
 

 

Η ΕΣΕΕ επιβεβαιώνει τη σημασία του 13ου & 14ου μισθού στην εγχώρια αγορά 

και ζητά την προσαρμογή όλων στη «νέα αρχή Κοινωνικού Διαλόγου» της Ε.Ε. 

 

Αναφορικά με διάφορες συζητήσεις και συναντήσεις που γίνονται το τελευταίο 

διάστημα μεταξύ κοινωνικών εταίρων επί των προαπαιτούμενων των δανειστών για 

τις εργασιακές σχέσεις που θα τεθούν άλλωστε επί τάπητος το Σεπτέμβριο, η ΕΣΕΕ 

λαμβάνει -για μια ακόμα φορά- ξεκάθαρη θέση. Με συνέχεια και συνέπεια τόσο 

τώρα, όσο και στο παρελθόν, εμμένει στην άποψη ότι όχι μόνο δεν πρέπει να τεθεί 

θέμα κατάργησης, αλλά, ούτε και ενσωμάτωσης του 13ου και 14ου μισθού στον 

ιδιωτικό τομέα. Όπως άλλωστε προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων 

(συνημμένοι πίνακες που εκπόνησε το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ), επιβεβαιώνεται ότι η 

ξεχωριστή καταβολή των δώρων και του επιδόματος αδείας, αφενός έχει ιδιαίτερη 

σημασία στη «ροπή κατανάλωσης» της εγχώριας αγοράς και αφετέρου δεν 

επιβαρύνει με επιπλέον μη μισθολογικό κόστος, εργοδότες και εργαζόμενους. Στο 

πλαίσιο αυτό, πρόσφατα η Επίτροπος Απασχόλησης Marianne Thyssen δήλωσε ότι 

δεν ενδιαφέρει την Ε.Ε. εάν οι αμοιβές καταβάλλονται σε 12 ή σε 14 μισθούς ή 

ακόμα ανά 15νθήμερο σε 27 καταβολές, αλλά η συνολική ετήσια αμοιβή του 

εργαζόμενου και η αντίστοιχη δαπάνη για τον εργοδότη. Αυτός είναι άλλωστε και ο 

λόγος που η Ε.Ε., στη λίστα της δεν αναφέρει ως κατώτερο μισθό τα 586 ευρώ, αλλά 

τα 684, γιατί ενσωματώνει το 13ο και 14ο μισθό. Για το ζήτημα των ομαδικών 

απολύσεων, σημειώνεται ότι στην Ελλάδα το θέμα έχει μικρή σημασία, καθώς αφορά 

μεγέθη επιχειρήσεων από 150 εργαζόμενους και πάνω, ενώ ίσως  θα πρέπει να 

δεχθούμε την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία, για 

αύξηση του ποσοστού των ομαδικών απολύσεων από 5% σε 10%. Επιπλέον, 

αναφορικά με τις ομαδικές απολύσεις και τα «lock out», ως γνωστό στην Ελλάδα 

συνηθίζεται πρώτα να κλείνουν οι επιχειρήσεις και μετά να απολύουν, ενώ ως 

γνωστόν στις περιπτώσεις της χρεωκοπίας, η έννοια της απόλυσης λαμβάνει 

«συμβολικό» χαρακτήρα, αφού οι αποζημιώσεις δεν καταβάλλονται. Είναι προφανές 

πως αυτά τα δύο θέματα δεν αφορούν το 98% της ελληνικής επιχειρηματικότητας, 

που η ΕΣΕΕ εκπροσωπεί, παρά μόνο φωτογραφικά, τις συστημικές  τράπεζες και τις 

ΔΕΚΟ υπό ιδιωτικοποίηση. Ως προς τον συνδικαλιστικό νόμο, η ΕΣΕΕ πιστεύει ότι 

έχει έρθει ο καιρός να υπάρξει επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός του, με δεδομένο 

ότι έχουν καταγραφεί στρεβλώσεις και υπερβολές που πρέπει να αναθεωρηθούν, 

χωρίς να σημαίνει ότι θα αμφισβητηθούν βασικά κεκτημένα της συλλογικής δράσης 

των εργαζόμενων. 

