση 
εργασίας. Εν κατακλείδι, ο παράγοντας «επαγγελμα‐
τική πείρα» επιδρά στο χάσμα αμοιβών ανδρών και γυ‐

                                                                                                            
οποίων τα παραγωγικά χαρακτηριστικά αξιολογούνται από τους εργο‐
δότες (Sapsford & Tzannatos, 1993, p. 233). 
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ναικών μέσω δύο καναλιών: πρώτον, με την χαμηλό‐
τερη αμοιβή των γυναικών για την ίδια παρελθούσα 
επαγγελματική πείρα, και δεύτερον, με την μικρότερη 
επαγγελματική πείρα που αποκτούν στην τελευταία 
θέση εργασίας τους. Η χαμηλότερη αμοιβή για την πα‐
ρελθούσα επαγγελματική πείρα των γυναικών υποδη‐
λώνει ότι οι εργοδότες αποδίδουν, κατά την πρόσληψη, 
μεγαλύτερη σημασία στην παρελθούσα πείρα των αν‐
δρών έναντι των γυναικών, πιθανότατα επειδή οι άν‐
δρες πρόκειται να ασκήσουν καθήκοντα για τα οποία 
η πείρα που αποκτήθηκε σε άλλες επιχειρήσεις ή θέ‐
σεις εργασίας κατά το παρελθόν είναι σημαντική.  

• Αυτό θα πρέπει να συσχετισθεί με το γεγονός ότι, εν 
συγκρίσει με τις γυναίκες, περίπου διπλάσιοι άνδρες 
ασκούν καθήκοντα επίβλεψης και ότι τα διευθυντικά 
επαγγέλματα είναι ανδροκρατούμενα. Ως εκ τούτου, ο 
παράγοντας αυτός συμμετέχει στη διαμόρφωση του 
χάσματος αμοιβών. Εντούτοις, τα καθήκοντα επίβλε‐
ψης όταν ασκούνται από γυναίκες δεν αμείβονται λι‐
γότερο από όσο για τους άνδρες.  

• Μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυ‐
ναικών κατά 5,4 εκατοστιαίες μονάδες προκαλεί το 
«πριμ διάκρισης» που προσφέρει στις γυναίκες η αγο‐
ρά εργασίας για την κυπριακή εθνικότητα (ή την εθνι‐
κότητα των 15 «παλαιών» χωρών της Ευρωπαϊκής Έ‐
νωσης). 

• Το μέγεθος του καταστήματος είναι ευνοϊκός παράγο‐
ντας για τις γυναίκες, με την έννοια ότι συμβάλλει 
στην περιστολή του μισθολογικού χάσματος, παρά το 
γεγονός ότι οι άνδρες εργάζονται σε ελαφρώς μεγαλύ‐
τερες επιχειρήσεις. Πιθανότατα αυτό να οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι σχέσεις που επικρατούν στα μικρότερα 
καταστήματα είναι περισσότερο προσωπικές και το θε‐
σμικό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων παραβιάζεται ευ‐
κολότερα. Σε ένα τέτοια ανταγωνιστικό πλαίσιο ενδέ‐
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χεται οι γυναίκες να διαθέτουν μειωμένη διαπραγ‐
ματευτική δύναμη και να υφίστανται ευκολότερα δια‐
κρίσεις σε βάρος τους. Όσο αυξάνεται το μέγεθος της 
επιχείρησης, αντιθέτως, οι εργασιακές σχέσεις καθί‐
στανται περισσότερο τυπικές και ελεγχόμενες ώστε να 
καθίσταται δυσχερέστερη η διάκριση σε βάρος των γυ‐
ναικών. 

• Η απουσία των γυναικών από τα επαγγέλματα των 
τεχνικών και ειδικευμένων τεχνιτών ευθύνεται για ένα 
μέρος, μικρό πλην όμως όχι ασήμαντο, του χάσματος 
αμοιβών ανδρών και γυναικών. 

• Η κάλυψη από συλλογική σύμβαση έχει σημαντική 
συμβολή στο χάσμα αμοιβών, όχι όμως τόσο επειδή το 
ποσοστό των ανδρών που καλύπτονται ανέρχεται σε 
60% περίπου έναντι 52% των γυναικών, αλλά επειδή το 
όφελος από τη συνδικαλιστική κάλυψη ενός άνδρα ερ‐
γαζόμενου είναι κατά περίπου 50% μεγαλύτερο από το 
αντίστοιχο για την εργαζόμενη γυναίκα. Η διαπραγ‐
ματευτική δύναμη των εργαζομένων υπεισέρχεται 
στις εξισώσεις όχι μόνον σε επίπεδο επιχείρησης (μέσω 
της μεταβλητής που αναφέρεται στην απασχόληση σε 
καταστήματα στα οποία η πλειονότητα των ερ‐
γαζομένων καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις), 
αλλά και σε επίπεδο κλάδου παραγωγής μέσω των 
ψευδο‐μεταβλητών που αναφέρονται στον κλάδο οι‐
κονομικής δραστηριότητας. Η διαπραγματευτική δύ‐
ναμη σε επίπεδο επιχείρησης ευνοεί τους άνδρες και 
έχει έτσι ισχυρή αυξητική επίδραση στις απολαβές 
τους κατά 20% περίπου έναντι 10% περίπου στις απο‐
λαβές των γυναικών. Η διαπραγματευτική δύναμη σε 
επίπεδο κλάδου οικονομικής δραστηριότητας ευνοεί, 
και αυτή, τους άνδρες έναντι των γυναικών. Συνολικά, 
η διαφοροποίηση των δύο φύλων σε ό,τι αφορά την 
διαπραγματευτική τους δύναμη, σε επίπεδο επιχείρη‐
σης συμβάλλει στο χάσμα αμοιβών κατά 4,4%, ενώ σε 
επίπεδο κλάδου κατά 4,0%, επομένως συνολικά κατά 
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8,4% επί συνόλου 31,5%. Το ¼ του χάσματος μπορεί 
επομένως να αποδοθεί στη μειωμένη διαπραγματευ‐
τική δύναμη των γυναικών.  

• Η επαγγελματική κατανομή των φύλων συμβάλλει 
μόνον κατά 2,8 εκατοστιαίες μονάδες στο μισθολογικό 
χάσμα (δηλαδή κατά προσέγγιση στο 1/10 του χάσμα‐
τος). Η επαγγελματική κατανομή των φύλων έχει δύο 
όψεις: Η πρώτη όψη αφορά στον φυλετικό καταμερι‐
σμό των επαγγελμάτων, δηλαδή στην συγκέντρωση 
των δύο φύλων σε «ανδρικά» και «γυναικεία» επαγ‐
γέλματα αντίστοιχα. Η συγκέντρωση των γυναικών σε 
ορισμένα επαγγέλματα για τα οποία έχει ιστορικά 
διαμορφωθεί η πεποίθηση πως αποτελούν «γυναι‐
κεία» επαγγέλματα, και στα οποία οι μέσοι επαγ‐
γελματικοί μισθοί είναι χαμηλοί, διευρύνει το χάσμα 
απολαβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η δεύτερη 
όψη της επαγγελματικής κατανομής αφορά στις αμοι‐
βές που καταβάλλονται σε άνδρες και γυναίκες στο 
εσωτερικό κάθε ξεχωριστού επαγγέλματος. Ένα ση‐
μαντικό χαρακτηριστικό της κυπριακής αγοράς εργα‐
σίας είναι ότι καταβάλλει αυξημένες αμοιβές (σε 
σύγκριση με τους άνδρες) σε μια μεγάλη σειρά επαγ‐
γελμάτων. Οι σχετικά αυξημένες αμοιβές που προσφέ‐
ρονται στις γυναίκες στα εν λόγω επαγγέλματα (θεω‐
ρώντας όλους του άλλους παράγοντες σταθερούς) υ‐
ποδηλώνουν την ύπαρξη ενός φαινομένου αντίστρο‐
φου από το «φαινόμενο συνωστισμού» (overcrowding 
effect) που έχει περιγράψει η Barbara Bergmann (1974) 
αναφορικά με την αυξημένη προσφορά γυναικείου ερ‐
γατικού δυναμικού στα επαγγέλματα που ιστορικά 
έχουν προκριθεί ως «γυναικεία». Στην περίπτωση του 
«συνωστισμού», ο επαγγελματικός διαχωρισμός συν‐
δέεται άμεσα με το μισθολογικό χάσμα, εφόσον οι 
φραγμοί εισόδου στα «ανδρικά» επαγγέλματα ανα‐
γκάζουν τις γυναίκες να συγκεντρώνονται σε λιγό‐
τερα επαγγέλματα από ό,τι οι άνδρες. Η υπερβάλ‐
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λουσα προσφορά γυναικείας εργασίας που δημιουρ‐
γείται έτσι πιέζει τους γυναικείους μισθούς προς τα 
κάτω και άρα αυξάνει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
των φύλων.  Στο αντίστροφο φαινόμενο, το οποίο θα 
μπορούσαμε να ονομάσουμε «φαινόμενο απο‐
συμφόρησης» (undercrowding effect), και το οποίο φαί‐
νεται να ισχύει στην περίπτωση της Κύπρου, υπάρχει 
αυξημένη ζήτηση, εκ μέρους των εργοδοτών για γυ‐
ναικείο εργατικό δυναμικό το οποίο προορίζεται να κα‐
ταλάβει θέσεις εργασίας που κοινωνικά έχουν κατα‐
κυρωθεί ως «γυναικείες». Αυτό οδηγεί και σε αύξηση 
των μισθών των γυναικών έναντι των μισθών των αν‐
δρών στα «γυναικεία» επαγγέλματα.  

