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Στοιχεία για τους μισθούς και καθιέρωση Εθνικού Μισθού Διαβίωσης στο ΗΒ 

 

Περίπου 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι αμειβόμενες με 

μισθό κάτω του ορίου διαβίωσης (living wage)
1
. Άνω του ήμισυ εξ αυτών είναι θέσεις 

μερικής απασχόλησης. Τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι ο 

μισθός διαβίωσης στο Λονδίνο αυξήθηκε κατά 3% σε πραγματικούς όρους (22% σε 

τρέχοντες όρους) μεταξύ των ετών 2008-2014, όταν, στο αντίστοιχο διάστημα, οι ωριαίες 

αποδοχές των εργαζομένων υπέστησαν σημαντική μείωση κατά 10% σε πραγματικούς όρους 

(αύξηση 7% σε τρέχοντες όρους). Το 2014, ποσοστό 19% των θέσεων εργασίας στο Λονδίνο 

ήταν αμειβόμενες με μισθούς κάτω του ορίου διαβίωσης, έναντι 13% του 2010. Αντίστοιχα, 

23% των θέσεων εργασίας εκτός Λονδίνου ήταν αμειβόμενες με μισθούς κάτω του ορίου 

διαβίωσης το 2014 (2012: 21%). 

Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης με μισθό χαμηλότερο του ορίου διαβίωσης 

εντοπίζονται κυρίως στις ηλικίες 18-24 ετών (Λονδίνο: 48%, υπόλοιπο ΗΒ: 58%) και σε 

θέσεις απασχόλησης στους τομείς εστίασης, λιανικής πώλησης και εξυπηρέτησης πελατών. 

Από πλευράς γεωγραφικής κατανομής, η Βόρεια Ιρλανδία παρουσιάζει το υψηλότερο 

ποσοστό (29%), ενώ σχετικά χαμηλά ποσοστά απολαμβάνουν το Λονδίνο, η ΝΑ Αγγλία και 

η Σκωτία. 

Σημειώνεται ότι στο Θερινό Προϋπολογισμό της νέας κυβέρνησης, που 

παρουσιάστηκε εκτάκτως τον Ιούλιο, λόγω των εκλογών του Μαΐου, ο υπουργός 

Οικονομικών, κ. G. Osborne, ανακοίνωσε ένα νέο Εθνικό Μισθό Διαβίωσης (National 

Living Wage), ο οποίος θα είναι υψηλότερος του Εθνικού Κατώτατου Μισθού (National 

Minimum Wage).  

Ο Εθνικός Μισθός Διαβίωσης θα καθορίζεται σε σχέση με τις μέσες αποδοχές και όχι 

το κόστος ζωής για τους εργαζόμενους ηλικίας 25 ετών και άνω. Οι εργοδότες θα οφείλουν 

να καταβάλλουν τον εν λόγω μισθό από τον Απρίλιο του 2016. Αρχικά, το ύψος του έχει 

καθοριστεί σε 7,20 λίρες/ώρα και η επιβολή του αναμένεται να επιφέρει αύξηση σε έξι 

εκατομμύρια εργαζόμενους. Παράλληλα, όμως, αναμένεται να κοστίσει 60.000 θέσεις 

εργασίας, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού. 

Επί του παρόντος, πάντως, ο μισθός διαβίωσης στο Λονδίνο έχει προσδιοριστεί στις 

9,15 λίρες/ώρα (με τις 8 λίρες/ώρα να θεωρείται ως το όριο φτώχειας), στις περιοχές εκτός 

Λονδίνου στις 7,85 λίρες/ώρα, ενώ ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός έχει ορισθεί στις 6,70 

λίρες/ώρα.  

 

                                                   
1
 Ο μισθός διαβίωσης (living wage) αντανακλά το ελάχιστο εισόδημα για την κάλυψη των βασικών 

αναγκών διαβίωσης των εργαζομένων. Σημειώνεται ότι υπάρχει διακριτός μισθός διαβίωσης για το 

Λονδίνο και για το υπόλοιπο ΗΒ. 

 


