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Σημαντικές είναι οι αυξήσεις μισθών που προβλέπονται για τους εργαζόμενους που
δικαιούνται επίδομα προϋπηρεσίας και γάμου.

Για όσους υπάγονται ΕΓΣΣΕ ( Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασία) και συνδυάζουν
τριετίες και γάμο η αύξηση μπορεί να είναι ως και 260 ευρώ.

Οι προσαυξήσεις από τις τριετίες φτάνουν ως και το 30% του κατώτατου μισθού, δηλαδή
στα 195 ευρώ, αλλά αφορούν μόνο υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες που είχαν θεμελιώσει
δικαίωμα προϋπηρεσίας έως τις 14 Φεβρουαρίου 2012. Όσοι συμπληρώνουν τριετίες
προϋπηρεσίας μετά τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 δεν έχουν κανένα όφελος από τις
τριετίες.

Σύμφωνα με το aftodioikisi ο εργαζόμενος με δυο τριετίες που λάμβανε 703 ευρώ το
μήνα μικτά δικαιούται από τον Φλεβάρη 780 ευρώ, ενώ με τρεις 3ετίες ο μισθός
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οδηγείται στα 845 ευρώ από τα 761 ευρώ.

Αντίστοιχη είναι η αύξηση και για τους εργατοτεχνίτες που εισπράττουν έως και 6
τριετίες αρκεί αυτές να είχαν συμπληρωθεί έως 14 Φεβρουαρίου του 2012. Το
κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών προσαυξάνεται 5% για κάθε τριετία
προϋπηρεσίας έως τον Φλεβάρη του 2012 και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για
προϋπηρεσία 18 ετών και άνω. Το ημερομίσθιο με μια 3ετία ήταν 27,49 ευρώ και
διαμορφώνεται στα 30,49 ευρώ. Αντίστοιχα κλιμακώνεται έως τα 37,75 ευρώ με
6 3ετίες έναντι των 34,03 ευρώ πριν την αύξηση.

Για να λάβει κάποιος το επίδομα τριετιών πρέπει να είχε προϋπηρεσία στις 14 Φεβρουαρίου
του 2012.

Το επίδομα γάμου

Το επίδομα γάμου 10% του κατώτατου μισθού (πλέον 65 ευρώ) δεν είναι
κατοχυρωμένο νομικά. Οι μόνοι μισθωτοί που διεκδικούν επίδομα γάμου (είναι όσοι
εργάζονται σε εργοδότες, οι οποίοι συμβάλλονται με τις εργοδοτικές οργανώσεις που
υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ (ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ). Ωστόσο υπάρχει διχογνωμία
ανάμεσα στους εργατολόγους ακόμη και γι αυτή την μερίδα των εργαζομένων, καθώς δεν
είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν πως δεν δικαιούνται το επίδομα γάμου ούτε οι
εργαζόμενοι σε εργοδότες – μέλη των συμβαλλόμενων στην ΕΓΣΣΕ.
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