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 Μαδρίτη, 2.04.2020 

 

Τα νέα μέτρα κοινωνικοοικονομικού χαρακτήρα της ισπανικής Κυβέρνησης για 

την αντιμετώπιση της κρίσης του SARS COVID-19 

 

Στις 31 Μαρτίου, η Κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε μία δέσμη 50 επιπρόσθετων μέτρων, 

αυτή τη φορά κοινωνικοοικονομικού χαρακτήρα, για την επιπλέον βοήθεια των πληγέντων 

από την παράλυση της εθνικής οικονομίας. Στόχος των ανωτέρω μέτρων είναι η προστασία 

και η περαιτέρω υποστήριξη των ευπαθών οικονομικά νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Όπως 

δήλωσε η τρίτη Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων και 

Ψηφιακής Μετάβασης, κα. Νάντια Καλβίνιο, δεν θα σταματήσει η πληρωμή του φόρου 

εισοδήματος, καθώς το κράτος έχει ανάγκη από έσοδα. 

Αρχικά, πάρθηκαν μέτρα για την προστασία των πολιτών στην αποπληρωμή των 

ενοικίων. Συγκεκριμένα, όσων νοικοκυριών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων 

επαγγελματιών, τα έσοδα μειώθηκαν σημαντικά εξαιτίας της κρίσης της πανδημίας και αδυνατούν 

να καταβάλουν το ενοίκιο της κατοικίας τους, θα δοθούν άτοκα δάνεια από το Ισπανικό Ίδρυμα 

Πιστώσεων (ICO) για την καταβολή έως και έξι μηνιαίων ενοικίων, με δυνατότητα αποπληρωμής 

σε βάθος δεκαετίας. Το συνολικό ποσό που αναμένεται να δοθεί με αυτόν τον τρόπο φθάνει τα 

700 εκ. ευρώ. Για όσα ευάλωτα νοικοκυριά, ΜμΕ και ελεύθερους επαγγελματίες δεν θα μπορούν 

να έχουν πρόσβαση στα εν λόγω δάνεια, θα δοθεί ένα επίδομα έως και 900 ευρώ το μήνα για την 

κάλυψη των στεγαστικών τους δανείων καθώς και έως 200 ευρώ επιπλέον μηνιαίως για την 

κάλυψη εξόδων, όπως οι λογαριασμοί κοινής ωφελείας και οι φόροι.  

Στον τομέα των ακινήτων, αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας των συμβολαίων 

ενοικίασης κατά έξι μήνες για τα συμβόλαια που λήγουν σύντομα. Επιπλέον, αναβάλλονται 

οι εξώσεις για έξι μήνες μετά τη λήξη της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Η απόφαση της 

αναβολής της πληρωμής στεγαστικών δανείων για τρεις μήνες από τα νοικοκυριά, μετατρέπεται, 

συμπεριλαμβάνοντας και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπρόσθετα, γίνεται διάκριση 

μεταξύ των μεγαλο-ιδιοκτητών ακινήτων και των μικρο-ιδιοκτητών ακινήτων. Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν όσοι ιδιώτες ή εταιρίες κατέχουν οκτώ ή περισσότερα ακίνητα. Στους μικρο-

ιδιοκτήτες, των οποίων το εισόδημα εξαρτάται αποκλειστικά από τα έσοδα των ενοικίων, θα 

δοθούν οικονομικές βοήθειες, ενώ επιτρέπεται η αναβολή της πληρωμής του ενοικίου για τέσσερις 

μήνες στους μεγαλο-ιδιοκτήτες. Πέραν αυτού, απαγορεύεται η διακοπή της τροφοδοσίας 

νερού και ηλεκτρισμού ενώ απαγορεύτηκε ακόμη η αύξηση των τιμών των πακέτων των 

υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου για όλη τη διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου 

ανάγκης. Παράλληλα, θα αυξηθούν οι δικαιούχοι του επιδόματος πληρωμής του 

ηλεκτρισμού. 

Επισημαίνεται ότι, από τις 30 Μαρτίου και έως τις 9 Απριλίου, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία 

εργαζομένων, οι οποίοι δεν δραστηριοποιούνται σε ουσιώδεις εργασίες για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας. Με τη νέα όμως απόφαση, συνεχίζουν τη λειτουργία τους εξαγωγικές 

επιχειρήσεις και όσες διαθέτουν μηχανήματα, τα οποία δεν μπορούν να σταματήσουν, 

προκειμένου να διασωθούν από ενδεχόμενη χρεοκοπία. Περισσότερες βοήθειες θα δοθούν 

και στη βιομηχανία, μέσω του Υπουργείου Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, ενώ το ICEX 
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(o αρμόδιος κρατικός οργανισμός για την προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση 

επενδύσεων), θα επιστρέψει τα ποσά των εκδηλώσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν. Πέραν των 

ανωτέρω, ελήφθησαν και περαιτέρω μέτρα για την οικονομική προστασία των επιχειρήσεων και 

πολιτών, όπως η παράταση της καταβολής των εργοδοτικών εισφορών και της πληρωμής του 

ηλεκτρισμού, νερού και αερίου για τις ΜμΕ και τους ελεύθερους επαγγελματίες.  