• Παρατηρείται ότι σε ορισμένες επαγγελματικές κατη‐
γορίες, όπως τα διευθυντικά και επιστημονικά στε‐
λέχη, οι αμοιβές των γυναικών είναι υψηλότερες των 
ανδρών που κατά τα άλλα διαθέτουν τα ίδια χαρα‐
κτηριστικά (και υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει «καθαρή 
διάκριση» σε βάρος των γυναικών). Αυτό σχετίζεται με 
το γεγονός ότι για να προσπεράσουν οι γυναίκες την 
«γυάλινη οροφή» που συναντούν κατά την επαγγελ‐
ματική τους ανέλιξη οφείλουν να έχουν προσόντα α‐
νώτερα από τους ομόλογούς τους άνδρες. Έτσι, όσες εξ 
αυτών ανελιχθούν τελικά στις ανώτερες βαθμίδες της 
εργασιακής ιεραρχίας είναι εκείνες που διαθέτουν ι‐
διαίτερα αυξημένα προσόντα και ως εκ τούτου επιτυγ‐
χάνουν, στη συνέχεια, υψηλές αμοιβές.  

• Η κατανομή στους κλάδους οικονομικής δραστηριότη‐
τας, σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς, είναι 
σε βάρος των γυναικείων αμοιβών για τον μοναδικό 
λόγο ότι οι αμοιβές των γυναικών στη μεταποιητική 
βιομηχανία είναι κατά πολύ κατώτερες των αντίστοι‐
χων των ανδρών για την ίδια εργασία.  

• Τα ποσοστά μερικής απασχόλησης μεταξύ των δύο 
φύλων, το 2002 δεν διέφεραν τόσο ώστε να επιδρούν 
σημαντικά στο χάσμα αμοιβών. Εντούτοις, οι αμοιβές 
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των ανδρών υφίστανται σημαντική μείωση όταν αυτοί 
αναλαμβάνουν ανειδίκευτες εργασίες part‐time, ενώ 
δεν ισχύει το ίδιο για τις γυναίκες. 

• Τέλος, ένα μέρος του χάσματος αμοιβών μεταξύ φύ‐
λων παραμένει ανεξήγητο επειδή δεν καταγράφονται 
όλα τα χαρακτηριστικά των απασχολουμένων ή επει‐
δή καταγράφονται ελλιπώς ή με ανεπαρκή ακρίβεια. 
Βεβαίως, στο ανεξήγητο τμήμα του χάσματος αμοιβών 
συμμετέχει και η διάκριση που ενδεχομένως ασκείται 
σε βάρος των γυναικών. Η διάκριση αυτή ενδέχεται να 
λαμβάνει τη μορφή της κοινωνικής απαξίωσης της ερ‐
γασίας των γυναικών. 

• Συνολικά, το 18,4% του συνολικού χάσματος αμοιβών 
(που ανέρχεται σε 31,5% της μέσης ανδρικής αμοιβής) 
οφείλεται, σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογι‐
σμούς, στα χαρακτηριστικά των γυναικών. Κατά προ‐
σέγγιση, επομένως, το ήμισυ του χάσματος μπορεί να 
αποδοθεί στα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αντιθέ‐
τως, οι αμοιβές που καταβάλλονται από τους εργοδό‐
τες στις γυναίκες για την ίδια εργασία με τους άνδρες 
δεν είναι χαμηλότερες. Αυτό όμως οφείλεται στο γεγο‐
νός ότι συμμετέχει στην απασχόληση ένα «επίλεκτο» 
γυναικείο εργατικό δυναμικό. Ένα πολύ μεγάλο μέρος 
του χάσματος οφείλεται σε «καθαρή διάκριση» σε βά‐
ρος των γυναικών και ενδεχομένως σε παράγοντες για 
τους οποίους δεν έχουν καταγραφεί τα σχετικά στοι‐
χεία. 
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4.  Ανάλυση του μισθολογικού χάσματος ανδρών και 
γυναικών στον επιχειρηματικό τομέα με βάση την 
ετερόδοξη θεωρία της κλασικής πολιτικής 
οικονομίας 

• H εξίσωση των μέσων επαγγελματικών μισθών 
στο εσωτερικό των κλάδων παραγωγής 

Τα αποτελέσματα  της ανάλυσής μας με  βάση  την  ετερό‐
δοξη θεωρία της κλασικής πολιτικής οικονομίας δείχνουν 
ότι οι μέσοι μισθοί είναι υψηλότεροι στους κλάδους και τα 
επαγγέλματα που  «ανδροκρατούνται»,  στα  επαγγέλματα 
της  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης αλλά και  της  τεχνικής  εκ‐
παίδευσης, στις μεγάλες επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις 
όπου οι εργαζόμενοι καλύπτονται από συλλογικές συμβά‐
σεις, στα επαγγέλματα που ασκούν επίβλεψη και διευθύ‐
νουν την παραγωγή, στους κλάδους όπου απασχολούνται 
κατεξοχήν  Κύπριοι  (ή  υπήκοοι  άλλων  χωρών  της  Ευρω‐
παϊκής Ένωσης των 15 «παλαιών» χωρών μελών) και στα 
επαγγέλματα  στα  οποία  παρατηρείται  μακρά  προϋπηρε‐
σία.  

Οι τρεις σημαντικότεροι παράγοντες των μέσων επαγ‐
γελματικών μισθών στο εσωτερικό των κλάδων οικονομικής 
δραστηριότητας κατά σειρά είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
το ποσοστό των ανδρών στον κλάδο και το επάγγελμα, και η 
μακρά  προϋπηρεσία  (tenure). Μάλιστα,  η  σημασία  αυτών 
των  τριών  παραγόντων  είναι  εξαιρετικά  μεγάλη  έναντι 
όλων των άλλων παραγόντων:  ενώ το σύνολο των παρα‐
γόντων  εξηγεί  το  93,5%  της  μεταβλητότητας  των  μέσων 
επαγγελματικών μισθών στο εσωτερικό των κλάδων οικο‐
νομικής  δραστηριότητας,  οι  τρεις  σημαντικότεροι  παρά‐
γοντες εξηγούν το 84,0%. 
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• Η εξίσωση των ατομικών μισθών στον επιχει‐
ρηματικό τομέα κατά φύλο (με βάση την ετερό‐
δοξη θεωρία της κλασικής πολιτικής οι‐
κονομίας) 

Εκτιμήσαμε εξισώσεις των ατομικών μέσων ακαθάριστων 
ωριαίων  αποδοχών  για  τα  δύο  φύλα  ξεχωριστά  με  βάση 
την θεωρία της κλασικής πολιτικής οικονομίας. Στο ετερό‐
δοξο  θεωρητικό  υπόδειγμα  που  χρησιμοποιούμε 
(Karamessini  &  Ioakimoglou  2007),  ερμηνεύουμε  τους  συ‐
ντελεστές  των  εξισώσεων  των  ατομικών  μισθών  ως  την 
τιμή που καταβάλλει η αγορά εργασίας για την απόκλιση 
των ατομικών χαρακτηριστικών του  εργαζόμενου από τα 
μέσα  χαρακτηριστικά  αναφοράς  (δηλαδή  τα  μέσα  χαρα‐
κτηριστικά  στο  επάγγελμα  και  στον  κλάδο  παραγωγής 
όπου απασχολείται ο εν λόγω εργαζόμενος). 

Με βάση τις εξισώσεις για τις αμοιβές ανδρών και γυ‐
ναικών  που  εργάζονται  στον  επιχειρηματικό  τομέα,  προ‐
κύπτουν τα εξής συμπεράσματα:  

• Υφίσταται θετική διάκριση υπέρ των ανδρών και αρνη‐
τική διάκριση σε βάρος των γυναικών ανεξάρτητα από 
τα εκπαιδευτικά ή άλλα προσωπικά τους χαρακτηρι‐
στικά, αλλά και από τα χαρακτηριστικά της θέσης ερ‐
γασίας που κατέχουν ή της επιχείρησης στην οποία ερ‐
γάζονται.  

