
 
 
 

 

 
 

Απόφαση ι/κυβέρνησης για αύξηση κατώτατου μισθού – Κριτική μελών Υπουργικού Συμβουλίου 
 
 
Το ι/Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση του κατώτατου μισθού, εν μέσω σφοδρής κριτικής από ορισμένα 
μέλη του για την ανεπάρκεια της εν λόγω παρέμβασης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που εισηγήθηκε ο Υπουργός 
Οικονομικών Avigdor Liberman, ο κατώτατος μηνιαίος μισθός θα αυξηθεί στα 6.000 ΝΙS (1645 ευρώ σύμφωνα με την 
τρέχουσα ισοτιμία) μέχρι το τέλος του 2025.  
 
Η πρώτη προβλεπόμενη αύξηση ωστόσο θα είναι κατά  0,54 NIS ανά ώρα εργασίας, αυξάνοντας από τον Απρίλιο του 
2022 τον συνολικό μηνιαίο μισθό σε 5.400 NIS, από το ισχύον κατώτατο όριο των 5.300 NIS (σε 1482 ευρώ από 1455 
ευρώ με βάση την τρέχουσα ισοτιμία). Πρόκειται για αύξηση μικρότερη του 2%, πολύ χαμηλότερη από τις κατά 
καιρούς προτεινόμενες αυξήσεις από διάφορα μέλη του ι/Κοινοβουλίου.  
 
Σημειωτέον ότι τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που προέρχονται από το Εργατικό Κόμμα και το κόμμα Meretz 
καταψήφισαν την πρόταση, η οποία πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας του 
Κοινοβουλίου. Ο προερχόμενος από το Εργατικό Κόμμα επικεφαλής της Επιτροπής Efrat Rayten έχει ήδη δηλώσει ότι 
το κυβερνητικό σχέδιο χρειάζεται βελτιώσεις, ενώ η επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος και νυν Υπουργός 
Μεταφορών Merav Michaeli άσκησε έντονη κριτική στο πρόγραμμα, δηλώνοντας ότι στόχος του δικού της κόμματος 
είναι η προστασία και η σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού.  
 
Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν τα προβεβλημένα στελέχη του συγκυβερνώντος κόμματος Meretz, με την Υπουργό 
Περιβαλλοντικής Προστασίας Tamar Zandberg να χαρακτηρίζει το πρόγραμμα «διάβρωση του μισθού και όχι αύξησή 
του», ενώ ο επικεφαλής του κόμματος και νυν Υπουργός Υγείας Nitzan Horowitz άσκησε δριμεία κριτική στο 
Υπουργείο Οικονομικών, τονίζοντας την αναντιστοιχία του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και της μεγάλης 
αύξησης των δημοσίων εσόδων με το επίπεδο των μισθολογικών απολαβών.  
 
Ο εισηγητής του σχεδίου Υπουργός Οικονομικών Liberman, από την πλευρά του, αναγνώρισε ότι δεν μπορεί η 
κυβέρνηση να παράσχει λύση σε όλα τα προβλήματα, αλλά θα πρέπει να εστιάσει στα σημαντικότερα ζητήματα, ενώ 
πέραν της αύξησης στον κατώτατο μισθό, συμπεριέλαβε στο πακέτο μέτρων αλλαγές στο πλαίσιο για τις άδειες και 
την υπερωριακή εργασία.  
 
Τέλος, ο ΠΘ της χώρας Νaftali Bennett στις εναρκτήριες επισημάνσεις του κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, υπογράμμισε με έμφαση την ανάγκη να ανιμετωπισθεί η μεγάλη αύξηση του κόστους ζωής, η οποία 
καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την καθημερινότητα σημαντικού αριθμού πολιτών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, 
ήρθε η στιγμή να τραβήξει η κυβέρνηση μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα εξαιρετικά νούμερα της ι/οικονομίας 
και στο κόστος βασικών ειδών διατροφής. Τόνισε με έμφαση ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντά 
που κάθε Υπουργός αυτής της κυβέρνησης, ο καθένας στον τομέα του, καλείται να φέρει εις πέρας, καθώς και ότι 
υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία για να υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση.      
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