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Ενημερωτικό σημείωμα για τη μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας στην Ισπανία 

Την Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου τ.έ., το Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας ενέκρινε τη μεταρρύθμιση 

της αγοράς εργασίας, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δεσμεύσεις της Κυβέρνησης 

συνασπισμού του Κράτους της Ισπανίας, μεταξύ των αριστερών κομμάτων PSOE και Unidas 

Podemos. Η μεταρρύθμιση έρχεται στη συνέχεια πολυετούς σχεδιασμού της και μακροχρόνιων 

διαπραγματεύσεων μεταξύ της Κυβέρνησης, των εργατικών σωματείων (Γενική Ένωση 

Εργαζομένων (UGT) και Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία Εργατικών Επιτροπών (CC OO)), της 

Ισπανικής Συνομοσπονδίας Επιχειρηματικών Οργανισμών (CEOE) και της Ισπανικής 

Συνομοσπονδίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (CEPYME), οι πρόεδροι των οποίων υπέγραψαν 

τη συμφωνία. Ο Πρόεδρος της πανίσχυρης CEOE, κ. Αντόνιο Γκαραμέντι, αφού υπέγραψε τη 

συμφωνία, αρνήθηκε να συμμετάσχει στην αναμνηστική φωτογραφία, ως ένδειξη δυσαρέσκειας 

για τη μη τήρηση της συμφωνίας για τις συντάξεις καθώς και ως προειδοποίηση, ότι εφόσον η 

υπογεγραμμένη συμφωνία υποστεί αλλαγή, έστω και στο ελάχιστο για την ψήφισή της από το 

Κοινοβούλιο, η Συνομοσπονδία δεν θα στηρίξει σε καμία περίπτωση τη μεταρρύθμιση. 

Σημειώνεται ότι το κείμενο θα κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση, με ορισμένα 

κόμματα που υπερψήφισαν τους Γενικούς Προϋπολογισμούς ήδη να ζητούν αλλαγές 

προκειμένου να το υπερψηφίσουν, η ισχύς της όμως ξεκίνησε την 30η Δεκεμβρίου, ενώ η 

περίοδος προσαρμογής για τις επιχειρήσεις είναι τρεις μήνες ή έξι, για ορισμένες περιπτώσεις 

των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων.  

Η μεταρρύθμιση έγινε στο πλαίσιο της στρατηγικής των δύο κυβερνόντων κομμάτων ως προς 

την αλλαγή της έως τώρα νομοθεσίας που είχε εφαρμοστεί το 2012, τη χρονική περίοδο της 

κρίσης της ισπανικής οικονομίας, από το δεξιό κόμμα της τωρινής αντιπολίτευσης PP. Έπειτα 

από δέκα χρόνια, η σημερινή Κυβέρνηση ευελπιστεί να θεσμοθετήσει ισχυρότερα τις εργατικές 

συνθήκες, καθώς και να μειώσει την υψηλή ανεργία και την αυξημένη ανισότητα που 

παρατηρείται στην αγορά εργασίας της χώρας. Υπογραμμίζεται ότι έχουν γίνει 52 

μεταρρυθμίσεις για το εργασιακό τα τελευταία 42 χρόνια. Εντούτοις, επισημαίνεται ότι η 

χρονική περίοδος συμβαδίζει με τις μεταρρυθμίσεις, που έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

από την Ισπανία, προκειμένου να δοθεί η χρηματοδότηση των επόμενων 12 δις ευρώ από τα 

κεφάλαια Next Generation EU. Κύριο μέλημα της Επιτροπής είναι η μείωση της εργασίας 

ορισμένου χρόνου, η οποία είναι εξαιρετικά υψηλή στην Ισπανία και δημιουργεί προβλήματα 

στην ισότητα των εργαζομένων καθώς και στην αυξημένη ανεργία. Παράλληλα, η μεταρρύθμιση 

περιλαμβάνει και επιπλέον αλλαγές και πρωτοβουλίες για τη διατήρηση εργασίας σε περιόδους 

