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Κύρια ζηαηιζηικά ζηοιτεία 

Διακύμανζη ηων εθνικών καηώηαηων μιζθών 

Οη θαηώηαηνη κηζζνί ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θπκαίλνληαλ από  215 επξώ έσο 1.923 επξώ ηνλ 

κήλα, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2016  

Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2016, 22 από ηα 28 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ (Γαλία, Ιηαιία, Κύπξνο, Απζηξία, 

Φηλιαλδία θαη νπεδία απνηεινύζαλ εμαίξεζε) δηέζεηαλ εζληθνύο θαηώηαηνπο κηζζνύο.  

Σελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016, νη κεληαίνη θαηώηαηνη κηζζνί δηέθεξαλ ζεκαληηθά θαη θπκαίλνληαλ 

από 215 επξώ ζηε Βνπιγαξία έσο 1.923 επξώ ζην Λνπμεκβνύξγν.  

Δζληθνί θαηώηαηνη κηζζνί ππήξραλ επίζεο ζηηο αθόινπζεο ππνςήθηεο γηα πξνζρώξεζε ζηελ 

ΔΔ ρώξεο: Αιβαλία, Μαπξνβνύλην, πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, 

εξβία θαη Σνπξθία.  

 

ρήκα 1: Καηώηαηνη κηζζνί, Ιαλνπάξηνο 2016  



 

(EUR αλά κήλα) Πεγή: Eurostat 

ην ζρήκα 1 παξνπζηάδνληαη ηα επίπεδα ησλ θαηώηαησλ αθαζάξηζησλ κεληαίσλ κηζζώλ ζε 

επξώ, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2016. Οη ρώξεο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο, κε βάζε ην επίπεδν ησλ 

θαηώηαησλ κηζζώλ.  

Η πρώηη ομάδα πεξηιακβάλεη ρώξεο ησλ νπνίσλ νη θαηώηαηνη κηζζνί ήηαλ ρακειόηεξνη 

από 500 επξώ ην κήλα: απνηειείηαη από ηέζζεξεηο  ρώξεο (Αιβαλία, Μαπξνβνύλην, πξώελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο θαη εξβία) θαη δέθα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 

(Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Ληζνπαλία, Οπγγαξία,Σζερηθή Γεκνθξαηία, Λεηνλία, ινβαθία, 

Κξναηία, Δζζνλία θαη Πνισλία).  

Η δεύηερη ομάδα πεξηιακβάλεη πέληε θξάηε κέιε ηεο ΔΔ (Πνξηνγαιία, Διιάδα, Μάιηα, 

Ιζπαλία θαη ινβελία) θαη ηελ Σνπξθία, θαζεκία κε ελδηάκεζν επίπεδν θαηώηαησλ κηζζώλ, 

πνπ νξίδνληαη γηα ηνπο ζθνπνύο απηνύ ηνπ άξζξνπ από 500 έσο 1.000 επξώ κεληαίσο  (λα 

ζεκεησζεί όηη θαη ζηα πέληε ελ ιόγσ θξάηε κέιε ν ειάρηζηνο κηζζόο ήηαλ ζηελ πξάμε 

ρακειόηεξνο από 800 EUR ην κήλα.) 

Η ηρίηη και ηελεσηαία ομάδα πεξηιακβάλεη επηά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ (Γαιιία, Γεξκαλία, 

Βέιγην, Κάησ Χώξεο, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Ιξιαλδία θαη Λνπμεκβνύξγν) όπνπ νη εζληθνί 



θαηώηαηνη κηζζνί είλαη ίζνη κε ή αλώηεξνη από 1.000 επξώ κεληαίσο (ε νκάδα απηή 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο.) 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη γηα ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ πνπ είλαη εθηόο ηεο επξσδώλεο θαη 

δηαζέηνπλ θαηώηαηνπο κηζζνύο (Βνπιγαξία, Σζερηθή Γεκνθξαηία, Κξναηία, Οπγγαξία, 

Πνισλία, Ρνπκαλία θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην), θαζώο θαη γηα ηελ Αιβαλία, ηελ πξώελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, ηε εξβία ηελ Σνπξθία θαη ηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο, ηα επίπεδα θαη ε θαηάηαμε ησλ θαηώηαησλ κηζζώλ ζε ηηκέο επξώ εμαξηώληαη από 

ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο.  

 

Καηώηαηοι μιζθοί εκθραζμένοι ζε μονάδες αγοραζηικής δύναμης 

Οη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ρσξώλ όζνλ αθνξά ην επίπεδν ησλ θαηώηαησλ κηζζώλ είλαη 

ζεκαληηθά κηθξόηεξεο αλ ζπλεθηηκεζνύλ νη δηαθνξέο ζηα επίπεδα ηηκώλ. 

 

ρήκα 2: Καηώηαηνη κηζζνί, Ιαλνπάξηνο 2016 

 



(ΜΑΓ (κνλάδα αγνξαζηηθήο δύλακεο) αλά κήλα) 

Πεγή: Eurostat  

ην ζρήκα  2 ζπγθξίλνληαη νη αθαζάξηζηνη θαηώηαηνη κηζζνί, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

δηαθνξέο ζηα επίπεδα ηηκώλ κε βάζε ηηο ηζνηηκίεο αγνξαζηηθήο δύλακεο (ΙΑΓ γηα ηελ ηειηθή 

θαηαλαισηηθή δαπάλε ησλ λνηθνθπξηώλ.  