• Οι εργαζόμενοι αμφοτέρων των φύλων αμείβονται 
αδρά όταν είναι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευ‐
σης και για τον λόγο αυτό υπερέχουν εκπαιδευτικά 
από τον μέσο όρο στο επάγγελμά τους και στον κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο εργάζονται. 
Εντούτοις, οι άνδρες αμείβονται περισσότερο από τις 
γυναίκες για τα εκπαιδευτικά τους προσόντα. Αυτό εν‐
δέχεται να οφείλεται είτε σε διάκριση σε βάρος των γυ‐
ναικών είτε σε συγκριτικά συχνότερη άνοδο των αν‐
δρών στην εργασιακή ιεραρχία που δεν καταγράφεται 
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επαρκώς από τα στατιστικά στοιχεία. Μπορεί ακόμη 
να οφείλεται στην συγκέντρωση των ανδρών στα τε‐
χνικά επαγγέλματα, στα οποία οι αμοιβές είναι αυξη‐
μένες, και από τα οποία απουσιάζουν θεαματικά οι 
γυναίκες. 

• Η επαγγελματική πείρα στον τελευταίο εργοδότη, ό‐
ταν υπερβαίνει την μέση επαγγελματική πείρα στον 
κλάδο και το επάγγελμα, αμείβεται σχεδόν εξίσου για 
τα δύο φύλα. Αντιθέτως, η παρελθούσα επαγγελμα‐
τική πείρα που συσσωρεύτηκε στη διάρκεια του επαγ‐
γελματικού βίου αμείβεται για τους άνδρες, ενώ για τις 
γυναίκες έχει μικρή μόνον σημασία. Αυτό δείχνει εμ‐
μέσως ότι στις γυναίκες ανατίθενται θέσεις εργασίας 
που βρίσκονται χαμηλότερα στην ιεραρχία από τις α‐
ντίστοιχες θέσεις των ανδρών, έτσι ώστε κατά την 
πρόσληψη να έχει μικρότερη σημασία για τις γυναίκες 
η παρελθούσα επαγγελματική πείρα. 

• Τόσο οι αμοιβές των ανδρών όσο και των γυναικών, 
αυξάνονται σημαντικά όταν οι εργαζόμενοι αναλαμ‐
βάνουν καθήκοντα επίβλεψης σε κλάδους και επαγ‐
γέλματα στα οποία το ποσοστό των εργαζομένων που 
ασκεί επίβλεψη είναι χαμηλό.  

• Η κυπριακή εθνικότητα αυξάνει την ωριαία αμοιβή 
των γυναικών και των ανδρών, πλην όμως περισσό‐
τερο των γυναικών. Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι 
στους αλλοδαπούς άνδρες εργαζόμενους περιλαμβά‐
νεται ένα σημαντικό ποσοστό ειδικευμένων εργαζομέ‐
νων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεί‐
χνει ότι ενδεχομένως είναι κάπως μειωμένες οι διακρί‐
σεις μεταξύ κυπρίων και αλλοδαπών ανδρών χαμηλής 
ειδίκευσης. Αντιθέτως, το γεγονός ότι η κυπριακή ε‐
θνικότητα αυξάνει την ωριαία αμοιβή των γυναικών 
υποδεικνύει την ύπαρξη διακρίσεων μεταξύ κυπρίων 
και αλλοδαπών θηλέων εργαζομένων. 

• Οι άνδρες ωφελούνται περισσότερο από τις γυναίκες 
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σε ό,τι αφορά την κάλυψή τους από συλλογικές συμ‐
βάσεις, με την έννοια ότι ο παράγοντας αυτός έχει με‐
γαλύτερη επίπτωση στις δικές τους αμοιβές, θεωρώ‐
ντας όμοια τα άλλα χαρακτηριστικά (προσωπικά, θέ‐
σης εργασίας κλπ). Ένα δεύτερο στοιχείο της διαφοράς 
στην διαπραγματευτική δύναμη των δύο φύλων είναι 
οι διαφορετικές αμοιβές που καταβάλλονται από τους 
διαφορετικούς κλάδους παραγωγής. 

• Οι ανδρικές αμοιβές αυξάνονται χάρη στις πραγματο‐
ποιούμενες υπερωρίες, ενώ στην περίπτωση των γυ‐
ναικών φαίνεται ότι η αιτιότητα έχει αντίστροφη φορά 
(όπως υποδεικνύει το αρνητικό πρόσημο στην με‐
ταβλητή για τις υπερωρίες), δηλαδή ότι οι γυναίκες με 
χαμηλούς μισθούς προκειμένου να αυξήσουν το ει‐
σόδημά τους πραγματοποιούν υπερωρίες. 

• Η εργασία σε βάρδιες αυξάνει τις αμοιβές των ανδρών 
αλλά πολύ λιγότερο από όσο αυξάνει τις αμοιβές των 
γυναικών. Αυτό ενδέχεται να σχετίζεται με το γεγονός 
ότι οι γυναίκες πραγματοποιούν βάρδιες κατά κανόνα 
σε άλλους κλάδους της οικονομίας στους οποίους το εί‐
δος αυτό εργασίας αμείβεται περισσότερο. 

• Το μέγεθος του καταστήματος αυξάνει εξίσου τις απο‐
λαβές ανδρών και γυναικών. 

• Η μερική απασχόληση μειώνει την ωριαία αμοιβή των 
ανδρών όταν πρόκειται για ανειδίκευτη εργασία, ενώ 
δεν φαίνεται να έχει αρνητική επίδραση στην αντί‐
στοιχη μικτή ωριαία αμοιβή των ανειδίκευτων γυναι‐
κών, γεγονός που υποδηλώνει την αυξημένη ζήτηση 
εκ μέρους των εργοδοτών για μερική απασχόληση των 
γυναικών. Για τους εργαζόμενους στον πόλο της ειδι‐
κευμένης διανοητικής εργασίας, η μερική απασχόληση 
αυξάνει τις αμοιβές και των δύο φύλων. Κατά πάσα πι‐
θανότητα πρόκειται για μερικώς απασχολούμενους 
υψηλής ειδίκευσης που εργάζονται σε κλάδους και θέ‐
σεις εργασίας υψηλών αποδόσεων. 
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Από  την  σύγκριση  μεταξύ  των  αποτελεσμάτων  των 
δύο μεθόδων που χρησιμοποιήσαμε  (την θεωρία του «αν‐
θρώπινου κεφαλαίου» και την ετερόδοξη θεωρία της κλα‐
σικής  πολιτικής  οικονομίας),  προκύπτουν  σχεδόν  όμοια 
συμπεράσματα όσον αφορά την σημασία των ατομικών χα‐
ρακτηριστικών  στη  διαμόρφωση  της  ακαθάριστης  ωριαίας 
αμοιβής. Εντούτοις, οι δύο μέθοδοι διαφέρουν σημαντικά,  

• πρώτον, ως προς το βάρος που αποδίδουν στην κατά 
φύλο κατανομή των εργαζομένων στα επαγγέλματα 
και στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, και  

• δεύτερον, ως προς τη σημασία που αποδίδουν στην 
κοινωνική απαξίωση της γυναικείας εργασίας. 

Προκύπτουν  τα  εξής  συμπεράσματα  από  την  ανά‐
λυση  Oaxaca‐Blinder  με  βάση  την  ετερόδοξη  θεωρία  της 
πολιτικής οικονομίας: 

• Σε σημαντικότερο παράγοντα του χάσματος (50% πε‐
ρίπου του συνολικού χάσματος) αναδεικνύεται η «κα‐
θαρή διάκριση» σε βάρος των γυναικών (αν και εν‐
δέχεται αυτό το αποτέλεσμα να καταγράφει και ορι‐
σμένα μη καταγεγραμμένα χαρακτηριστικά των γυ‐
ναικών). Η «καθαρή διάκριση» αναφέρεται σε ένα πριμ 
το οποίο καταβάλλεται στους άνδρες για το φύλο τους 
ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών και σχετίζεται άμεσα 
με τις διαδεδομένες νοοτροπίες και τα συνήθη στερεό‐
τυπα περί της παραγωγικότητας των γυναικών εργα‐
ζομένων κλπ.  

• Αντιθέτως, η διάκριση σε βάρος των γυναικών που 
συνδέεται με τα χαρακτηριστικά τους είναι εξαιρετικά 
μικρή. Με άλλα λόγια, η αγορά δεν διαφοροποιεί ση‐
μαντικά τις τιμές που καταβάλλει σε άνδρες και γυ‐
ναίκες με τα ίδια χαρακτηριστικά. 

• Το 21,2% του χάσματος εξηγείται από τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά των γυναικών. Αυτό ανάγεται κυρίως 
σε διαφορές στην διαφορετική επαγγελματική πείρα, 
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στην σπανιότερη άσκηση καθηκόντων επίβλεψης εκ 
μέρους των γυναικών, στην σχεδόν πλήρη απουσία 
τους από τα τεχνικά επαγγέλματα και σε μια μικρή 
υστέρηση που παρουσιάζουν στην τριτοβάθμια εκπαί‐
δευση. 

1.  Οι άνδρες υπερέχουν σε ό,τι αφορά το εκπαιδευ‐
τικό τους επίπεδο, ελαφρώς στην τριτοβάθμια εκ‐
παίδευση (26,7% απόφοιτοι άνδρες τριτοβάθμιας 
έναντι 25,7% γυναικών) και θεαματικά σε ό,τι α‐
φορά την τεχνική εκπαίδευση (13,0% έναντι 3,9% 
αντίστοιχα). Αυτή η διαφορά έχει μικρή πλην όμως 
όχι αμελητέα επίπτωση στο χάσμα αμοιβών αν‐
δρών: το 3,4% του χάσματος οφείλεται σε αυτές τις 
διαφορές. 