κρίσης. Αναλυτικότερα, η μεταρρύθμιση άλλαξε τα εξής σημεία: 
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Συμβάσεις ορισμένου χρόνου 

Πλέον, όλες οι συμβάσεις εργασίας θα είναι αορίστου χρόνου, εκτός δύο περιπτώσεων: για 

λόγους έκτακτης αύξησης της παραγωγής ή αντικατάστασης εργατικού προσωπικού και 

πρακτικής άσκησης σπουδαστών και πτυχιούχων. Η πρώτη περίπτωση αφορά δύο 

υποπεριπτώσεις, την απρόσμενη και προσωρινή αυξημένη παραγωγή από την επιχείρηση, η 

οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από το υπάρχον προσωπικό, ενώ περιλαμβάνουν και την κάλυψη 

εργαζομένων σε διακοπές. Η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες, 

εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων αυξημένης ανάγκης του τομέα, με την οποία η σύμβαση μπορεί 

να φθάνει έως και τους 12 μήνες. Εφόσον δεν συμπληρώνεται η μέγιστη διάρκεια, μπορεί να 

ανανεωθεί μόνο μία φορά, χωρίς, όμως, να μπορεί να την ξεπεράσει.  

Η δεύτερη υποπερίπτωση αναφέρει ελλείψεις προσωπικού, οι οποίες όμως είναι προβλέψιμες 

και πολύ μικρής διάρκειας, όπως κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων ή της Black Friday. Σε 

αυτήν την περίπτωση, οι επιχειρήσεις, επίσης, μπορούν να προσλάβουν εργαζομένους 

ορισμένου χρόνου, εφόσον υπάρχει έλλειψη προσωπικού, για μέγιστο 90 ημερών κάθε έτος, 

ανεξαρτήτως του αριθμού των εργαζομένων, που είναι απαραίτητοι για εκείνες τις ημέρες για την 

πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων, που πρέπει να αναφέρονται ρητά στη σύμβαση.  

Παράλληλα, εφόσον ένας εργαζόμενος έχει απασχοληθεί 18 μήνες συνεχόμενους ή μη, για την 

ίδια θέση εργασίας, στην ίδια επιχείρηση ή τον ίδιο όμιλο για δύο ή περισσότερες συμβάσεις, θα 

θεωρείται συμβασιούχος αορίστου χρόνου. Με την προηγούμενη μεταρρύθμιση, αορίστου 

χρόνου γίνονταν οι απασχολούμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για 24 μήνες, τους 

τελευταίους 30 μήνες.  

Όσον αφορά την ολοκλήρωση έργων, η μεταρρύθμιση συμπεριλαμβάνει συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου, έως το τέλος της υλοποίησης κατασκευαστικών έργων. Ωστόσο, η επιχείρηση ή ο όμιλος 

είναι υποχρεωμένοι να ανανεώσουν τη σύμβαση του εργαζόμενου για άλλο έργο ή σε άλλο 

τμήμα και να του προσφέρουν την απαραίτητη εκπαίδευση, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Από 

την πλευρά τους, οι επιχειρηματικοί οργανισμοί έβαλαν ως όρο ότι η σύμβαση θα μπορεί να 

διακοπεί, εφόσον ο εργαζόμενος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις παρά την 

εκπαίδευση που έλαβε, καθώς και εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε έργα 

που πραγματοποιούνται στην ίδια γεωγραφική περιοχή. 

