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               Μαδρίτη, 18 Ιουλίου 2018 

                                                                                                        

 

Η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων στην Ισπανία θα λάβει αύξηση 

μισθού τον προσεχή Αύγουστο 

 

Το υπουργικό συμβούλιο της Ισπανίας ενέκρινε αύξηση των μισθών των δημοσίων 

υπαλλήλων κατά 0,25%. Την συγκεκριμένη αύξηση ανακοίνωσε η Ισπανίδα Υπουργός 

Εδαφικής Πολιτικής και Δημόσιας Λειτουργίας, κα Merixtell Batet, στη συνάντηση που είχε 

με τα συνδικάτα, τη Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία Επιτροπών Εργαζομένων (CC OO), 

τη Συνδικαλιστική Ένωση Εργαζομένων (UGT) και το Κεντρικό Ανεξάρτητo Συνδικάτο 

Δημοσίων Υπαλλήλων (CSIF). 

 

Σύμφωνα με την κα Merixtell Batet, η αύξηση θα μπορούσε να αντανακλάται στη 

μισθοδοσία του Αυγούστου, αν και αυτό είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από την αρμόδια 

διοίκηση της κάθε αυτόνομης κοινότητας.  Ως εκ τούτου, το συνδικάτο CC OO ανέφερε ότι 

ορισμένες αυτόνομες κοινότητες, όπως η Βαλένθια, η Μούρθια, η Μαδρίτη, η Ανδαλουσία, 

η Αραγονία, η Γαλικία και η La Rioja θα προχωρήσουν στην αύξηση της τάξεως του 1,75% 

στη μισθοδοσία, ήδη, από τον τωρινό Ιούλιο. Οι υπάλληλοι των υπόλοιπων Αυτόνομων 

Κοινοτήτων, όπως επίσης και οι δημόσιοι υπάλληλοι της Γενικής Διοίκησης του Κράτους 

(AGE) θα πρέπει να περιμένουν τη μισθοδοσία του Αυγούστου.  

Ακόμη η υπουργός ανέφερε ότι σχετικά με την συλλογή των καθυστερούμενων οφειλών 

της αύξησης αυτής, 1,5% από τον Ιανουάριο και 0,25% από τον Ιούλιο, δεν γνωρίζει τον 

ακριβή χρόνο καταβολής, ωστόσο υπεύθυνη για το ζήτημα θα είναι η εκάστοτε αρμόδια 

διοίκηση.  

Η  μισθολογική συμφωνία, για τους δημόσιους υπαλλήλους, μεταξύ της κυβέρνησης και 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων, χρονολογείται από τον περασμένο Μάρτιο, όταν ο τότε 

Υπουργός Οικονομικών και Δημόσιας Λειτουργίας, κ. Cristobal Montoro επικύρωσε μαζί με 

τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους την πρώτη μισθολογική συμφωνία που συνδέεται με 

την οικονομική ανάπτυξη και τη συμμόρφωση του δημόσιου ελλείμματος. Συγκεκριμένα, το 

εύρος των μισθολογικών αυξήσεων καθορίστηκε μεταξύ του 6,1% και του μέγιστου 8,8% 

για την περίοδο 2018-2020.  

Επίσης, από το Κεντρικό Ανεξάρτητo Συνδικάτο Δημοσίων Υπαλλήλων (CSIF), στη 

συνάντηση με την υπουργό, ζήτησαν την έκτακτη προσφορά 4.000 θέσεων απασχόλησης, 

οι οποίες θα προστεθούν σε αυτές που βρίσκονται ήδη υπό διαπραγμάτευση, δηλαδή, 

8.151 νέες προσλήψεις, 2.863 θέσεις των οποίων το καθεστώς θα πρέπει να 

σταθεροποιηθεί και περίπου 6.000 θέσεις εσωτερικής προώθησης. 
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Τέλος, στο προσεχές Υπουργικό Συμβούλιο της 27ης Ιουλίου αναμένεται να εγκριθεί η 

ανάκτηση του 100% του μισθού, από την πρώτη ημέρα, σε περιπτώσεις προσωρινής 

αναπηρίας ενώ η κα Batet ανακοίνωσε πως επρόκειτο να δημιουργηθεί μία ομάδα 

εργασίας για τον έλεγχο των υπαλλήλων που απουσιάζουν από την εργασία τους.  

 

 


