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Σημαντική συμφωνία αύξησης μισθών των δημοσίων υπαλλήλων στην Ισπανία 

Σε συνέχεια της τελευταίας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 10.03.2018 μεταξύ 

του Ισπανού Υπουργού Δημοσίων Οικονομικών και Φορολογίας κ. Cristobal Montoro και 

των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών ενώσεων των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΔΥ), 

υπογράφηκε η συμφωνία που αφορά στην αύξηση των μισθών τους.  

Η συμφωνία προβλέπει ανοδική πορεία για τα τρία επόμενα χρόνια και το ποσοστό 

αύξησης κυμαίνεται από 6,1% μέχρι και 8%. Με αυτή τη συμφωνία, το 2020 οι μισθοί 

των ΔΥ ενδέχεται με μεγάλη πιθανότητα να αγγίξουν το ποσοστό αύξησης κατά 8,8% σε 

ορισμένους τομείς. Συγκεκριμένα, η συμφωνία θα ακολουθήσει μία σταθερή αύξηση της 

τάξεως του 6,1% το 2018 με σχετικό προγραμματισμό για επιπλέον αύξηση 0,2% για το 

2018, 0,25% για το 2019 και 0,3% για το 2020. Ένας άλλος στόχος που έχει τεθεί είναι η 

μείωση του μισθολογικού χάσματος που έγκειται μεταξύ των δύο φύλων, με την 

επιπρόσθετη αύξηση στους μισθούς των γυναικών.  

Επίσης, η συμφωνία έχει ορίσει και μη μισθολογικούς όρους που διευκολύνουν επιπλέον 

τις συνθήκες εργασίας των ΔΥ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη μείωση των ωρών 

εργασίας από 40 ώρες σε 35, μέτρο το οποίο απαγορευόταν μέχρι στιγμής. Μία 

επιπλέον ελάφρυνση που αφορά εργαζομένους που φροντίζουν ανήλικα τέκνα ή 

γηραιούς συγγενείς πρώτου βαθμού είναι η παροχή 82 επιπλέον ωρών το χρόνο (11 

ημέρες), διαμορφώνοντας το ωράριό τους, έτσι ώστε να έχουν επιπρόσθετο χρόνο για 

την επιμέλεια των εν λόγω ατόμων.  

Στα πλαίσια της επίτευξης αυτής της συμφωνίας, δόθηκε έναυσμα για τον 

προγραμματισμό αντίστοιχης αναπτυξιακής συμφωνίας με αύξηση των μισθών και στον 

ιδιωτικό τομέα. Η Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανώσεων (CEOE), η 

Ένωση Ισπανικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Cepyme) και τα επιμέρους συνδικάτα 

προγραμματίζουν διεξαγωγή συζητήσεων για την αύξηση των μισθολογικών όρων και 

στον εν λόγω τομέα εντός του 2018. 