2.  Η διαφορετική επαγγελματική πείρα μεταξύ αν‐
δρών και γυναικών εξηγεί το 8,6% του συνολικού 
χάσματος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επαγ‐
γελματική πείρα που αποκτήθηκε στην τελευταία 
θέση εργασίας (firm‐specific skills) ανέρχεται στις 
γυναίκες κατά μέσο όρο σε 6,2 έτη έναντι 7,9 των 
ανδρών και η συνολική επαγγελματική τους πείρα 
ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 12,6 έτη έναντι 13,9 
των ανδρών. Η διαφορά αυτή στην πρόσφατη ε‐
παγγελματική πείρα είναι το αποκλειστικό κανάλι 
μέσω του οποίου αυτή επιδρά στο χάσμα αμοιβών, 
καθώς οι γυναίκες αμείβονται σχεδόν εξίσου με 
τους άνδρες για την ίδια πρόσφατη επαγγελματική 
πείρα. Αυτό, όμως, δεν ισχύει για την περίπτωση 
της παλαιότερης επαγγελματικής πείρας, καθώς 
οι άνδρες αμείβονται περισσότερο από τις γυναί‐
κες για την ίδια πείρα που αποκτήθηκε πριν από 
την τελευταία θέση εργασίας. Εν κατακλείδι, ο πα‐
ράγοντας «επαγγελματική πείρα» επιδρά στο χά‐
σμα αμοιβών ανδρών και γυναικών μέσω δύο κα‐
ναλιών: πρώτον, με την χαμηλότερη αμοιβή των 
γυναικών για την ίδια παρελθούσα επαγγελματι‐
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κή πείρα, και δεύτερον, με την μικρότερη επαγ‐
γελματική πείρα που αποκτούν στην τελευταία 
θέση εργασίας τους. Η χαμηλότερη αμοιβή για την 
παρελθούσα επαγγελματική πείρα των γυναικών 
υποδηλώνει ότι οι εργοδότες αποδίδουν, κατά την 
πρόσληψη, μεγαλύτερη σημασία στην παρελθού‐
σα πείρα των ανδρών έναντι των γυναικών, πιθα‐
νότατα επειδή οι άνδρες πρόκειται να ασκήσουν 
καθήκοντα για τα οποία η πείρα που αποκτήθηκε 
σε άλλες επιχειρήσεις ή θέσεις εργασίας κατά το 
παρελθόν είναι σημαντική. 

3.  Εν συγκρίσει με τις γυναίκες, περίπου διπλάσιοι 
άνδρες ασκούν καθήκοντα επίβλεψης και τα διευ‐
θυντικά επαγγέλματα είναι ανδροκρατούμενα. Η 
διαφορά αυτή, στην συχνότητα κατάληψης θέσεων 
εργασίας από τις οποίες ασκείται επίβλεψης, ευ‐
θύνεται για το 6,0% του χάσματος αμοιβών. Αντι‐
θέτως, δεν υπάρχει διαφορά στις αμοιβές: τα κα‐
θήκοντα επίβλεψης όταν ασκούνται από γυναίκες 
αμείβονται εξίσου με τους άνδρες. 

• Σύμφωνα με την θεωρητική προσέγγιση της κλασικής 
πολιτικής οικονομίας που ακολουθούμε, η μισθιακή 
διάκριση σε βάρος των γυναικών δεν προέρχεται μό‐
νον από την συμπεριφορά των ξεχωριστών εργοδοτών 
αλλά προέρχεται επίσης από (α) την ιστορική απαξί‐
ωση της εργασίας στα επαγγέλματα και τους κλάδους 
στους οποίους συγκεντρώνονται οι γυναίκες και (β) 
από την διαφορετική κατανομή των φύλων στα επαγ‐
γέλματα και τους κλάδους παραγωγής με ισχυρή πα‐
ρουσία των γυναικών σε κλάδους με χαμηλές αποδο‐
χές. Οι παράγοντες αυτοί εξηγούν το υπόλοιπο 30% 
του χάσματος των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναι‐
κών. Το 23% περίπου του χάσματος εξηγείται από την 
κοινωνική απαξίωση της εργασίας στα «γυναικεία» 
επαγγέλματα και στους «γυναικείους» κλάδους και το 
υπόλοιπο 7% από την κατανομή των γυναικών σε ε‐



 200

παγγέλματα και κλάδους στους οποίους οι μέσοι μι‐
σθοί είναι χαμηλοί (εξαιτίας της χαμηλότερης παρα‐
γωγικότητας της εργασίας και της ασθενέστερης συν‐
δικαλιστικής εκπροσώπησης). 
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Κεφάλαιο 6 

Συμπεράσματα 
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Η μελέτη μας προσδιόρισε μια σειρά αναλύσεων, οι οποίες 
συγκροτούν ένα σύστημα παρακολούθησης των μισθολογι‐
κών  ανισοτήτων,  με  βάση  τα  αποτελέσματα  της  Έρευνας 
Απολαβών (European Structure of Earnings Survey) που διεξά‐
γεται  στην Κύπρο,  όπως  και  στις  άλλες  χώρες  της Ευρω‐
παϊκής  Ένωσης  ακολουθώντας  τις  οδηγίες  της  Eurostat. 
Όταν γίνουν διαθέσιμα τα αποτελέσματα της  εν λόγω έ‐
ρευνας για το έτος 2006, η επανάληψη των αναλύσεων της 
παρούσας μελέτης, ακολουθώντας την περιοδικότητα της 
Έρευνας  Απολαβών  θα  προσφέρει  την  εικόνα  των  εξε‐
λίξεων της τελευταίας τετραετίας και μια πρώτη διάγνωση 
των τάσεων εξέλιξης των μισθολογικών ανισοτήτων στην 
Κύπρο.  Το  σύστημα  παρακολούθησης  που  προτείνουμε 
έχει πέντε άξονες: 

1.  Η κατάτμηση της κυπριακής αγοράς εργασίας και τα 
βασικά τους χαρακτηριστικά. Μισθολογικές διαφορές 
μεταξύ κλάδων παραγωγής, επαγγελμάτων και ατομι‐
κών χαρακτηριστικών των εργαζομένων. 

2.  Οι χαμηλές αμοιβές 

3.  Το μισθιακό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών 

4.  Το χάσμα αμοιβών μεταξύ Κύπρου και μέσου όρου των 
15 «παλαιών» χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

5.  Η εξέλιξη των θεσμών που επιδρούν στην διαμόρφωση 
των μισθών στην Κύπρο και στις άλλες χώρες της Ευ‐
ρωπαϊκής Ένωσης 

Η  ανάλυση  των  μισθολογικών  ανισοτήτων  στην  Κύπρο, 
για το έτος 2002, με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Απολα‐
βών, μας έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα:  
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1.  Τα πέντε τμήματα της κυπριακής αγοράς εργασίας 

Η  κυπριακή  αγορά  εργασίας  χαρακτηρίζεται  από  βαθιές 
διαιρέσεις, τις οποίες είχε επισημάνει ο House ήδη το 1984 
(House  1984).  Οι  διαιρέσεις  αυτές  ορίζονταν,  κατ’  αυτόν, 
από  τρεις  διαχωριστικές  γραμμές:  την  μορφή  ιδιοκτησίας 
(δημόσιος  ή  ιδιωτικός  χαρακτήρας),  το φύλο  και  το μέγε‐
θος  της  επιχείρησης. Οι αναλύσεις  του  Ινστιτούτου Εργα‐
σίας  Κύπρου  μάς  οδηγούν  περισσότερο  στο  συμπέρασμα 
ότι αντί του μεγέθους της επιχείρησης, πιο έντονη διαχω‐
ριστική γραμμή είναι η διαίρεση σε διανοητική και χειρω‐
νακτική εργασία. 

Εάν χρησιμοποιήσουμε αυτά  τα  τρία κριτήρια  (δημό‐
σιος ή ιδιωτικός χαρακτήρας, ειδικευμένη διανοητική εργα‐
σία  ή  ανειδίκευτη  διανοητική  και  χειρωνακτική  εργασία, 
φύλο), μπορούμε να διαιρέσουμε τον συνολικό πληθυσμό 
των  μισθωτών,  όπως  αυτός  περιγράφεται  στην  Έρευνα 
Απολαβών  του  2002,  σε  πέντε  επιμέρους  κατηγορίες  που 
περιγράφουν την κατάτμηση της κυπριακής αγοράς εργα‐
σίας σε επιμέρους τμήματα με σχετική αυτονομία  (εσωτε‐
ρικές αγορές, περιορισμένη δυνατότητα εισόδου, μειωμένη 
μετακίνηση από το ένα τμήμα στο άλλο). 

