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Προτάσεις από τα εργατικά σωματεία για την επίλυση του ζητήματος των 

υψηλών ενοικίων στην Ισπανία 

 

Τα τελευταία έτη, οι τιμές των ενοικίων στις κεντρικές περιοχές των μεγάλων πόλεων της 

Ισπανίας, έχουν αυξηθεί δραματικά. Μέρος του προβλήματος οφείλεται και στην κατακόρυφη 

αύξηση της προσφοράς κατοικιών μέσω των διάφορων γνωστών ηλεκτρονικών πλατφόρμων 

και την αποκόμιση γρήγορων και υψηλών κερδών. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι λίγες οι 

περιπτώσεις ατόμων που αναγκάζονται να αλλάξουν κατοικία δεδομένης της αδυναμίας τους να 

πληρώσουν το υψηλό ενοίκιο ενώ, πολλά από τα εναπομένοντα διαμερίσματα μετατρέπονται, 

από οικίες κατοίκων, και αυτά σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας ενοικίασης σε τουρίστες, 

εντείνοντας περαιτέρω το φαινόμενο. 

Οι αντιδράσεις των κατοίκων καθώς και η περαιτέρω διόγκωση του προβλήματος, αναγκάζουν 

την ισπανική Κυβέρνηση να λάβει μέτρα, για την εξομάλυνση του προβλήματος. Συγκεκριμένα, 

ο Υπουργός Μεταφορών, Κινητικότητας και Αστικής Ατζέντας, κ. José Luis Ábalos, ανέφερε ότι 

πριν από το καλοκαίρι, αναμένεται να κατατεθεί στην εθνική Βουλή μία πρόταση, η οποία θα 

επιτρέπει στις Κοινότητες να λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των τιμών των κατοικιών.  

Στις 2 Μαρτίου τ.έ., οι συνδικαλιστικές οργανώσεις CC OO και UGT, ανακοίνωσαν τις προτάσεις 

τους για πιο προσβάσιμες τιμές ενοικίων. Μία από αυτές είναι η υιοθέτηση μέγιστης τιμής στις 

«πληγείσες» περιοχές, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 30% των μέσων κερδών των 

νοικοκυριών στις περιοχές αυτές. Η υιοθέτηση του συγκεκριμένου μέτρου προϋποθέτει τη 

δημιουργία πολύ καλών επίσημων στατιστικών, προκειμένου να γίνεται γνωστή η μέση τιμή και 

η διακύμανση των ενοικίων στις εν λόγω περιοχές. Παράλληλα, τα σωματεία προτείνουν ο 

κατάλογος των «πληγεισών» περιοχών να ανανεώνεται ετησίως. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού 

του μέτρου είναι ότι δεν υιοθετείται μία ανώτατη τιμή για όλη τη χώρα, αλλά για κάθε περιοχή 

ξεχωριστά. 

Άλλη μία πρόταση από τα σωματεία είναι η προώθηση φορολογικών μέτρων, προκειμένου η 

αγορά κατοικίας να μην αποτελεί χρηματική επένδυση και να αγοράζεται για την ορθή της 

εκμετάλλευση, ως κατοικίας. Επομένως, προτείνεται η φορολόγηση των διαμερισμάτων στις 

«πληγείσες» περιοχές, τα οποία δεν ενοικιάζονται και η αναπροσαρμογή της φορολογίας 

ανάλογα με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η εφαρμογή υψηλότερου 

φόρου στις εταιρίες που κατέχουν ακίνητα και η μείωση του ΦΠΑ από το 21% στο 10%, στις 

ανακαινίσεις κατοικιών, οι οποίες προορίζονται για ενοικίαση από το δημόσιο σε πολίτες, σε 

προσιτές τιμές. 

Στόχος των σωματείων είναι, να αυξηθεί και το ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται για τις εν λόγω 

πολιτικές. Προς το παρόν, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 0,1% και ο στόχος είναι να φθάσει 

στο 0,3%, ενώ σε μακροχρόνια βάση να αποτελέσει το 1% του ΑΕΠ.  
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