Βασικός ρόλος των πέντε (5) θεσμοθετημένων κοινωνικών εταίρων είναι η 

διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και των απαραίτητων ισορροπιών.  Άλλωστε θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι η σχέση εργοδοτών-εργαζομένων το διάστημα των επτά 

ετών της κρίσης και των μνημονίων έπαιξε σημαντικό ρόλο, αφού κράτησε ζωντανή 

την ΕΓΣΣΕ και διατήρησε εργασιακή ειρήνη σε πολλές περιπτώσεις. Εάν λοιπόν δεν 

υπάρχει αυτή η ισορροπία και μια ρεαλιστική προσέγγιση τα πράγματα θα γίνουν 

πολύ χειρότερα και οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα επικρατήσουν οριστικά και 

αμετάκλητα των κλαδικών, με αποτέλεσμα η επεκτασιμότητα να αποτελέσει 

παρελθόν. Απαιτείται, λοιπόν, και αυτή τη φορά να διατηρηθεί το κοινό μέτωπο στις 

συζητήσεις για τα εργασιακά τον Σεπτέμβριο. Είναι σαφές ότι δεν είναι απαραίτητο 

να υπάρχει πάντα κοινό μέτωπο κυβέρνησης – κοινωνικών εταίρων, αλλά είναι 

επιβεβλημένο ένα κοινό μέτωπο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, που να μπορεί να 

αξιοποιηθεί από την Κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις. Η ΕΣΕΕ εμμένει και 



επιμένει στην τριμερή συμφωνία της Γενεύης, της 30ής Σεπτεμβρίου 2014, στη 

συμφωνία του Ζαππείου της 26ης Νοεμβρίου 2015 μεταξύ εργοδοτών, εργαζομένων 

και Υπουργείου, υπό την ομπρέλα του ILO. Οι βελτιώσεις εφόσον χρειάζονται, 

μπορούν να πηγάζουν από τη σύμβαση που υπογράφτηκε σε επίπεδο Ε.Ε. στις 27 

Ιουνίου 2016 και είναι η πιο πρόσφατη τριμερής Ευρωπαϊκή συμφωνία κοινωνικού 

διαλόγου, μεταξύ όλων των συνδικάτων των εργαζομένων, των βιομηχάνων, των 

ΜμΕ (UEAPME όπου εκπροσωπείται και η ΕΣΕΕ), με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με 

υπογραφή της Επιτρόπου Απασχόλησης Marianne Thyssen αλλά και του 

Αντιπροέδρου της Κομισιόν κ. Ντομπρόβσκις.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι το ΔΣ της ΕΣΕΕ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τα 

εργασιακά όχι ως υπόθεση λίγων, αλλά ως υπόθεση πολλών, αφού αφορά όλους 

τους εργοδότες, εργαζόμενους και ανέργους στην ελληνική αγορά εργασίας. 

 

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης επεσήμανε: «...Στην πρόσφατη κοινή 

δήλωση των κοινωνικών εταίρων της 19/7/16, κατά την οποία επήλθε, σε γενικές 

γραμμές, συμφωνία σε πέντε βασικά σημεία ενόψει της φθινοπωρινής διαπραγμάτευσης 

κυβέρνησης – θεσμών για τα εργασιακά, εκτός των ολιγάριθμων μεγάλων εργοδοτών 

του ΣΕΒ, υπάρχουν και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και οι άλλοι τρεις φορείς εργοδοτών, 

όπως ο ΣΕΤΕ, αλλά κυρίως οι πολυάριθμοι μικρότεροι εργοδότες της ΕΣΕΕ και της 

ΓΣΕΒΕΕ. Θα ήταν προτιμότερο να περιοριστούν οι «παλιομοδίτικες» επιμέρους 

συζητήσεις και κάποιοι να προσαρμοστούν στο πλαίσιο της «νέας αρχής κοινωνικού 

διαλόγου» της Ε.Ε., ώστε να μάθουν να υπολογίζουν όλους τους φορείς εργοδοτών ως 

ίσους θεσμικούς συνομιλητές τους. Θεωρώ πως δεν μπορεί πλέον να υπάρχουν δύο 

μέτρα και δύο σταθμά, ούτε μπορεί η Ελλάδα να αποτελεί για πάντα και σε όλα μια 

μόνιμη Ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανειλημμένως και αποδεδειγμένα η ΕΣΕΕ έχει βάλει 

πλάτη για τη διάσωση του κοινωνικού διαλόγου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν 

επιτρέπει ο μέχρι σήμερα ρόλος της, ως θεσμοθετημένος φορέας μικρομεσαίων 

εργοδοτών, να θεωρηθεί υποδεέστερος, ούτε οι μελλοντικές αποφάσεις της ως 

δεδομένες. Η ΕΣΕΕ σέβεται την υπογραφή της στην κοινή δήλωση και καλεί όσους 

μεμονωμένα διαφωνούν, τουλάχιστον να σεβαστούν την υπογραφή στα συμφωνηθέντα 

από τον ΣΕΒ, ως επίσημου φορέα εκπροσώπησής τους ...» 

