
Εξασφαλίστε 
την αύξηση 
μισθού!
Χάρη στα πολλά δραστήρια μέλη του σωματείου IG BAU είχαμε μεγάλη 
επιτυχία:
Μεγαλύτεροι μισθοί για όλους  - ‘ένα ακόμη βήμα προς την ισότητα των μισθών 
της Ανατολικής προς τη Δυτική Γερμανία. Άξιζε τον κόπο ο αγώνας μας κατά 
της εργασίας-τούρμπο. Περίπου 600.00 εργαζομενοι στον κλάδο Καθαρισμού 
Κτιρίων θα έχουν περισσότερα λεπτά από τον Ιανουάριο 2016 (βλέπε πίνακες 
στηνόπισθεν).

Όμως:
Η συλλογική σύμβαση κατώτατου μισθού λήγει στις 31.12.2015. Από τον 
Ιανουάριο του 2016 θα έχουν αξίωση για μεγαλύτερο μισθό μόνο τα μέλη του 
σωματείου IG BAU.

Τι μπορεί να συμβεί από τον Ιανουάριο του 2016;
Οι μισθοί των μη-μελών μπορεί να μειωθούν από τους εργοδότες από τον 
Ιανουάριο του 2016 και να κατέβουν στο ύψος του νόμιμου κατώτατου 
μισθού των 8,50 Ευρώ, όσο δεν καθιερωθεί να ισχύει για όλους η συλλογική 
σύμβαση κατώτατου μισθού!

Δεν θα χάσουμε μισθό - εμείς όχι!
Μόνο τα μέλη του σωματείου IG BAU έχουν δικαίωμα να πάρουν τον μισθό 
της συλλογικής σύμβασης σε όλες τις μισθολογικές κατηγορίες. Γίνε και εσύ 
μέλος στο σωματείο IG BAU για να έχεις δικαίωμα να πάρεις μεγαλύτερο 
μισθό.

Συνέχεια στην όπισθεν!
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Μην αμελήσεις τώρα, γίνε μέλος του σωματείου IG BAU για να εξασφαλίσεις το μισθό σου!

Δυτική Γερμανία (σε Ευρώ) Ανατολική Γερμανία (σε Ευρώ)
Μισθ. 
κατηγορί

σήμεραl από 
01.01.2016

από 
01.01.2017

LG 1  8,50  8,70  9,05

LG 2  8,74  9,18  9,58

LG 3  9,27  9,74 10,17

LG 4  9,82 10,31 10,76

LG 6 10,63 11,10 11,53

LG 7 12,06 12,37 12,76

LG 8 13,08 13,42 13,85

LG 9 13,88 14,25 14,71

Οι νέοι μισθοί:

Μιλήστε στις φίρμες για την επιτυχία μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να 
ζήσουν μία καλύτερη ζωή πολλές συναδέλφισες και πολλοί συνάδελφοι στον 
κλάδο Καθαρισμού Κτιρίων.

Μισθ. 
κατηγορί

σήμεραl από 
01.01.2016

από 
01.01.2017

LG 1  9,55  9,80 10,00

LG 2 10,16 10,43 10,64

LG 3 10,79 11,07 11,30

LG 4 11,42 11,72 11,96

LG 6 12,65 12,98 13,25

LG 7 14,01 14,38 14,67

LG 8 15,20 15,60 15,92

LG 9 16,15 16,57 16,91