Όπσο είλαη αλακελόκελν, ε αλαπξνζαξκνγή κε βάζε ηηο δηαθνξέο ζηα επίπεδα ηηκώλ κεηώλεη 

ηε δηαθύκαλζε κεηαμύ ησλ ρσξώλ.  

Οη ρώξεο ηεο πξώηεο νκάδαο, πνπ έρνπλ ζρεηηθά ρακειόηεξνπο θαηώηαηνπο κηζζνύο ζε 

επξώ, έρνπλ επίζεο ρακειόηεξα επίπεδα ηηκώλ θαη, ζπλεπώο, ζρεηηθά πςειόηεξνπο 

θαηώηαηνπο κηζζνύο όηαλ απηνί εθθξάδνληαη ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δύλακεο (ΜΑΓ).  

Από ηελ άιιε πιεπξά, νη ρώξεο ηεο ηξίηεο νκάδαο, πνπ έρνπλ ζρεηηθά πςειόηεξνπο 

θαηώηαηνπο κηζζνύο ζε επξώ, ηείλνπλ λα έρνπλ πςειόηεξα επίπεδα ηηκώλ, θαη νη θαηώηαηνη 

κηζζνί ηνπο ζε ΜΑΓ είλαη ζπρλά ζρεηηθά ρακειόηεξνη.  

Απηή ε πξνζαξκνγή γηα ηα επίπεδα ηηκώλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελ κέξεη εμνκάιπλζε ησλ 

δηαθξηηώλ δηαθνξώλ πνπ εληνπίδνληαη κεηαμύ ησλ ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ ρσξώλ όηαλ 

ε θαηάηαμή ησλ θαηώηαησλ κηζζώλ γίλεηαη κε βάζε ην επξώ.  

Οη δηαθνξέο ζηα πνζνζηά θαηώηαησλ κηζζώλ κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ κεηώζεθαλ 

επίζεο από 1:9 ζε όξνπο επξώ ζε 1:4, ζε όξνπο ΜΑΓ. Μεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ, νη 

κεληαίνη θαηώηαηνη κηζζνί θπκαίλνληαλ από 445  ΜΑΓ ζηε Ρνπκαλία έσο 1.597  ΜΑΓ ζην 

Λνπμεκβνύξγν.  

Δθηόο από ηε κείσζε ηνπ εύξνπο αλάκεζα ζηνπο πςειόηεξνπο θαη ρακειόηεξνπο 

θαηώηαηνπο κηζζνύο, ε κεηαηξνπή από επξώ ζε ΜΑΓ αιιάδεη θαη ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ 

ρσξώλ. Οη θύξηεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο θαηώηαηνπο κηζζνύο ζε όξνπο επξώ θαη ζε όξνπο 

ΜΑΓ παξαηεξήζεθαλ ζηελ Οπγγαξία, ηε Γεξκαλία, ηελ Σνπξθία, ηελ Ιξιαλδία, ην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην, ηελ Δζζνλία, ηε Λεηνλία, ην Βέιγην, ηελ Γαιιία, ηελ Ιζπαλία ηελ Πνξηνγαιία, ηελ 

Ρνπκαλία θαη ηελ πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο - θαζεκηά από ηηο 

ρώξεο απηέο κεηαθηλήζεθε ζηελ θαηάηαμε θαηά δύν, ηνπιάρηζηνλ ζέζεηο.  

Η Διιάδα, ε Ληζνπαλία θαη ε Πνισλία κεηαηνπίζηεθαλ θαηά κία ζέζε.  

Η κεγάιε πιεηνλόηεηα ησλ ρσξώλ παξακέλνπλ ζηελ ίδηα νκάδα, όπσο θαίλεηαη από ηελ 

αλάιπζε ησλ ζρεκάησλ 1 θαη 2.  

ηηο εμαηξέζεηο πεξηιακβάλνληαη ην Μαπξνβνύλην (ζηνηρεία Ινπιίνπ 2015), ε Ληζνπαλία, ε 

Οπγγαξία, ε Σζερηθή Γεκνθξαηία, ε Λεηνλία, ε ινβαθία, ε Κξναηία, ε Δζζνλία θαη ε 

Πνισλία, νη νπνίεο κεηαθηλήζεθαλ από ηελ πξώηε νκάδα (ζρεηηθά ρακειώλ θαηώηαησλ 

κηζζώλ) ζηελ δεύηεξε νκάδα (κέζν επίπεδν θαηώηαησλ κηζζώλ).  