  

  

  

  

 



ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ, 27.6.2016 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

 

Η προώθηση του διαλόγου ανάμεσα στην εργοδοσία και τους εργαζομένους 
αναγνωρίζεται στα άρθρα 154 και 155 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ 
(ΣΛΕΕ). 

Η ΕΕ αναγνωρίζει και προωθεί τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα των εθνικών συστημάτων και 
διευκολύνοντας τον μεταξύ τους διάλογο, σεβόμενη την αυτονομία τους. 

Η Επιτροπή εγκαινίασε σε Διάσκεψη Κορυφής, την 5 Μαρτίου 2015  την 
Πρωτοβουλία με τίτλο «ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ». Εκεί 
αποφασίστηκε ότι η Πρωτοβουλία πρέπει να στοχεύει σε μια πιο  ουσιαστική 
συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων κατά τα Ευρωπαϊκά Εξάμηνα ( Οικονομικές 
Εκθέσεις), με μεγαλύτερη έμφαση στη διαμόρφωση των δυνατοτήτων των εθνικών 
κοινωνικών εταίρων και σε σαφέστερη σχέση των αποφάσεων των κοινωνικών 
εταίρων με το νομοθετικό σχεδιασμό. 

Είναι θεμελιώδης ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου στη διαμόρφωση 
των ευρωπαϊκών πολιτικών για την Απασχόληση και την Κοινωνική Πολιτική και για 
τούτο οι υπογράφοντες τη Δήλωση καλωσορίζουν την ενδυνάμωση του Διαλόγου 
μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων. 

Με τη Δήλωση αυτή τα Μέρη συμφωνούν: 

Οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι: 
Θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής  για τα Κοινωνικά 
Θέματα και στον Διάλογο για την Μακροοικονομία. 

Θα εφαρμόσουν τις Δράσεις που συμφωνήθηκαν ήδη με το Πρόγραμμα Δράσης 
2015-2017, βελτιώνοντας τις δυνατότητες και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων. Σε 
αυτή την απόφαση περιλαμβάνεται και η λήψη των κατάλληλων υποστηρικτικών 
μέτρων από τα Μέλη τους, όπως αποφασίστηκε στο πλαίσιο λειτουργίας της 
προσφάτως θεσμοθετημένης υποεπιτροπής  Κοινωνικού Διαλόγου, η οποία έχει 
εντολή να παρακολουθεί τις εξελίξεις και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών εργαλείων 
διαλόγου. 

Θα σχεδιάσουν να εφαρμόσουν ένα κοινό Πρόγραμμα το 2016-2018 που θα 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: i. την προετοιμασία αναλυτικής αναφοράς με στόχο την 
ενδυνάμωση της χρήσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ESF) από τους 
Κοινωνικούς Εταίρους σε εθνικό επίπεδο. ii. τη διοργάνωση σεμιναρίων. 

Θα συνεχίσουν τον συντονισμό μεταξύ των Οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο, και 
μεταξύ των κλαδικών οργανώσεων.  

Θα ενημερώνουν την Επιτροπή και το Συμβούλιο, για τις Συμφωνίες – Πλαίσιο που 
ήδη υπάρχουν και έχουν ζητήσει να εφαρμόζονται βάσει Απόφασης του Συμβουλίου.  
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Οι Ομοσπονδίες και οι κλαδικές οργανώσεις 
Θα συνεχίσουν να συμμετέχουν με τα μέλη τους στον κοινωνικό διάλογο, από κοινού 
ή και αυτόνομα με σκοπό την εφαρμογή των Συμφωνιών βάσει του αρ.155.2 της 
ΣΛΕΕ. Η υποστήριξη στην εφαρμογή των Συμφωνιών μπορεί να λάβει πολλές 
μορφές, μεταξύ άλλων, με την  ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων 
ενώσεων των Κρατών μελών, αλλά και μεταξύ των ενώσεων σε εθνικό επίπεδο. 

