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Οικονομικές Εξελίξεις 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• Το έλλειμμα της Ισπανίας αυξήθηκε στο 2,7% του ΑΕΠ της το 2019. 

• Το ΔΝΤ προβλέπει αύξηση του ελλείμματος της Ισπανίας στο 9,5% και στο 6,7% του ΑΕΠ για το 

2020 και 2021 αντίστοιχα, ενώ το χρέος θα φθάσει ιστορικά υψηλά στο 113,4% του ΑΕΠ, ποσοστό 

που δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Το ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να 

μειωθεί κατά 8% για το τ.έ.. Η ανεργία αναμένεται να φθάσει το 20,8%. 

• Οι εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ισπανίας προβλέπουν ύφεση μεταξύ του 6,6% και του 13,6% για το 

τ.έ., ανάλογα τη λήξη της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και των μέτρων στήριξης της Κυβέρνησης. 

Η ανεργία αναμένεται να φθάσει στο 21,7% για το τ.έ. ενώ το έλλειμμα θα φθάσει μεταξύ του 7% 

και 11% του ΑΕΠ της χώρας, αυξάνοντας το δημόσιο χρέος έως και 120%, στο χειρότερο δυνατό 

σενάριο. 

• Η εταιρία πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch, υποστηρίζει ότι η ύφεση στην Ισπανία θα είναι ιδιαίτερα 

μεγάλη. 

 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Κατά το μήνα Απρίλιο, ο δείκτης Ibex 35 ενισχύθηκε στα μέσα του μηνός, παρουσιάζοντας πτώση το 

δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα. Συγκεκριμένα, έως και τις 28 Απριλίου σημείωσε αύξηση 0.75% 

από την αρχή του μηνός. 

• Το υψηλότερο κλείσιμο του Ibex 35, τον Απρίλιο, σημειώθηκε στις 14 του μηνός με 7.108,6 μονάδες 

ενώ το χαμηλότερο σημειώθηκε στις 2 του μηνός με 6.574,1 μονάδες.  

• Απαγορεύτηκε, επ’ αόριστο, η εξαγορά μεριδίου μεγαλύτερου του 10%, εταιριών στρατηγικών 

κλάδων από τρίτες χώρες, δηλαδή χώρες εκτός της Ε.Ε.. 

• Η Iberdrola είναι η πρώτη εταιρία που εξέδωσε ομόλογα κατά τη διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου 

ανάγκης. Συγκεκριμένα, εξέδωσε δεκαετές ομόλογα που η συνολική τους αξία ανήλθε στα 750 εκ. 

ευρώ με επιτόκιο 0,875%. 

• Ακολούθησαν δύο επιπλέον ισπανικές ενεργειακές, η Repsol και η Naturgy, οι οποίες εξέδωσαν 

πενταετή και δεκαετή ομόλογα συνολικής αξίας 1,5 δις ευρώ και 750 εκ. ευρώ αντίστοιχα. 

• Η ισπανική τράπεζα Unicaja ακυρώνει την καταβολή μερισμάτων συνολικής αξίας 78 εκ. ευρώ. 

Παράλληλα ακύρωσε και την αγορά μετοχών, η οποία είχε ανακοινωθεί στα τέλη του Φεβρουαρίου 

τ.έ.. 

• Η ασφαλιστική εταιρία Catalana Occidente, αναβάλει το μέρισμα των μετοχών της και θα 

διαμοιράσει 0,20285 ευρώ για κάθε μετοχή, ποσό το οποίο αποτελεί τη μισή αξία του μερίσματος. 
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Επιχειρηματικές εξελίξεις 

Κορωνοϊός – Επιπτώσεις και Μέτρα  

 

• Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ερευνών Εφαρμοσμένων Οικονομικών (Fedea), η κρίση της ισπανικής 

οικονομίας θα είναι χειρότερη από την κρίση του 2008 αλλά μικρότερης διάρκειας. 