Τα  πέντε  τμήματα  της  αγοράς  εργασίας  που  διακρί‐
νουμε έτσι είναι: 
1.  Οι απασχολούμενοι στον δημόσιο τομέα (δημόσια διοί‐

κηση και τοπική αυτοδιοίκηση), των οποίων το ποσο‐
στό ανέρχεται σε 20,5% του συνόλου των εργαζομένων 
με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με μέση ακαθάρι‐
στη ωριαία αμοιβή 6,99 λίρες. 

2.  Οι ειδικευμένοι άντρες που πραγματοποιούν διανοη‐
τική εργασία στον επιχειρηματικό τομέα (ιδιωτικός το‐
μέας και ημι‐κρατικές επιχειρήσεις), των οποίων το πο‐
σοστό ανέρχεται σε 11,3% του συνόλου των απασχο‐
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λουμένων στην Κύπρο και των οποίων οι μέσες ακα‐
θάριστες ωριαίες απολαβές ανέρχονταν, το 2002, σε 
8,25 λίρες. 

3.  Οι ειδικευμένες γυναίκες που πραγματοποιούν δια‐
νοητική εργασία στον επιχειρηματικό τομέα των ο‐
ποίων το ποσοστό ανέρχεται σε 8,3% του συνόλου των 
απασχολουμένων και των οποίων οι μέσες ακαθά‐
ριστες ωριαίες απολαβές ανέρχονταν σε 5,35 λίρες. 

4.  Οι άνδρες που εκτελούν είτε ανειδίκευτη (διανοητική ή 
χειρωνακτική) εργασία, είτε ειδικευμένη χειρωνακτική 
εργασία (τεχνίτες και ειδικευμένοι εργάτες), των οποί‐
ων το ποσοστό ανέρχεται σε 32,7% του συνόλου των 
απασχολουμένων και των οποίων οι μέσες ακαθά‐
ριστες ωριαίες απολαβές ανέρχονταν, το 2002, σε 3,98 
λίρες. 

5.  Οι γυναίκες που εκτελούν ανειδίκευτη εργασία, είτε 
διανοητική είτε χειρωνακτική, των οποίων το ποσοστό 
ανέρχεται σε 27,2% του συνόλου των απασχολουμέ‐
νων και των οποίων οι μέσες ακαθάριστες ωριαίες α‐
πολαβές ανέρχονταν, το 2002, σε 2,91 λίρες. 

Τα μέσα χαρακτηριστικά στα πέντε  τμήματα  της αγοράς 
εργασίας  διαφέρουν  πολύ  μεταξύ  τους.  Είναι  μεγάλες  οι 
διαφορές στο  εκπαιδευτικό  επίπεδο  και  στην  επαγγελμα‐
τική  πείρα  στη  τελευταία  θέση  εργασίας  (επομένως  και 
στη  συχνότητα  αλλαγής  θέσης  εργασίας),  στην  άσκηση 
καθηκόντων επίβλεψης και στο μέγεθος  της επιχείρησης. 
Οι διαφορές αυτές εξηγούν ένα σημαντικό μέρος των δια‐
φορών στις ωριαίες αποδοχές. 

Τα τρία πρώτα τμήματα της αγοράς εργασίας συγκρο‐
τούν  τον πόλο  της  ειδικευμένης  εργασίας,  ενώ  τα  δύο  τε‐
λευταία  τον  πόλο  της  ανειδίκευτης  εργασίας.  Η  διαίρεση 
αυτή,  όπως προκύπτει από την ανάλυση της μελέτης αυ‐
τής  αποτελεί  την  βαθύτερη  διαίρεση  της  κυπριακής  αγο‐
ράς εργασίας και συγκροτεί  δύο διακριτές μερίδες  της ερ‐
γατικής τάξης με την ευρύτερη έννοια του όρου (που περι‐
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λαμβάνει  τόσο  την  παραγωγική  εργασία  όσο  και  την  μη 
παραγωγική εργασία). 

Στα  στοιχεία  είναι  επίσης  εμφανής  η  συγκέντρωση 
των  απασχολουμένων  στα  τέσσερα  τμήματα  της  αγοράς 
εργασίας  του  επιχειρηματικού  τομέα  σε  συγκεκριμένους 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας: Η μεταποιητική βιο‐
μηχανία,  το  εμπόριο,  οι κατασκευές,  τα ξενοδοχεία και ε‐
στιατόρια,  συγκεντρώνουν  μεγάλες  μάζες  ανειδίκευτης 
και χειρωνακτικής εργασίας. Αυτοί οι ανειδίκευτοι εργαζό‐
μενοι,  είναι  αμφοτέρων  των  φύλων  στη  μεταποίηση  και 
στο εμπόριο, μόνον του ανδρικού φύλου στις κατασκευές, 
και  ιδιαίτερα του γυναικείου φύλου στα ξενοδοχεία και ε‐
στιατόρια.  Αντιθέτως,  οι  κλάδοι  των  μεταφορών,  αποθή‐
κευσης,  επικοινωνιών,  οι  ενδιάμεσοι  χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί  και  οι  υπηρεσίες  προς  τις  επιχειρήσεις 
(business services) συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά ειδικευ‐
μένης  διανοητικής  εργασίας.  Σημαντική  παρουσία  έχουν 
οι εργαζόμενοι στον πόλο της ειδικευμένης διανοητικής ερ‐
γασίας και στη μεταποιητική βιομηχανία, αλλά σε μικρό‐
τερο βαθμό από  την ανειδίκευτη  εργασία  (η αναλογία α‐
νέρχεται περίπου σε 1 προς 2).  

Ακολουθώντας τη καθιερωμένη από τη βιβλιογραφία 
ταξινόμηση,  μπορούμε  να  ορίσουμε  τα  τρία  πρώτα  τμή‐
ματα ως την πρωτεύουσα αγορά εργασίας, ενώ τα δύο τε‐
λευταία ως την δευτερεύουσα αγορά εργασίας, που σημαί‐
νει ότι οι μετακινήσεις μεταξύ των δύο αυτών αγορών εί‐
ναι  δυσχερείς  και  εξαιρετικά  σπάνιες.  Στην  πρωτεύουσα 
αγορά,  η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων εισέρχο‐
νται σε νεαρή ηλικία και παραμένουν εκεί σε όλη τη διάρ‐
κεια του εργασιακού τους βίου. Το  ίδιο  ισχύει και για την 
δευτερεύουσα αγορά,  με  μερικές  εξαιρέσεις που αφορούν 
π.χ. σε πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή φοι‐
τητές που για σύντομο χρονικό διάστημα απασχολούνται 
σε θέσεις ανειδίκευτης εργασίας έως ότου εισέλθουν στην 
πρωτεύουσα αγορά εργασίας. 
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Με αυτά τα δεδομένα, οι αναλύσεις αναφορικά με τις 
αμοιβές,  την  απασχόληση  και  την  ανεργία,  τις  συνθήκες 
εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις στην Κύπρο, θα πρέ‐
πει  να  προσαρμόζονται,  εφόσον  είναι  δυνατό,  ώστε  να 
λαμβάνουν υπόψη τους την ύπαρξη της πρωτεύουσας και 
της δευτερεύουσας αγοράς εργασίας. Στην αντίθετη περί‐
πτωση,  οι  μελέτες  και  τα  προτεινόμενα  μέτρα  πολιτικής 
κινδυνεύουν να αναφέρονται σε μέσους όρους που συμπυ‐
κνώνουν  ετερογενείς  πραγματικότητες  και  οι  προτάσεις 
πολιτικής δεν θα έχουν την αναμενόμενη επιτυχία. 

2.   Οι χαμηλόμισθοι 

Το 50%  των μισθωτών στην Κύπρο,  το 2002,  είχαν μικτές 
ωριαίες απολαβές μικρότερες των 3,9 λιρών. Σύμφωνα με 
τον πλέον διαδεδομένο ορισμό των χαμηλών αμοιβών, χα‐
μηλόμισθοι  θα  έπρεπε  να χαρακτηριστούν  όσοι  είχαν μι‐
κτές ωριαίες  αποδοχές που  δεν  υπερέβαιναν  τα  (2/3)  των 
3,9 λιρών, επομένως τις 2,6 λίρες ανά ώρα εργασίας (περί‐
που τις 435 λίρες μηνιαίως ή 522 λίρες σε τιμές 2007). Αυτές 
οι  αποδοχές  δεν αφορούσαν σε  κάποια μικρή μερίδα  των 
εργαζομένων,  αλλά  στο  20%  περίπου  των  μισθωτών  του 
συνόλου  της  οικονομίας.  Προκύπτει  από  τα  στοιχεία  της 
Έρευνας  Απολαβών  2002  της  Στατιστικής  Υπηρεσίας,  ότι 
αυτοί  οι  χαμηλόμισθοι  εργαζόμενοι  βρίσκονται  συγκε‐
ντρωμένοι,  στη  συντριπτική  πλειονότητά  τους,  στον  επι‐
χειρηματικό  τομέα  της  οικονομίας  όπου  το ποσοστό  τους 
ανέρχεται περίπου σε 25%. 