Θα συνεχίσουν τις προσπάθειες εκτίμησης των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του 
κοινωνικού διαλόγου, βελτιώνοντας την ήδη υπάρχουσα συνεργασία με τη λήψη 
νέων μέτρων δράσης για την καλύτερη αντιπροσώπευση εργοδοτικών 
σωματείων και εργαζομένων, ή και την ένταξη νέων μελών –ομοσπονδιών ή και 
κλαδικών ενώσεων. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
Πέραν της διασφάλισης της συμμετοχής των Ενώσεων και ομοσπονδιών στον 
κοινωνικό διάλογο, βάσει των άρθρων 154 και 155 της ΣΛΕΕ, θα φροντίσει να 
εντάξει στον Διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλα θέματα που έχουν 
ενδιαφέρον για την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση.  

Θα μπορεί να παράσχει κατόπιν αιτήματος, τεχνική και νομική βοήθεια στις 
ομοσπονδίες και τις ενώσεις, κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων, και θα 
εξετάσει εάν η χρήση των Ευρωπαϊκών Ταμείων Διάρθρωσης και Συνοχής, και 
κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ( ESF), καθώς και άλλων  
σχετικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, μπορεί να συνεισφέρουν 
στην ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των εθνικών κοινωνικών εταίρων. 
Η Προεδρία του  Συμβουλίου της ΕΕ επαναλαμβάνει ότι τα Συμπεράσματα του 
Συμβουλίου με θέμα «Μια νέα Αρχή για έναν ισχυρό Κοινωνικό διάλογο» που 
υιοθετήθηκαν την 16.6.2016,  καλούν τα Κράτη Μέλη: 
Να συνεργαστούν στενά με τους κοινωνικούς εταίρους στον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των σχετικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών , σύμφωνα και με τις εθνικές 
πρακτικές. 

Να υποστηρίξουν τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του 
κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο. Οι Κυβερνήσεις των Κρατών μελών να 
συνεργαστούν στενά με τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο διαπραγματεύσεων 
και Κοινωνικού Διαλόγου, συμφωνώντας επί της αρχής για τη θέσπιση κανόνων στον 
Διάλογο αυτόν και με σεβασμό στον ρόλο της κάθε πλευράς, και της αυτονομίας της.  

Να προωθήσουν τις δυνατότητες των κοινωνικών εταίρων με την προσφορά σε 
αυτούς τεχνικής και νομικής βοήθειας. 

Να καθιερώσουν τη συνεργασία με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους ανά 
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, σεβόμενοι τις εθνικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβάνοντας τα ευρωπαϊκά εξάμηνα (Οικονομικές Εκθέσεις), ώστε να 
εφαρμόζουν με επιτυχία τις Ειδικές Εθνικές Συστάσεις. 

Με πλήρη Σεβασμό στην αυτονομία των κοινωνικών εταίρων  και κατόπιν αιτήματος 
αυτών, να παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές, μεταξύ άλλων τεχνική και νομική 
βοήθεια, που κρίνεται σχετική, για την εκτίμηση των συνεπειών  στα κράτη μέλη των 
συμφωνιών οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο διαπραγμάτευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Η ανωτέρω κοινή Δήλωση έχει ενδιαφέρον για την χώρα μας, στα εξής σημεία.: 

1. Αναδεικνύεται ο θεσμικός ρόλος των εθνικών συλλογικών οργάνων των 
κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία νομοθέτησης σε θέματα Απασχόλησης και 
κοινωνικής Συνοχής βάσει της ΣΛΕΕ και εκφράζεται η δέσμευση να επεκταθεί ο 
ρόλος τους και σε θέματα με ευρύτερο οικονομικό ενδιαφέρον.  

2. Τονίζεται για άλλη μια φορά ως αναγκαία νόμιμη προϋπόθεση για τη νομοθέτηση 
σε θέματα εργασιακά και κοινωνικής συνοχής, και εν γένει μέτρων οικονομικού 
περιεχομένου η προηγούμενη διαβούλευση της κυβέρνησης με τις Ομοσπονδίες, τα 
Σωματεία, τα Επιμελητήρια και εν γένει τους Κοινωνικούς Εταίρους. Επιδιώκεται δε 
η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και στην εκτίμηση των περιοδικών εκθέσεων 
προόδου για την Οικονομική Κατάσταση του κάθε Κράτους μέλους.  

