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Η Ισπανική Κυβέρνηση θα δημιουργήσει διαδικτυακή πλατφόρμα για τη διαχείριση  

των ευρωπαϊκών οικονομικών βοηθειών 

 

 Η Κυβέρνηση της Ισπανίας αναμένεται να λάβει πακέτο οικονομικής βοήθειας από την Ε.Ε. 

συνολικού ύψους 140 δις ευρώ εντός των επόμενων έξι ετών. Το ποσό αυτό διατίθεται για την 

καταπολέμηση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του Covid-19 στη χώρα, με την 

Κυβέρνηση να κάνει χρήση αυτών των χρημάτων, επικεντρωμένη στην ψηφιακή και οικολογική 

μετάβαση της χώρας και των επιχειρήσεων, τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και κοινωνίας 

της, φιλοδοξώντας να καταστεί ανταγωνιστικότερη η Ισπανία σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο 

επίπεδο. Για το λόγο αυτό, έχει παρουσιάσει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της 

ισπανικής οικονομίας, στο οποίο αποτυπώνονται οι προτεραιότητες της XIV Κυβέρνησης της 

δημοκρατικής Ισπανίας. Για τη βέλτιστη εφαρμογή του Σχεδίου αυτού, η Κυβέρνηση έχει συντάξει 

ένα σχέδιο νόμου σύμφωνα με το οποίο θα μπορεί να γίνει η χρήση των κεφαλαίων αυτών.  

Αναλυτικότερα, στόχος είναι η καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών 

και των επιχειρήσεων προκειμένου να διατίθενται τα κεφάλαια του Σχεδίου από τους πρώτους 

στους δεύτερους. Για το λόγο αυτό, προετοιμάζεται μία διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία θα 

υπόκεινται όλες οι σχετικές υπηρεσίες και πληροφορίες των ενδιαφερόμενων για το ίδιο το 

Σχέδιο, τη χρήση των κεφαλαίων κοκε. Η διοίκηση της πλατφόρμας αυτής θα υπόκειται στην 

Κεντρική Κυβέρνηση της χώρας. Σε δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου, ως το πρόσωπο το 

οποίο θα έχει τη διοίκηση της πλατφόρμας φαίνεται ο κ. Μανουέλ ντε λα Ρότσα, διευθυντής του 

Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων του Κράτους, ενώ το τμήμα του θα πληροφορεί απευθείας 

το γραφείο του Πρωθυπουργού, κ. Πέδρο Σάντσεθ. Αρχικά, σχεδιαζόταν να εμπλακεί στη 

διαχείριση της πλατφόρμας ένας αριθμός δέκα υπουργείων, από τα οποία τα εννέα υπόκεινται 

σε Υπουργούς του κόμματος PSOE και μόλις ένα, της Εργασίας και Κοινωνικής Οικονομίας, του 

συγκυβερνώντος κόμματος Unidas Podemos. Κατόπιν αντίδρασης του δεύτερου Αντιπροέδρου 

της Κυβέρνησης και Αρχηγού του Unidas Podemos, κ. Πάμπλο Ιγκλέσιας, η διαχείριση θα γίνεται 

από το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου.  

Όσον αφορά τα διαθέσιμα κεφάλαια που θα χρηματοδοτήσουν τις πολιτικές του Σχεδίου 

Ανάκαμψης, Μετασχηματισμού και Ανθεκτικότητας, η Κυβέρνηση ευελπιστεί να υπάρξει η 

συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το οποίο μπορεί να αυξήσει το σύνολο 

των δοθέντων κεφαλαίων κατά τέσσερεις φορές. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί το εν λόγω 

σχέδιο, δεν αποκλείεται και η δημιουργία νέων νομικών μορφών εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Επίσης, εντός του νόμου θα δημιουργηθούν άρθρα για την απλοποίηση της διαδικασίας των 

παραχωρήσεων δημοσίων έργων.  
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