Η  μέση  ακαθάριστη  ωριαία  αμοιβή  των  χαμηλόμι‐
σθων ανερχόταν,  κατά το 2002, σε 2,3 λίρες έναντι 5,4 λι‐
ρών για τους μη χαμηλόμισθους. Τα χαρακτηριστικά των 
δύο  ομάδων  εργαζομένων,  όπως  αυτά  προκύπτουν  από 
την Έρευνα Αμοιβών 2002, εξηγούν σε μεγάλο βαθμό αυτή 
τη διαφορά: 

Καταρχήν, οι εκπαιδευτικές διαφορές είναι εξαιρετικά 
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μεγάλες:  ενώ  το  1/4  περίπου  των  μη  χαμηλόμισθων  είχε 
εκπαίδευση χαμηλότερη του γυμνασίου, η αντίστοιχη ανα‐
λογία  για  τους  χαμηλόμισθους  ανερχόταν  σε  1/3.  Επι‐
πλέον,  μόνον  ένας  στους  δέκα  από  τους  χαμηλόμισθους 
εργαζόμενους  είχε  αποφοιτήσει  από  την  τριτοβάθμια  εκ‐
παίδευση  έναντι  ενός  στους  τρεις  για  τους  μη  χαμηλόμι‐
σθους.  Σημαντικό  στοιχείο  διαφοροποίησης  των  αμοιβών 
είναι  το  γεγονός  ότι  η  κινητικότητα  των  χαμηλόμισθων 
ήταν σαφώς αυξημένη, με αποτέλεσμα η μέση προϋπηρε‐
σία  στη  τελευταία  θέση  εργασίας  (στον  τελευταίο  εργο‐
δότη) να ανέρχεται σε 4 περίπου έτη, ενώ οι μετακινήσεις 
μεταξύ  επιχειρήσεων  στην  περίπτωση  των  μη  χαμηλόμι‐
σθων  ήταν  περιορισμένες  και  η  μέση  προϋπηρεσία  στον 
τελευταίο εργοδότη πλησίαζε τα 9  έτη. Αξίζει να σημειω‐
θεί ότι αναφερόμαστε στον επιχειρηματικό τομέα της οικο‐
νομίας  και  ότι  εάν  είχαμε  συμπεριλάβει  στους  υπολογι‐
σμούς  μας  τον  δημόσιο  τομέα,  η  μέση  προϋπηρεσία  για 
τους μη χαμηλόμισθους θα ήταν ακόμη υψηλότερη.  Επο‐
μένως,  οι  χαμηλόμισθοι  στην  Κύπρο  διέθεταν,  κατά  το 
2002, λιγότερη  συσσωρευμένη  εργασιακή πείρα.  Εάν μάλι‐
στα υποθέσουμε ότι υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ ετών 
προϋπηρεσίας  και  επαγγελματικής  πείρας,  οι  χαμηλόμι‐
σθοι διέθεταν, κατά το 2002, περίπου την μισή επαγγελμα‐
τική πείρα από όση οι μη χαμηλόμισθοι, με τις ανάλογες 
επιπτώσεις στις μικτές ωριαίες απολαβές τους. 

Άλλος  παράγοντας  που  εξηγεί  τους  χαμηλούς  μι‐
σθούς  είναι η κατανομή στα επαγγέλματα. Μόνον το 5% 
των χαμηλόμισθων απασχολούνται στα επαγγέλματα της 
ειδικευμένης  διανοητικής  εργασίας,  ενώ  το  53%  περίπου 
συγκεντρώνονται  σε  δύο μόνον  κλάδους ανειδίκευτης  ερ‐
γασίας των υπηρεσιών, ως πωλητές και ως υπάλληλοι και 
εργάτες του τριτογενούς τομέα  (ISCO 4+5). Εάν σε αυτούς 
προσθέσουμε και το 24% όσων απασχολούνται ως πλήρως 
ανειδίκευτοι  (ISCO  9),  τότε  συνολικά  το  77%  των  χα‐
μηλόμισθων  απασχολείται  σε  τρεις  επαγγελματικές  κα‐
τηγορίες κατεξοχήν ανειδίκευτης εργασίας. 
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Πιο  συγκεκριμένα,  οι  τρεις  μεγαλύτερες  κατηγορίες 
χαμηλόμισθων αντιπροσωπεύουν το 1/3 του συνόλου των 
χαμηλόμισθων:  πρόκειται  για  τους  πωλητές  λιανικού  ε‐
μπορίου, για τους υπαλλήλους και τους ανειδίκευτους ερ‐
γάτες  ξενοδοχείων  και  εστιατορίων.  Εάν  σε  αυτούς  προ‐
σθέσουμε  τους  ανειδίκευτους  εργάτες  της  βιομηχανίας 
τροφίμων και ποτών και τις δακτυλογράφους, γραφείς και 
γραμματείς του κλάδου των υπηρεσιών προς τις επιχειρή‐
σεις (business services), τότε έχουμε τις προσδιορίσει πέντε 
κατηγορίες επαγγελμάτων στο εσωτερικό των κλάδων πα‐
ραγωγής που συγκεντρώνουν το 42% περίπου του συνόλου 
των χαμηλόμισθων. 

Το 70% των μη χαμηλόμισθων εργαζομένων στον επι‐
χειρηματικό  τομέα  καλύπτεται  από  συλλογική  σύμβαση 
εργασίας,  ενώ  το  αντίστοιχο  ποσοστό  στους  χαμηλόμι‐
σθους  ανέρχεται  μόλις  σε  33%.  Περισσότεροι  χαμηλόμι‐
σθοι έχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μερικής απα‐
σχόλησης:  Το  60%  περίπου  των  εργαζομένων  με  μερική 
απασχόληση  και  το  50%  περίπου  των  εργαζομένων  με 
σύμβαση  ορισμένου  χρόνου  στα  επαγγέλματα  της  χειρω‐
νακτικής ή  της ανειδίκευτης  διανοητικής  εργασίας  (ISCO 4 
έως 9) το 2002 ήταν χαμηλόμισθοι. Πολύ σημαντικό χαρα‐
κτηριστικό των χαμηλόμισθων είναι το γεγονός ότι μόνον 
ένας στους τρεις μισθωτούς της εν λόγω ομάδας είναι άν‐
δρας. Ως εκ τούτου, η χαμηλά αμειβόμενη εργασία και το 
μισθολογικό  χάσμα  μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών  είναι 
φαινόμενα που επικαλύπτονται. Επομένως, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται από μια και μοναδική δέσμη μέτρων. 

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των παραπάνω χαρα‐
κτηριστικών, συμπεραίνουμε ότι ο πυρήνας των χαμηλόμι‐
σθων,  που  συγκεντρώνει  τα  δυσμενέστερα  χαρακτηρι‐
στικά,  είναι  γυναίκες,  χαμηλού  εκπαιδευτικού  επιπέδου, 
που συσσωρεύουν μικρή επαγγελματική πείρα στην τελευ‐
ταία θέση εργασίας τους εξαιτίας της υψηλής κινητικότη‐
τάς τους, που απασχολούνται ως ανειδίκευτοι ή μικρής ει‐
δίκευσης  εργαζόμενοι  σε  μικρές  επιχειρήσεις  κυρίως  του 
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εμπορίου,  της  τουριστικής  βιομηχανίας,  του  κλάδου  των 
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και της βιομηχανίας τρο‐
φίμων,  εργάζονται με μερική απασχόληση και συμβάσεις 
ορισμένου  χρόνου  χωρίς  να  καλύπτονται  από  συλλογική 
σύμβαση, χωρίς να ασκούν καθήκοντα επίβλεψης και έχο‐
ντας  μειωμένες  ευκαιρίες  να  πραγματοποιήσουν  υπερω‐
ρίες και εργασία σε βάρδιες. 

Με  πιο  συνοπτικό  τρόπο,  οι  σημαντικότεροι  παράγο‐
ντες που εξηγούν τις χαμηλές μικτές ωριαίες αποδοχές των 
χαμηλόμισθων είναι οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, η 
κάλυψη από συλλογική σύμβαση και το μέγεθος του κατα‐
στήματος. 

3.  Το χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών 

Η ανάλυσή μας διαπίστωσε ότι υπάρχουν σαφείς και ισχυ‐
ρές αποδείξεις ότι στην Κύπρο η γυναικεία εργασία υποτι‐
μάται  έντονα.  Αυτή  η  διαπίστωση  βρίσκεται  σε  απόλυτη 
συμφωνία  με  το  γεγονός  ότι  το  χάσμα  αμοιβών  μεταξύ 
ανδρών και γυναικών στην Κύπρο είναι το μεγαλύτερο με‐
ταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαίρεση 
την Εσθονία. Το χάσμα απολαβών ανερχόταν το 2002 (τε‐
λευταίο έτος για το οποίο διαθέτουμε στοιχεία της Έρευνας 
Απολαβών) σε 24,0%  για το σύνολο της οικονομίας και σε 
31,5% για τον επιχειρηματικό τομέα. 