Η δεύτερη περίπτωση αφορά τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την εκπαίδευση του 

εργαζόμενου ή τη δοκιμαστική περίοδο. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει δύο 

υποκατηγορίες: κατά τη διάρκεια των σπουδών για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές 

τους και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης για τους πτυχιούχους. Στην πρώτη 

υποκατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν άτομα έως και 30 ετών (έναντι της ηλικίας 25 ετών 

με τη μεταρρύθμιση του 2012) και αφορά περιόδους μεταξύ τριών μηνών και δύο ετών. Σε αυτήν 

την περίπτωση, ο ασκούμενος οφείλει να έχει έναν μέντορα κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

άσκησης. Η δεύτερη υποκατηγορία που αφορά πτυχιούχους, περιορίζεται σε μέγιστη διάρκεια 
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ενός έτους (έναντι δύο με τη μεταρρύθμιση του 2012), ενώ το ποσοστό που θα προσλαμβάνεται 

θα καθορίζεται από τις συμφωνίες του κάθε τομέα. Στην εν λόγω κατηγορία, ως μέγιστη περίοδος 

για την έναρξη της άσκησης ορίζεται η τριετία από την αποφοίτηση.  

Επιπροσθέτως, θεσμοθετείται η επιλογή της σταθερής μη-συνεχόμενης εργασίας, που αφορά 

συμβάσεις αορίστου χρόνου, όμως για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια εργασίας ανά έτος. 

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω κατηγορία ανήκουν οι εργαζόμενοι, που δραστηριοποιούνται σε 

εργασίες, οι οποίες εκ φύσεως είναι περιοδικές.  

Το Υπουργείο Εργασίας προέβη σε αύξηση των προστίμων σε περίπτωση αθέτησης των 

ανωτέρω από τις επιχειρήσεις, με το μέγιστο πρόστιμο να αυξάνεται στα 10.000 ευρώ έναντι 

7.500, που έθετε η μεταρρύθμιση του 2012. Επιπλέον, σημαντική διαφορά από το 2012 αποτελεί 

το γεγονός ότι πλέον το πρόστιμο θα αφορά κάθε εμπλεκόμενο εργαζόμενο. Οι εμπλεκόμενοι 

εργαζόμενοι θα μετατρέπονται σε εργαζόμενους αορίστου χρόνου, ενώ για κάθε εργαζόμενο, 

που απολύεται σε διάστημα μικρότερο του ενός μηνός, οι επιχειρήσεις θα πληρώνουν 27 ευρώ.  

Συλλογικές εργατικές διαπραγματεύσεις με επιχειρήσεις 

Πλέον, οι συλλογικές εργατικές διαπραγματεύσεις με τις επιχειρήσεις μεταβάλλονται προς 

όφελος των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση του 2012 ανέφερε ότι, εφόσον οι 

συμφωνίες μεταξύ εργατών και επιχειρήσεων έληγαν, η ισχύς τους μπορούσε να παραταθεί για 

ένα έτος ακόμη, εφόσον δεν υπήρχε νέα συμφωνία. Με τη νέα αυτή μεταρρύθμιση, η υπάρχουσα 

συμφωνία συνεχίζει να υφίσταται, έως να υπάρξει νεότερη, χωρίς να τίθεται μέγιστο χρονικό 

διάστημα ισχύος της.  

Επιπροσθέτως, σημαντική αλλαγή θεωρείται και η κατάργηση της υπερβολικής μείωσης κόστους 

από την επιχείρηση, μέσω μείωσης των μισθών, προκειμένου να είναι πιο ανταγωνιστική. Πλέον, 

μία επιχείρηση δεν θα μπορεί να κάνει χρήση της συγκεκριμένης πρακτική,  καθώς οι μισθοί θα 

πρέπει να συμβαδίζουν με τους μισθούς του τομέα που έχουν συμφωνηθεί.  

Υιοθέτηση του μοντέλου αναστολής εργασίας  

Ιδιαίτερης σημασίας για τη διατήρηση της εργασίας είναι η νέα μορφή αναστολής εργασίας, που 

υιοθετείται στη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση και προέρχεται από τη σύμβαση αναστολής 

εργασίας (ERTE), που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας. Συγκεκριμένα, 

λαμβάνοντας υπόψιν τη σπουδαιότητα της εν λόγω πολιτικής για την Ισπανία και ιδιαίτερα σε 

τομείς, όπως ο τουρισμός και οι κατασκευές, βαρύνουσας σημασίας για την εθνική οικονομία, 

