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Μαδρίτη, 4 Απριλίου 2018 

                                                                                            

 

Η αύξηση του νόμιμου κατώτατου μισθού στην Ισπανία 

Η ισπανική κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους εργοδότες και τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, συμφώνησαν τη σταδιακή αύξηση του νόμιμου κατώτατου 

διεπαγγελματικού μισθού στην Ισπανία, η οποία υπολογίζεται να έχει ανέλθει στα 850 

ευρώ έως το 2020. Η συμφωνία αυτή θεωρητικά θα έχει θετικό αντίκτυπο για περίπου 

μισό εκατομμύριο Ισπανούς, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της αρμόδιας εκτελεστικής 

επιτροπής.  

Συγκεκριμένα, η συμφωνία περιλαμβάνει αύξηση της τάξεως του 4% για το 2018. Το 

στοιχείο αυτό θα διαμορφώσει τον κατώτατο μισθό στα 736 ευρώ το μήνα σε 14 

πληρωμές (περιλαμβάνονται δώρο Χριστουγέννων και καλοκαιρινής αδείας) ή 10.304 

ευρώ ετησίως.  

Για το 2019, προβλέπεται ότι το ποσοστό θα αυξηθεί κατά 5% (+1%), δηλαδή ο 

κατώτατος μισθός θα ανέρχεται σε 773 ευρώ σε 14 πληρωμές ή 10.819 ευρώ το χρόνο. 

Η μεγαλύτερη βελτίωση θα πραγματωθεί το 2020, όταν η κατώτατη αμοιβή θα ανέλθει 

στα 11.901 ευρώ ετησίως ή 850 ευρώ σε 14 πληρωμές. 

Σε κάθε περίπτωση, οι αυξήσεις που θα δοθούν θα εξαρτηθούν από τη συνέχιση του 

θετικού οικονομικού κλίματος στην ισπανική οικονομία. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

αυτή η αύξηση δεν θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τα 

εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν ότι η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού θα 

υλοποιηθεί μόνο εάν το ΑΕΠ συνεχίσει να αυξάνεται τουλάχιστον κατά 2,5% ετησίως και 

η μέση κοινωνική ασφάλιση αυξηθεί για 450.000 υπαλλήλους επιπλέον σε ετήσια βάση.  

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι αυτοί που θα επωφεληθούν ουσιαστικά από τον κανονισμό 

ανέρχονται σε 550.000 εργαζόμενους στη χώρα, οι οποίοι δεν καλύπτονται από καμία 

συλλογική σύμβαση, καθώς και 136.000 εργαζόμενους, εκ των οποίων κάποιοι 

λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό ανά τομεακή συμφωνία και κάποιοι άλλοι λαμβάνουν 

μισθό χαμηλότερο από τον νόμιμο κατώτατο μισθό, με σκοπό την αποφυγή σύναψης 

συμβάσεως πλήρους απασχόλησης.  

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της συμφωνίας ποικίλουν ανάλογα με τα ειδικά άρθρα που 

εμφανίζονται στις διάφορες συλλογικές συμβάσεις και την εργασιακή κατάσταση των 

απασχολούμενων στην Ισπανία. Ένα βασικό ζήτημα της εργατικής νομοθεσίας είναι  το 

ερώτημα αν επικρατεί ο κανονισμός για την αύξηση του κατώτατου μισθού ή η αμοιβή 

που έχει προηγουμένως καθοριστεί από μία συλλογική σύμβαση. 
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Σύμφωνα με μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Asnala (εθνικής ένωσης δικηγόρων 

εργατικών υποθέσεων), η  συλλογική σύμβαση δεν μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τον 

κανόνα που έθεσε η νομοθεσία τουλάχιστον για τον κατώτατο διεπαγγελματικό μισθό 

και, συνεπώς, ο κατώτατος μισθός όλων των εργαζομένων θα αυξάνεται σταδιακά μέχρι 

να φθάσει στο νέο σταθερό επίπεδο του εκ του νόμου κατώτατου μισθού.  

 


