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Αύξηση κατώτατου μισθού από 600 σε 635 ευρώ από 01.01.2020 

 
 

Εγκρίθηκε ,από το Υπουργικό Συμβούλιο η αύξηση της ελάχιστης εγγυημένης 
μηνιαίας αποδοχής, δηλαδή του κατωτάτου μισθού, κατά 35 ευρώ από 1η 
Ιανουαρίου 2020, ήτοι από 600 σε 635 ευρώ. Η επικαιροποίηση του κατώτατου 
μισθού αφορά περίπου  720.000 εργαζόμενους και εντάσσεται στο πλαίσιο της 
πολιτικής της 2ης  κυβερνητικής θητείας του Πρωθυπουργού Antonio Costa ο οποίος 
έχει δεσμευτεί για την σταδιακή αύξησή του προκειμένου έως το 2023, που είναι η 
λήξη της κυβερνητικής του θητείας, να ανέλθει στα 750 ευρώ.  

 
Σημειώνεται ότι τα τελευταία 6 χρόνια και από τότε που η Πορτογαλία εξήλθε 

από το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης περιόδου 2011-2014, ο κατώτερος μισθός 
έχει αυξηθεί κατά 29% και από τα 485 ευρώ το 2014, ανήλθε σε 505 ευρώ το 2015, 
σε 530 το 2016 , σε  580 το 2017, σε 587 το 2018 και σε 600 για το τρέχον έτος. Η 
αύξηση από το 2019 στο 2020 κατά 35 ευρώ αποτελεί αύξηση 5,8%. 
 

Η Κυβέρνηση με την συγκεκριμένη πολιτική προσπαθεί να τονώσει την 
εσωτερική ζήτηση αντισταθμίζοντας τυχόν απώλειες που θα επέλθουν από την 
μείωση των  πορτογαλικών εξαγωγών λόγω Βrexit και διεθνών παραγόντων αλλά 
και να ικανοποιήσει αιτήματα των συνδικαλιστικών φορέων και των κομμάτων της 
αριστεράς. 

 
Η αύξηση του κατώτατου μισθού έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις για την 

αποτελεσματικότητα του μέτρου στην ανταγωνιστικότητα της πορτογαλικής 
οικονομίας.  Οι επιχειρηματικοί φορείς θεωρούν την αύξηση υπερβολική τονίζοντας 
ότι θα προκαλέσει μείωση της ανταγωνιστικότητας των πορτογαλικών επιχειρήσεων. 
Από την άλλη η Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων- CGTP (προσκείμενη στο 
Κομμουνιστικό Κόμμα) θεωρεί  την αύξηση ελάχιστη. Σημειώνεται  ότι τα εγχώρια 
ΜΜΕ δεν παρέλειψαν να κάνουν συγκρίσεις  με τον κατώτατο μισθό σε άλλα κ-μ, της 
ΕΕ και ιδιαίτερα στη χώρα μας,  υπογραμμίζοντας ότι η πρόσφατη αύξηση του 
ελάχιστου μισθού στην Πορτογαλία δεν αλλάζει τη σχετική θέση της χώρας στην 
κλίμακα ταξινόμησης καθώς βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τους χαμηλότερους 
κατώτερους μισθούς στην Ευρώπη.  

 
Λισσαβώνα, Νοέμβριος 2019 
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