 

Επίπεδα ηων καηώηαηων μιζθών ζε ζτέζη με ηις μέζες ακαθάριζηες μηνιαίες αποδοτές 



Σν 2014 ην επίπεδν ησλ αθαζάξηζησλ θαηώηαησλ κηζζώλ θπκαηλόηαλ ζηα θξάηε κέιε ηεο 

ΔΔ από 33 % έσο κόιηο πάλσ από 50 % ησλ κέζσλ αθαζάξηζησλ κεληαίσλ απνδνρώλ γηα 

όζνπο εξγάδνληαλ ζηε βηνκεραλία, ηηο θαηαζθεπέο ή ηηο ππεξεζίεο (εμαηξνπκέλσλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ λνηθνθπξηώλ σο εξγνδνηώλ θαη ησλ εμσεδαθηθώλ νξγαληζκώλ θαη 

θνξέσλ) όπσο θαιύπηνληαη από ηε NACE Αλαζ. 2 ηνκείο,  ρήκα  3.  

 

ρήκα 3: Καηώηαηνη κηζζνί σο πνζνζηό ηεο δηάκεζεο ηηκήο ησλ κέζσλ αθαζάξηζησλ 

κεληαίσλ απνδνρώλ, 2014 

(%) 

 

Πεγή: Eurostat  

Σν πςειόηεξν επίπεδν θαηώηαησλ κηζζώλ ζε ζρέζε κε ηηο κέζεο αθαζάξηζηεο κεληαίεο 

απνδνρέο ζεκεηώζεθε ζηελ ινβελία (51,3 %), ηην Ελλάδα (50.1 %, 2011) θαη ηελ Σνπξθία 

(50,0 %, 2010).  



ην ρακειόηεξν άθξν ηεο θιίκαθαο βξίζθνληαη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο (ζηνηρεία 2013), ε 

Σζερηθή Γεκνθξαηία θαη ε Ιζπαλία, νη νπνίεο αλαθέξνπλ θαηώηαηνπο κηζζνύο θάησ ηνπ 

35 % ησλ κέζσλ αθαζάξηζησλ κεληαίσλ απνδνρώλ.  

 

Ποζοζηό ηων αηόμων ποσ λαμβάνοσν ηον καηώηαηο μιζθό 

Σν πνζνζηό ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ακείβνληαη κε ηνλ θαηώηαην κηζζό κπνξεί λα δηαθέξεη 

ζεκαληηθά κεηαμύ ησλ ρσξώλ.  

πλδπάδνληαο ηα κηθξνζηνηρεία από ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηή έξεπλα γηα ηε δηάξζξσζε ησλ 

απνδνρώλ (SES) κε ην επίπεδν ησλ θαηώηαησλ κηζζώλ πνπ ίζρπαλ εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή 

(Οθηώβξηνο 2010 γηα ηελ ηειεπηαία SES), κπνξεί λα γίλεη κηα εθηίκεζε (όπσο εκθαίλεηαη 

ζην ζρήκα 4).  

ρήκα 4: Πνζνζηό απαζρνινύκελσλ πνπ ακείβνληαη κε ιηγόηεξν από ην 105 % ηνπ κεληαίνπ 

θαηώηαηνπ κηζζνύ, Οθηώβξηνο 2010 (1) 

(%) 

 



Πεγή: Eurostat, 

Γηα ιόγνπο ζπγθξηζηκόηεηαο, ην πεδίν πεξηνξίζηεθε ζε εξγαδνκέλνπο πιήξνπο απαζρόιεζεο 

θαη ειηθίαο 21 εηώλ θαη άλσ, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε επηρεηξήζεηο κε ηνπιάρηζηνλ 10 

εξγαδνκέλνπο, κε εμαίξεζε ηνλ ηνκέα ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, ηεο άκπλαο θαη ηεο 

ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (NACE αλαζ. 2 Section O).  

Δπηπιένλ, από ηηο κεληαίεο απνδνρέο πνπ ππνινγίζηεθαλ από ηελ έθδνζε ηεο SES γηα ην 

2010 εμαηξέζεθαλ νη απνδνρέο από ππεξσξίεο θαη βάξδηεο.  

Tν πνζνζηό ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ακείβνληαη κε ιηγόηεξν από ην 105 % ηνπ εζληθνύ 

θαηώηαηνπ κηζζνύ ππεξέβαηλε ην 9,0 % ζε νθηώ θξάηε κέιε, θαη ζπγθεθξηκέλα: ζηε 

ινβελία (19,2 %), ηε Ληζνπαλία (13,7 %), ηε Λεηνλία (11,8 %), ην Λνπμεκβνύξγν (10,2 %), 

ηελ Πνισλία (9,9 %), ηε Γαιιία, ηελ Ιξιαλδία θαη ηελ Κξναηία (9,2 %).  

ηελ Ιζπαλία θαηαγξάθεηαη ην ρακειόηεξν πνζνζηό εξγαδνκέλσλ (0,2 %) ησλ νπνίσλ νη 

απνδνρέο είλαη κηθξόηεξεο από ην 105 % ηνπ θαηώηαηνπ εζληθνύ κηζζνύ, ελώ ζηα ππόινηπα 

11 θξάηε κέιε ην πνζνζηό ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ακείβνληαη ιηγόηεξν από ην πνζό απηό 

θπκαηλόηαλ από 2,0 % έσο 4,7 % . 

 