τόσο η Κυβέρνηση, τα εργατικά σωματεία και ιδιαίτερα η CEOE συμπεριέλαβαν την εν λόγω 

πολιτική για τυχόν μελλοντικές οικονομικές ή κλαδικές κρίσεις. Τονίζεται ότι η CEOE, όπως 

προαναφέρθηκε, κρατάει έντονη στάση και αναμονή για το τελικό κείμενο, ιδίως για το εν λόγω 

σημείο, για το οποίο έχουν εκφράσει αμφιβολίες ορισμένα από τα κόμματα που υπερψήφισαν 

τους Προϋπολογισμούς.  
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Η συγκεκριμένη πολιτική θα έχει ονομασία Mecanismo Red και αναγνωρίζει βοήθειες στις 

επιχειρήσεις, όσον αφορά τις εργατικές εισφορές καθώς και τη χρηματοδότηση για την 

εκπαίδευση εργαζομένων. Οι εκπτώσεις, που θα δοθούν, θα εξαρτηθούν από ένα σύνολο 

παραγόντων και θα είναι μεταξύ 20% και 90%. Όπως συνέβη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

μέσω των ERTE, έτσι και στον μηχανισμό αυτό, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσφέρουν 

εκπαίδευση στους εργαζομένους, καθώς και να διατηρήσουν τον εργαζόμενο για τουλάχιστον 

έξι μήνες, ενώ οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση για τη διάρκεια που θα 

βρίσκονται υπό αυτό το καθεστώς. Οίκοθεν νοείται ότι προκειμένου να εγκριθεί ο εν λόγω 

μηχανισμός, ο κλάδος ή η επιχείρηση θα πρέπει να βρίσκεται σε κρίση και θα απαιτείται η 

έγκριση Υπουργικού Συμβουλίου για την παροχή βοήθειας. 

Τέλος, ο νέος εργασιακός νόμος απαγορεύει τις μαζικές απολύσεις εργαζομένων, οι οποίες 

ίσχυαν με την τελευταία νομοθεσία για οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανωτικούς λόγους.  

Ιδιαίτερα όσον αφορά το πρώτο και σημαντικότερο σημείο της νέας μεταρρύθμισης, ήτοι τη 

μείωση της περιοδικότητας της εργασίας στην Ισπανία, η επίτευξη του στόχου είναι ύψιστης 

σημασίας για την αγορά εργασίας της χώρας. Τα τελευταία έτη έχει γίνει προσπάθεια για τη 

μείωση του φαινομένου αυτού, χωρίς όμως αποτέλεσμα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητά 

συνεχώς τη λύση του προβλήματος. Αναλυτικότερα, τα τελευταία στοιχεία φανερώνουν την 

ένταση της περιοδικότητας αφού κατά τον Νοέμβριο, μία στις τέσσερεις συμβάσεις που 

υπογράφηκαν, αφορούσαν περίοδο εργασίας μικρότερης της εβδομάδας. Η Ισπανία έχει τη 

μεγαλύτερη περιοδικότητα εργασίας στην Ε.Ε., με το ποσοστό της να ξεπερνά, κατά 11,1%, τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο. Χαρακτηριστικό βέβαια της Ισπανίας είναι ότι οι συμβάσεις περιορισμένου 

χρόνου αφορούν και τον δημόσιο τομέα και μάλιστα σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, το οποίο βαίνει 

αυξανόμενο τα τελευταία έτη. Αντίθετα, το ποσοστό του ιδιωτικού τομέα είναι μικρότερο, ενώ 

βαίνει ελαφρώς μειωμένο τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την Eurostat, η περιοδικότητα αφορά 

το 24,7% των εργαζομένων στην Ισπανία, ενώ ο αριθμός των συμβάσεων ορισμένου χρόνου 

αυξάνεται κάθε έτος από το 2013. Ο δημόσιος τομέας απασχολούσε το 19% με παρόμοιες 

συμβάσεις το 1ο τρίμηνο του 2013, ενώ το τρίτο τρίμηνο του 2021, το ποσοστό αυτό έχει φθάσει 

σε ιστορικό υψηλό, 31,6%. Για τον ιδιωτικό τομέα, το υψηλότερο ποσοστό 36,1% σημειώθηκε το 

2006 και έκτοτε έχει μειωθεί στο 24,6%.   