Το  σύνολο  των  ευρημάτων  της  ανάλυσής  μας  κατα‐
δεικνύει  ότι  το  χάσμα  ανάγεται,  σε  τελευταία  ανάλυση, 
στην ιδιαίτερη θέση που κατέχουν οι γυναίκες στον κατα‐
μερισμό  εργασίας  στην  οικονομία  και  στην  οικογένεια. 
Αυτός  ο  καταμερισμός  στηρίζει  και  στηρίζεται  σε  προ‐
καταλήψεις  και  στερεότυπα  σχετικά  με  την  γυναικεία 
εργασία: Οι γυναίκες θεωρούνται «κατάλληλες» μόνον για 
ορισμένα  επαγγέλματα  (επομένως  υπάρχουν  «ανδρικά» 
και «γυναικεία»  επαγγέλματα)  και  το εισόδημα που απο‐
κτούν με την εργασία τους είναι επικουρικό ως προς το ει‐
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σόδημα  του  άνδρα  (breadwinner model).  Στην  ετήσια  έκ‐
θεση του τμήματος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 
για  το  έτος  2005,  αναφέρεται  χαρακτηριστικά  ότι  «Η  ρα‐
γδαία  τεχνολογική  εξέλιξη  και  οι  γρήγοροι  ρυθμοί  ανά‐
πτυξης  που  έχει  επιφέρει,  έχουν  καταστήσει  την  ένταξη 
και συμβολή  της γυναίκας στην παραγωγή αναγκαία. Έ‐
τσι, σήμερα η γυναίκα έχει μπει μαζικά στην εργασία για 
να  βοηθήσει  στην  αύξηση  του  εισοδήματος  της  οικογέ‐
νειας και να αντιμετωπίσει το συνεχές ανερχόμενο κόστος 
ζωής,  να  βελτιώσει  τις  συνθήκες  διαβίωσης  της  οικογέ‐
νειας και για να προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής στα 
μέλη  της».  Είναι λοιπόν φανερό ότι  οι γυναίκες δεν αντι‐
μετωπίζονται ως αυτόνομα άτομα αλλά στην ουσία ως ε‐
ξαρτώμενα μέλη  των ανδρών που προσλαμβάνονται πά‐
ντα ως οι επικεφαλείς του νοικοκυριού, ως breadwinners. 

Το στερεότυπο σύμφωνα με το οποίο οι γυναίκες αρ‐
μόζει να εργάζονται (και είναι αποδοτικές) σε «γυναικεία» 
επαγγέλματα, έχει δύο αποτελέσματα: Πρώτον, σε κλίμα‐
κα  επιχείρησης  (α)  οι  διευθυντικές  θέσεις  ή  θέσεις  επί‐
βλεψης που καταλαμβάνονται από τις γυναίκες είναι πο‐
λύ λιγότερες από όσες καταλαμβάνονται από τους άνδρες, 
(β)  οι  θέσεις  εργασίας που καταλαμβάνονται από  τις γυ‐
ναίκες  δεν  απαιτούν  μακροχρόνια  «επένδυση»  στη  συσ‐
σώρευση γνώσεων σχετικών με την λειτουργία της επιχεί‐
ρησης  (δεν απαιτούν,  δηλαδή, μακρά επαγγελματική πεί‐
ρα στην τελευταία θέση εργασίας), και (γ) οι υπερωρίες και 
οι  βάρδιες  είναι  ένα  χαρακτηριστικό  των  «ανδρικών»  θέ‐
σεων εργασίας. Δεύτερον, σε κλίμακα επαγγελμάτων  (α) 
οι γυναίκες συγκεντρώνονται σε ορισμένους κλάδους πα‐
ραγωγής  και  σε  έναν  σχετικά  μικρό  αριθμό  επαγγελμά‐
των όπου οι αμοιβές είναι σχετικά χαμηλές, και (β) οι γυναί‐
κες  που  έχουν  αποφοιτήσει  από  την  τριτοβάθμια  εκπαί‐
δευση συγκεντρώνονται στον  δημόσιο  τομέα με αποτέλε‐
σμα  να  «υπο‐αντιπροσωπεύονται»  στον  επιχειρηματικό 
τομέα της οικονομίας. 

Το στερεότυπο σύμφωνα με το οποίο ο μισθός των γυ‐
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ναικών είναι επικουρικός (pin money) έχει ως αποτέλεσμα 
την υποτίμηση της γυναικείας εργασίας: Πρώτον, σε ατο‐
μικό  επίπεδο,  οι  εργοδότες  καταβάλλουν  χαμηλότερες  α‐
ποδοχές  επειδή  διακατέχονται  από  την  πεποίθηση  ότι  οι 
γυναίκες  αναζητούν απλώς  ένα  επικουρικό  εισόδημα για 
την  οικογένεια  (της  οποίας  το  κύριο  εισόδημα  αποκτά  ο 
άνδρας  breadwinner). Προκύπτει,  έτσι,  μια  «καθαρή»  διά‐
κριση σε βάρος  των γυναικών,  δηλαδή ένα «πριμ φύλου» 
για τους άνδρες το οποίο δεν εξαρτάται από κανένα ιδιαί‐
τερο  χαρακτηριστικό  των  εργαζομένων  ανδρών  (προσω‐
πικό χαρακτηριστικό, χαρακτηριστικό της θέσης εργασίας 
ή της επιχείρησης).  Δεύτερον, αναπτύσσεται μια διαδικα‐
σία υποτίμησης της εργασίας στους κλάδους και τα επαγ‐
γέλματα στα οποία συγκεντρώνονται οι γυναίκες. Πρόκει‐
ται για παλαιά και γνώριμη διαδικασία που έχει παρατη‐
ρηθεί σε όλες τις χώρες (τυπικά παραδείγματα αποτελούν 
ορισμένα  επαγγέλματα  υπαλλήλων  γραφείου  και  το  ε‐
πάγγελμα  του  δασκάλου,  στα  οποία  υπήρξε  θεαματική 
μείωση των μισθών από την στιγμή κατά την οποία χαρα‐
κτηρίστηκαν ως «γυναικεία» επαγγέλματα). 

H  σχετική  σημασία  των  καθοριστικών  παραγόντων 
του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στον 
επιχειρηματικό τομέα της Κύπρου έχει ως εξής:  
• Η «καθαρή» διάκριση των εργοδοτών σε βάρος των γυ‐

ναικών που ανάγεται στην αντίληψή τους ότι ο μισθός 
των γυναικών είναι επικουρικός (ενδεχομένως δε και 
στην κατά την αντίληψή τους μειωμένη παραγωγικό‐
τητα των γυναικών [στατιστική διάκριση]) εξηγεί το 
χάσμα έως και κατά το ήμισυ. Με άλλα λόγια, το 50% 
περίπου του μισθολογικού χάσματος (δηλαδή  15 περί‐
που εκατοστιαίες μονάδες από το συνολικό χάσμα των 
30,5 εκατοστιαίων μονάδων) οφείλεται στην «καθαρή» 
διάκριση, δηλαδή σε ένα πριμ που καταβάλλεται στους 
άνδρες απλώς για το φύλο τους ανεξάρτητα από τα 
χαρακτηριστικά τους. Αυτό σημαίνει ότι στον επιχειρη‐
ματικό τομέα, μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας με 
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τα ίδια χαρακτηριστικά (εκπαίδευση, συνολική επαγ‐
γελματική πείρα, προϋπηρεσία στην τελευταία θέση 
εργασίας, συλλογική σύμβαση κλπ), που εργάζονται 
σε ίδιες θέσεις εργασίας (επίβλεψη, υπερωρίες, βάρδιες 
κλπ) και σε όμοιες επιχειρήσεις (ιδίου μεγέθους, ιδίου 
κλάδου παραγωγής), στο ίδιο επάγγελμα, και επι‐
πλέον αμείβονται εξίσου με τους άνδρες για αυτά τα χα‐
ρακτηριστικά τους, οι απολαβές του άνδρα θα είναι πε‐
ρίπου κατά 15% ανώτερες. Αυτή η διαφορά κατά 15% 
αποτελεί ένα «πριμ φύλου» που καταβάλλεται στους 
άνδρες ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών. 

• Μεγάλη συμμετοχή στη διαμόρφωση του χάσματος 
έχει και η υποτίμηση της εργασίας στους κλάδους και 
τα επαγγέλματα στα οποία συγκεντρώνονται οι γυναί‐
κες (~22%). Από την στιγμή κατά την οποία ένα επάγ‐
γελμα χαρακτηρίζεται ως «γυναικείο», οι αμοιβές των 
εργαζομένων στο επάγγελμα αυτό (συμπεριλαμβανο‐
μένων των ανδρών), μειώνονται σημαντικά (με εξαί‐
ρεση ορισμένα επαγγέλματα εξαιρετικά υψηλού κύ‐
ρους, όπως π.χ. το επάγγελμα του δικαστή). 

• Η δυσμενέστερη θέση των γυναικών στο εσωτερικό 
των επιχειρήσεων ευθύνεται για το 15% περίπου του 
χάσματος. 