3. Προβλέπεται η παροχή βοήθειας, τεχνικής και νομικής από την κυβέρνηση προς 
τους κοινωνικούς εταίρους στο στάδιο διαπραγματεύσεων. 

4. Διασφαλίζεται ο ρόλος των κάθε είδους Ενώσεων, Επιμελητηρίων κ.λπ., ως 
θεσμικών οργάνων και διευκρινίζεται η ανάγκη συνεργασία της κυβέρνησης με τις 
κλαδικές ενώσεις στο στάδιο των διαπραγματεύσεων ενόψει λήψης νομοθετικών  
μέτρων. 

5. Εξετάζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης υποστηρικτικών δράσεων στο έργο των 
κοινωνικών εταίρων, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και άλλων 
χρηματοδοτικών εργαλείων, με τη λήψη σχετικής απόφασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
που θα κληθούν τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν. Παράδειγμα, η χρηματοδότηση 
σεμιναρίων, διαλέξεων, και παρόμοιων δράσεων καθώς και η συνδρομή  τεχνικής και 
νομικής βοήθειας.  
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ΠΕΤΡΑΚΗ 8  Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ  ΤΗΛ: 210.32.59.170 – FAX: 210.32.59.169 

Ενημερωτικό σημείωμα: 

ΘΕΜΑ: Συγκριτικοί πίνακες σεναρίου ενσωμάτωσης 13ου και 14ου μισθού στις τακτικές αποδοχές των απασχολουμένων του ιδιωτικού τομέα 
– Σύγκριση με ισχύον καθεστώς 

 

Πίνακας 1: Υφιστάμενες κατώτατες μηνιαίες  μεικτές αποδοχές των μισθωτών εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα με βάση την ΕΓΣΣΕ  
(Ν. 4093/2012) 

  Εργαζόμενοι άνω των 25 ετών 

Χρόνια 
προϋπηρεσίας 

Άγαμοι 

Ασφαλιστικές εισφορές 
Εργαζομένου 

(μεικτές αποδοχές * 16%) 

Ασφαλιστικές εισφορές 
Εργοδότη 

(μεικτές αποδοχές * 25,06%) 
Έγγαμοι 

Ασφαλιστικές εισφορές 
Εργαζομένου 

 (μεικτές αποδοχές * 
16%) 

Ασφαλιστικές εισφορές 
Εργοδότη 

(μεικτές αποδοχές * 
25,06%) 

Μηνιαίες Ετήσιες Μηνιαίες Ετήσιες Μηνιαίες Ετήσιες Μηνιαίες Ετήσιες 
Χωρίς 

προϋπηρεσία 586,08 €  93,77 €  1.312,78 € 146,87 € 2.056,18 € 644,69 €   103,15 €  1.444,10 € 161,56 € 2.261,84 € 
-   με 1 τριετία 644,69 €   103,15 €  1.444,10 € 161,56 € 2.261,84 € 703,30 € 112,53 € 1.575,42 € 176,25 € 2.467,50 € 
-   με 2 τριετίες 703,30 € 112,53 €  1.575,42 € 176,25 € 2.467,50 € 761,91 € 121,90 € 1.706,60 € 190,93 € 2.673,02 € 
-   με 3 τριετίες 761,90 € 121,90 €  1.706,60 € 190,93 € 2.673,02 € 820,51 € 131,28 € 1.837,92 € 205,62 € 2.878,68 € 

Εργαζόμενοι κάτω των 25 ετών 

 Άγαμοι Μηνιαίες Ετήσιες Μηνιαίες Ετήσιες Έγγαμοι Μηνιαίες Ετήσιες Μηνιαίες Ετήσιες 
Χωρίς 

προϋπηρεσία 510,95 € 81,75 € 1.144,50 € 128,04 € 1.792,56 € 562,05 € 89,93 € 1.259,02 € 140,85 € 1.971,90 € 
- με 1 τριετία 562,05 € 89,93 € 1.259,02 € 140,85 € 1.971,90 € 613,15 € 98,10 € 1.373,4 € 153,66 € 2.151,24 € 
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Πίνακας 2: Ενσωμάτωση 13ου & 14ου μισθού στις τακτικές μεικτές αποδοχές των μισθωτών εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 
(Ν. 4093/2012)  