Η περιοδικότητα όμως δεν είναι όμοια για όλους τους κλάδους, ούτε μεταξύ διαφορετικών 

ηλικιών και των δύο φύλων. Το γυναικείο φύλο επηρεάζεται σε πιο μεγάλο βαθμό από την 

περιοδικότητα, αφού το ποσοστό των γυναικών που έχουν υπογράψει συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό των ανδρών. Μάλιστα, η διαφορά είναι εντονότερη σε 

συμβάσεις μικρότερου χρόνου, όπως λ.χ. μικρότερης της μία εβδομάδας, καθώς το 26,7% των 

γυναικών εργάζονται με συμβάσεις παρόμοιας χρονικής διάρκειας έναντι του 23,5% των 

ανδρών. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το ποσοστό των γυναικών ορισμένου χρόνου στη Δημόσια 

Διοίκηση έναντι αυτού των αντρών, αφού το 67,8% των συμβασιούχων αυτών ανήκουν στο 

γυναικείο φύλο. Στον ιδιωτικό τομέα η ισορροπία είναι διαφορετική, καθώς το ποσοστό των δύο 

φύλων είναι σχεδόν όμοιο, με 52% να αφορά το ανδρικό φύλο και 48% το γυναικείο.     
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Η μεγαλύτερη περιοδικότητα εμφανίζεται στον τομέα της υγείας, όπου το 15% των εργαζομένων 

δεν είναι αορίστου χρόνου, ακολουθούμενο από την εστίαση με ποσοστό 12%. Το εμπόριο και 

ο κατασκευαστικός τομέας έχουν ποσοστά 11% και 9% αντίστοιχα. Μικρό ποσοστό 

εργαζομένων ορισμένου χρόνου εμφανίζεται στη διαχείριση νερού και απορριμμάτων, στον 

κλάδο διαχείρισης ακινήτων και στον εξορυκτικό τομέα. Το ένα τρίτο των συμβάσεων ορισμένου 

χρόνου υπογράφεται από νέους έως 29 ετών, ηλικιακή ομάδα που εμφανίζει και την υψηλότερη 

ανεργία, 28,4%. Τέλος, μεγαλύτερη περιοδικότητα εμφανίζεται στα νότια της Ισπανίας, εξαιτίας 

των δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται κυρίως στον αγροτικό και τον τουριστικό τομέα. 

Αναλυτικότερα, το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάζεται στην Εστρεμαδούρα (35,2%), την 

Μελίγια (31,9%) τη Μούρθια (29,6%) και οι Κανάριες Νήσοι (29,1%). Η Κοινότητα της Μαδρίτης 

και η Καταλονία έχουν ποσοστά 19,5% και 21,8% αντίστοιχα.  

Τα αποτελέσματα της νέας αυτής νομοθεσίας θα είναι ορατά σε βάθος χρόνου και αναμένονται 

τα σχετικά συμπεράσματα, από τους ειδικούς αναλυτές, για την αγορά εργασίας της χώρας. 

Ιδίως, εξαιτίας της πανδημίας από τον Μάρτιο του 2020, η αγορά εργασίας της Ισπανίας έχει 

επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό. Τους τελευταίους μήνες, με την επανεκκίνηση της οικονομίας, η 

απασχόληση έχει αυξηθεί και η ανεργία έχει μειωθεί, εντούτοις, παραμένει σε υψηλά επίπεδα 

που ξεπερνούν το 14% και τοποθετεί τη χώρα στην κορυφή της Ε.Ε., ενώ η υψηλή ανεργία των 

νέων αποτελεί το σημαντικότερο πλήγμα για τη μακροχρόνια πορεία της οικονομίας. 
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