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       Μαδρίτη, 25 Ιανουαρίου 2023 
   

   
ΘΕΜΑ: Έγκριση από το ισπανικό Κοινοβούλιο διατάγματος για μέτρα κατά της 

οικονομικής κρίσης  
 
Στις 24/1, το ισπανικό Κοινοβούλιο (Κογκρέσο των Αντιπροσώπων) επικύρωσε το κυβερνητικό 
διάταγμα που υιοθετεί οικονομικά μέτρα κατά της κρίσης, με σκοπό την ανακοπή της ανόδου του 
πληθωρισμού και την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία. 
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε εξάλλου την περαιτέρω επεξεργασία του διατάγματος ως νομοσχεδίου, 
γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την εισαγωγή τροπολογιών.  
 
Ο Ισπανός Πρωθυπουργός κ. Sánchez, μιλώντας στο Κοινοβούλιο ανακεφαλαίωσε τα μέτρα που 
έχει προωθήσει μέχρι τώρα η Κυβέρνηση με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
ενεργειακής κρίσης και της κρίσης τιμών που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. 
Συνολικά, σύμφωνα με τον Ισπανό Πρωθυπουργό, το σύνολο των μέτρων που έχουν εγκριθεί 
μέχρι στιγμής έχει κινητοποιήσει χρηματοδοτικά κονδύλια περίπου 45 δισ. ευρώ. Η επικύρωση 
του διατάγματος προχώρησε με την αποχή ορισμένων κομμάτων της Αντιπολίτευσης (PP, Vox, 
ERC και BNG), ενώ οι πολιτικοί σχηματισμοί Junts και Teruel Existe το καταψήφισαν.  
 
Μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται στο διάταγμα είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά 
τρόφιμα, η μείωσή του από 10 σε 5% στα ζυμαρικά και τα λάδια, η επέκταση των διαφόρων 
φορολογικών απαλλαγών και ελαφρύνσεων στον κλάδο ενέργειας και η νέα εισοδηματική 
ενίσχυση 200 ευρώ για ετήσια εισοδήματα κάτω των 27.000 ευρώ. Παρά την έγκριση του 
διατάγματος, έχει προκληθεί αρκετά έντονη συζήτηση σχετικά με τις προβλέψεις του περί 
απλοποίησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών για την υλοποίηση επενδυτικών έργων 
δημιουργίας μεγάλων μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι εν λόγω προβλέψεις 
προκάλεσαν την αντίδραση και κριτική ορισμένων κομμάτων της Αντιπολίτευσης, που 
επιχειρηματολογούν ότι η νέα διοικητική απλούστευση θα εμποδίσει ουσιαστικά την ανάπτυξη 
χρήσιμων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς  καταργεί τις περιβαλλοντικές μέριμνες 
που σχετίζονται με επενδύσεις σε τέτοιες ενεργειακές πηγές, επιτρέποντας σε έργα που 
επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον να υλοποιηθούν εις βάρος άλλων, περισσότερο βιώσιμων 
από πλευράς ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
 
Επισημαίνεται εξάλλου ότι η ολομέλεια του Κοινοβουλίου επικύρωσε στις 24/1 διάταγμα που 
θεσπίζει νέο επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους στον πολιτιστικό τομέα και που 
αναδιατάσσει τα κίνητρα για σύναψη συμβάσεων εργασίας, συμφωνώντας πάντως και για αυτό 
να τύχει επεξεργασίας ως νομοσχέδιο, ήτοι ανοίγοντας τον δρόμο για την εισαγωγή τροπολογιών. 
Η επικύρωση του διατάγματος ολοκληρώθηκε, ενώ καταγράφηκε αποχή των κομμάτων PP, Vox 
και Junts.     

 

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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