  Εργαζόμενοι άνω των 25 ετών 

Χρόνια 
προϋπηρεσίας 

Άγαμοι 

Ασφαλιστικές εισφορές 
Εργαζομένου 

(μεικτές αποδοχές * 16%) 

Ασφαλιστικές εισφορές 
Εργοδότη 

(μεικτές αποδοχές * 25,06%) 
Έγγαμοι 

Ασφαλιστικές εισφορές 
Εργαζομένου 

 (μεικτές αποδοχές * 
16%) 

Ασφαλιστικές εισφορές 
Εργοδότη 

(μεικτές αποδοχές * 
25,06%) 

Μηνιαίες Ετήσιες Μηνιαίες Ετήσιες Μηνιαίες Ετήσιες Μηνιαίες Ετήσιες 
Χωρίς 

προϋπηρεσία 683,76 € 109,40 € 1.312,80 €  171,35 € 2.056,20 € 752,14 € 120,34 € 1.444,08 € 188,49 € 2.261,88 € 
-   με 1 τριετία 752,14 € 120,34 € 1.444,08 € 188,49 € 2.261,88 € 820,52 € 131,28 € 1.575,36 € 205,62 € 2.467,44 € 
-   με 2 τριετίες 820,52 € 131,28 € 1.575,36 € 205,62 € 2.467,44 € 888,88 € 142,22 € 1.706,64 € 222,75 € 2.673,00 € 
-   με 3 τριετίες 888,88 € 142,22 € 1.706,64 € 222,75 € 2.673,00 € 957,26 € 153,16 € 1.837,92 € 239,89 € 2.878,68 € 

Εργαζόμενοι κάτω των 25 ετών 

 Άγαμοι Μηνιαίες Ετήσιες Μηνιαίες Ετήσιες Έγγαμοι Μηνιαίες Ετήσιες Μηνιαίες Ετήσιες 
Χωρίς 

προϋπηρεσία 596,11 € 95,38 € 1.144,56 € 149,39 € 1.792,68 € 655,73 € 104,92 € 1.259,04 € 164,33 € 1.971,96 € 
- με 1 τριετία 655,73 € 104,92 € 1.259,04 € 164,33 € 1.971,96 € 715,34 € 114,45 € 1.373,40 € 179,26 € 2.151,12 € 

Σημείωση: Στους ανωτέρω πίνακες υπάγονται μόνο οι απασχολούμενοι σε εργοδότες που υπάγονται στην ΕΓΣΣΕ. 
 

Παρατηρήσεις 
 

 Χάριν απλούστευσης γίνεται η παραδοχή πως το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών για τα δώρα 
Χριστουγέννων/Πάσχα και επιδόματος αδείας κινούνται στα ίδια επίπεδα με εκείνα των υπολοίπων μηνών. 

 Σε ετήσια βάση το αθροιστικό σύνολο των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών είναι ίδιο, τόσο στην  
περίπτωση ενσωμάτωσης του 13ου και 14ου μισθού στις τακτικές αποδοχές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, όσο και στη συνέχιση ισχύος του 
υφιστάμενου καθεστώτος.  

 Παρόλα αυτά οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων σε περίπτωση ενσωμάτωσης του 13ου και 14ου μισθού είναι μεγαλύτερες εάν 
εξεταστεί κάθε μήνας ξεχωριστά, κάτι το οποίο ισχύει και για τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη (+16,6% στην περίπτωση του 
άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών) και εργαζομένου, όπως και για το συνολικό κόστος μισθοδοσίας (μεικτές αποδοχές + εργοδοτικές 
ασφαλιστικές εισφορές). Εντούτοις, το βασικό συμπέρασμα εξακολουθεί να αποτυπώνεται στην αμέσως προηγούμενη παρατήρηση.  

 Ο υπολογισμός των ποσών, σε περίπτωση ενσωμάτωσης του 13ου και 14ου μισθού στις μηνιαίες μεικτές τακτικές αποδοχές των μισθωτών του 
ιδιωτικού τομέα του πίνακα 2, προκύπτει από το γινόμενο των υφιστάμενων κατώτατων μηνιαίων  μεικτών αποδοχών (Πίνακας 1) * 14/12. 
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