Στον εργασιακό τομέα έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις της Απόφασης για τo καθεστώς 

προσωρινής διακοπής εργασίας (ERTE), σε ορισμένους ευάλωτους κλάδους και, ιδίως, τον 

πολιτιστικό, όπως τέχνες, παραγωγή ταινιών και μουσικής κοκε. Στους άνεργους που 

απολύθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτάκτου ανάγκης και δεν μπορούν να λάβουν το 

επίδομα ανεργίας, δίνεται χρηματική βοήθεια 440 ευρώ μηνιαίως, ενώ επίδομα δίνεται και στις 

οικιακές βοηθούς, που, όπως φανερώνουν τα στοιχεία, το 99% είναι γένους θηλυκού. Για την 

επιπλέον στήριξη του γυναικείου φύλου, λαμβάνονται και μέτρα για την αντιμετώπιση της 

οικογενειακής βίας, η οποία παρουσιάζεται πιο αυξημένη αυτή την περίοδο, όπως η φιλοξενία 

των θυμάτων και των παιδιών τους σε τουριστικά καταλύματα. 

Επιπροσθέτως, θα διαμοιραστούν 300 εκ. ευρώ στις Αυτόνομες Κοινότητες της Ισπανίας 

για την καταπολέμηση της πανδημίας, ωστόσο ταυτόχρονα αυξάνεται ο έλεγχος των 

οικονομικών διαχειρίσεων των δήμων για την κρίση σε μηναία και τριμηνιαία βάση. Το 

ποσό που θα δοθεί σε κάθε Κοινότητα εξαρτάται από τον πληθυσμό της (80%), τον αριθμό των 

κρουσμάτων του κορωνοϊού Covid-19 (15%) και των ασθενών σε ΜΕΘ (5%). Πρόσθετο μέτρο 

αποτελεί η παράταση των συμβολαίων καθηγητών και ερευνητών πανεπιστημίων και όσων 

εργάζονται στο Κρατικό Σύστημα Επιστημών, Τεχνολογίας και Καινοτομίας καθώς και όσων 

έχουν συνεισφέρει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (SNS) στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ενώ 

δίνονται 15 εκ. ευρώ στις τηλεοπτικές υπηρεσίες προκειμένου, κατά κύριο λόγο, να διατηρηθεί 

ή επεκταθεί το σήμα μετάδοσής τους σε όλες τις περιοχές της χώρας.  

Κατά τη διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης απαγορεύεται η διαφήμιση τυχερών 

παιχνιδιών στο διαδίκτυο. Τέλος, οι καταναλωτές που έχουν ήδη πληρώσει τις υπηρεσίες για τη 

χρήση τους κατά τη διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, όπως γυμναστήρια, θα μπορούν 

να κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών, με τη λήξη της εν λόγω κατάστασης. 

Η  Κυβέρνηση με το σύνολο των ανωτέρω μέτρων, συμπλήρωσε ένα μεγάλο πακέτο βοηθειών, 

τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες, προκειμένου να εξομαλύνει τις αρνητικές 

επιδράσεις του κατ’ οίκον περιορισμού που έχει οδηγήσει στο «πάγωμα» της οικονομίας. Όπως 

δήλωσαν κυβερνητικά στελέχη, μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα των Καθολικών, είναι πιθανόν να 

χαλαρώσουν ορισμένα μέτρα περιορισμού, καθώς υπολογίζεται ό,τι έως τότε, θα έχει ξεπεραστεί 

το μέγιστο της καμπύλης κρουσμάτων, τα οποία έως και σήμερα ανέρχονται σε 110.238 ενώ 

έχουν καταλήξει 10.003 άτομα και, από μία πιο αισιόδοξη πλευρά, έχουν αναρρώσει άλλα 26.743. 

Παρόλα αυτά, οι άρσεις των επίμαχων μέτρων θα γίνουν σταδιακά ενώ είναι ακόμα αβέβαιο πότε 

θα επανέλθει η επιστροφή στην κανονικότητα στη χώρα, η οποία έχει πληγεί βαριά από τον Covid-

19.  
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