• Η συγκέντρωση των γυναικών σε μικρό αριθμό επαγ‐
γελμάτων και κλάδων στους οποίους επικρατούν χα‐
μηλές αμοιβές, η σχεδόν πλήρης απουσία τους από τα 
τεχνικά επαγγέλματα (τόσο της διανοητικής όσο και 
της χειρωνακτικής εργασίας), καθώς και η συγκριτικά 
μικρή συμμετοχή των γυναικών πτυχιούχων πανε‐
πιστημίου στον επιχειρηματικό τομέα, ευθύνονται για 
το 12% περίπου του χάσματος. 
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4.   Η απόσταση των απολαβών μεταξύ της Κύπρου 
και του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 
«παλαιών» χωρών μελών 

Η απόσταση  των  απολαβών  μεταξύ  της  Κύπρου  και  του 
μέσου  όρου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  των  15  «παλαιών» 
χωρών μελών φαίνεται σε μια σειρά μεγεθών: 

• Στην κατάταξη των πιο προηγμένων χωρών της Ευρω‐
παϊκής Ένωσης με κριτήριο τις μικτές αποδοχές (καθα‐
ρός μισθός και εισφορές μισθωτού σε ευρώ), η Κύπρος 
εμφανίζεται με σχετικά χαμηλές μηνιαίες αποδοχές 
1535 ευρώ ανά απασχολούμενο με πλήρες ωράριο 
(στοιχεία 2006). Μόνον η Πορτογαλία και η Ελλάδα έ‐
χουν χαμηλότερους ακαθάριστους μισθούς με μέση 
αμοιβή τα 1206 και 1504 ευρώ αντίστοιχα. Το αντί‐
στοιχο μέσο μέγεθος στη Βρετανία ανερχόταν σε 3252 
ευρώ και στην Ισπανία σε 1685 ευρώ. Οι ίδιες αμοιβές 
προσαυξημένες κατά τις εργοδοτικές εισφορές, αντι‐
στοιχούν με ικανοποιητική προσέγγιση στο μηνιαίο 
κόστος εργασίας. Το κόστος αυτό ανήλθε το 2006 σε 
1735 ευρώ στην Κύπρο έναντι 1860 ευρώ στην Ελλάδα, 
1448 στην Πορτογαλία και 2091 ευρώ στην Ισπανία. Εί‐
ναι αξιοσημείωτο ότι το μη μισθολογικό κόστος στην 
Κύπρο είναι εξαιρετικά μικρό σε διεθνή σύγκριση. 

• Η απόσταση που χωρίζει το κόστος εργασίας ανά μο‐
νάδα προϊόντος στην Κύπρο από τις άλλες χώρες α‐
νέρχεται σε 16%. (Με βάση 100 για τον μέσο όρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15, ο δείκτης του κόστους ερ‐
γασίας ανά μονάδα προϊόντος ανέρχεται σε 84% στην 
Κύπρο). Ως εκ τούτου, το μοναδιαίο κόστος εργασίας 
σε ευρώ, στην Κύπρο βρίσκεται στο χαμηλότερο επί‐
πεδο μαζί με το αντίστοιχο στην Ελλάδα, και την Ι‐
σπανία. Είναι δε μικρότερο από το αντίστοιχο στην 
Πορτογαλία και την Ιταλία. 

• Η αγοραστική δύναμη του μέσου ακαθάριστου μισθού 
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στην Κύπρο, κατά το 2006, ανερχόταν στο 72% του μέ‐
σου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 (υπολογι‐
σμοί σε Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης). 

Προκύπτει από τα παραπάνω ότι οι μέσες αποδοχές στην 
Κύπρο παραμένουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τα 
αντίστοιχα  των πιο  προηγμένων  χωρών  της  Ευρώπης,  α‐
κόμη  και  εάν  λάβουμε  υπόψη  μας  την  διαφορά  στα  επί‐
πεδα παραγωγικότητας της εργασίας μεταξύ της Κύπρου 
και  του  μέσου  όρου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  των  15.  Το 
χάσμα που υπάρχει  είναι  της τάξης του 15% και θα μπο‐
ρούσε  να  καλυφθεί  σταδιακά με  την  αύξηση  των αποδο‐
χών των χαμηλόμισθων και την περιστολή του χάσματος 
αμοιβών μεταξύ των ανδρών και των γυναικών  (το οποίο 
ήταν το υψηλότερο στην Ευρώπη κατά το 2002 [ανερχόταν 
σε 30,5%]). 

5.  Το θεσμικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων 

Το θεσμικό πλαίσιο διαμόρφωσης των αμοιβών επιδρά ά‐
μεσα στην εξέλιξη του μισθολογικού χάσματος, έτσι ώστε 
να μπορεί και σε μεγάλο βαθμό να ερμηνεύει το μέγεθος 
του  χάσματος  μεταξύ  των  διαφορετικών  κατηγοριών  ερ‐
γαζομένων.  Οι  δύο  σημαντικότεροι  παράγοντες  του  θε‐
σμικού  πλαισίου  διαμόρφωσης  των  μισθών,  όπως  εξετά‐
στηκαν μεταξύ άλλων στην παρούσα μελέτη είναι: το σύ‐
στημα προστασίας των μισθών και ο βαθμός κάλυψης από 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας.  

Σε  ότι  αφορά  την  προστασία  των  μισθών,  από  τα  διαθέ‐
σιμα εργαλεία και τις πολιτικές για την αντιμετώπιση των 
χαμηλών αμοιβών,  το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο,  ι‐
διαίτερα ο ρόλος του κατώτατου μισθού, θεωρείται μείζο‐
νος σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό, και στις 27 χώρες κράτη 
μέλη της ΕΕ υπάρχουν κατώτατοι μισθοί κάποιας μορφής, 
οι οποίοι θεωρούνται ότι θέτουν ένα κατώφλι που λειτουρ‐
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γεί προστατευτικά  είτε  για συγκεκριμένες κατηγορίες  ερ‐
γαζομένων  (π.χ.  γυναίκες)  προκειμένου  για  την  μείωση 
του μισθολογικού χάσματος στην αγορά εργασίας, είτε για 
το σύνολο των εργαζομένων προκειμένου για την συγκρά‐
τηση  των  μισθών  στο  κατώτερο  μέρος  της  μισθολογικής 
κλίμακας  σ’  ένα  αξιοπρεπές  επίπεδο  διαβίωσης.  Είναι  ω‐
στόσο  φανερό  ότι  η  αποτελεσματικότητα  του  κατώτατου 
μισθού ως μέτρου προστασίας των μισθών, εξαρτάται τό‐
σο από τον βαθμό κάλυψης, όσο και από το ύψος του κα‐
τώτατου  μισθού,  δύο  εξίσου  σημαντικοί  παράμετροι  και 
για την περίπτωση της Κύπρου.  

Όπως  προκύπτει  από  την  ανάλυση  που  προηγείται, 
εξίσου  σημαντική παράμετρος  με  την προστασία  των μι‐
σθών,  είναι  και  η  κάλυψη  των  συλλογικών  συμβάσεων. 
Συγκεκριμένα, η αποτελεσματικότητα της συλλογικής δια‐
πραγμάτευσης  ως  μέσου  προστασίας  των  βασικών  όρων 
και συνθηκών απασχόλησης και κατ’  επέκταση ως μέσου 
βελτίωσης αυτών,  καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον 
βαθμό κάλυψης  της διαπραγμάτευσης,  ενώ δεν αμφισβη‐
τείται  και  το  γεγονός  ότι  οι  βασικοί  όροι  που  ορίζουν  οι 
συλλογικές  συμβάσεις  είτε  στο  εθνικό  επίπεδο,  είτε  στα 
κατώτερα επίπεδα, κλαδικό και επιχειρησιακό, αποτελούν 
διαπραγματευτικό  πλεονέκτημα  στην  ατομική  δια‐
πραγμάτευση. Επιπρόσθετα, αναδεικνύεται η σημασία της 
επέκτασης  της  συλλογικής  διαπραγμάτευσης,  τόσο  από 
την  ευρεία  χρήση  της  συγκεκριμένης  πρακτικής  στην 
πλειοψηφία  των  χωρών  της  ΕΕ  των  27,  όσο  και  από  τον 
υποχρεωτικό χαρακτήρα του θεσμού, νομοθετικής, διοικη‐
τικής ή «εθελοντικής» φύσης. 

Άλλοι σημαντικοί παράγοντες του θεσμικού πλαισίου 
διαμόρφωσης των μισθών αφορούν: 

• Στην  συνδικαλιστική  πυκνότητα  ως  παράγο‐
ντα διαπραγματευτικής δύναμης  

• Στον  βαθμό  συγκέντρωσης  της  συλλογικής 
διαπραγμάτευσης 
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• Στο  περιεχόμενο  της  διαπραγμάτευσης  των 
μισθών στα διάφορα επίπεδα  

• Στο πρόβλημα της μη εφαρμογής και τήρησης 
της  υφιστάμενης  εργατικής  νομοθεσίας  και 
των συλλογικών συμβάσεων εργασίας  

• Στην νομοθεσία για την ίση αμοιβή  

Εκτός θεσμικού πλαισίου ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα ζη‐
τήματα αναφορικά με  την αδήλωτη εργασία,  τη διασυνο‐
ριακή κινητικότητα και την ανειδίκευτη εργασία. 
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