• Από τις 6 Απριλίου, εγγυήσεις συνολικής αξίας 2 δις ευρώ, ξεκίνησαν να δίνονται στις δικαιούχες 

επιχειρήσεις. 

• Η Κυβέρνηση επέβαλε ανώτατες τιμές στις χειρουργικές μάσκες 0,96 ευρώ και στα αντισηπτικά 

0,021 ευρώ ανά χιλιοστόλιτρο. 

• Λήφθηκε ένα πακέτο τριάντα μέτρων, στα οποία περιλαμβάνεται ο αυστηρότερος έλεγχος τήρησης 

των κανόνων από τις επιχειρήσεις που προχωρούν σε προσωρινή μείωση εργατικού δυναμικού 

(ERTE), μηδενικό ΦΠΑ για τα υγειονομικά προϊόντα και την υιοθέτηση κοινού ΦΠΑ για τα φυσικά 

και ηλεκτρονικά βιβλία. 

• Το Υπουργείο Οικονομικών της Ισπανίας επέτρεψε την αναβολή της πληρωμής φόρων για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, συνολικού ποσού 17,6 δις ευρώ. 

• Η Υπουργός Εργασίας της Ισπανίας και Κοινωνικής Οικονομίας, κα. Yolanda Díaz, υπολογίζει ότι 

περίπου 3 εκ. εργαζόμενοι θα σταματήσουν προσωρινά την εργασία τους (ERTE).  

• Το 25% των επιχειρήσεων στην Ισπανία έχει διακόψει, προσωρινά, πλήρως τη λειτουργία τους 

κατά τη διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Παράλληλα, το 1% των επιχειρήσεων έχει 

διακόψει επ’ αορίστου τη λειτουργία τους. Η πλειοψηφία των υπολοίπων συνεχίζει τη λειτουργία 

τους μέσω τηλεργασίας.  

• Το λιανικό εμπόριο μειώθηκε κατά 14,3% έπειτα από 17 μήνες συνεχόμενης αύξησης. 

• Ο ισπανικός όμιλος El Corte Inglés υπέγραψε δάνεια με 14 χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, 

συνολικής αξίας 1,31 δις ευρώ, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19. 

• H Primark και η Ikea επεκτείνουν την προσωρινή παύση εργασίας (ERTE) των απασχολούμενών 

τους ενώ θα καλύψουν το 100% του επιδόματος ανεργίας τους.  

• Η Iberdrola δώρισε 8.000 κουβέρτες στα νοσοκομεία και γηροκομεία της Ισπανίας, για να καλύψει 

υπάρχουσες ελλείψεις. 

• Η Carrefour μοίρασε επιπλέον 200 ευρώ σε κάθε εργαζόμενό της, για την εργασία τους κατά τη 

διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. 

• Η Telepizza συμφώνησε με τα εργατικά σωματεία την προσωρινή μείωση του εργατικού της 

δυναμικού κατά 1.500 άτομα, από τους 18.000 συνολικά απασχολούμενούς της.  

• Η ισπανική τεχνολογική εταιρία Indra, ακύρωσε τη μείωση του εργατικού της δυναμικού που είχε 

προγραμματίσει για τους μήνες Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου. Η εταιρία δήλωσε ότι βρίσκεται 

συνεχώς σε επαφή με τα εργατικά σωματεία για τυχόν αλλαγές. 

• Σε προσωρινή μείωση εργατικού δυναμικού (ERTE) 8.400 εργαζομένων, προχώρησε η 

μεταλλουργική ArcelorMittal στην Ισπανία. 

• Στο κέντρο τρισδιάστατης εκτύπωσης της HP στη Βαρκελώνη, εκτυπώνονται αποκλειστικά και 

μόνο αναπνευστήρες για ασθενείς του Covid-19. Η σχεδίαση έγινε από το Νοσοκομείο Principe de 

Asturias de Alcalá de Henares της Μαδρίτης. 
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• Η ισπανική ασφαλιστική Mutua Madrileña, μειώνει τη τιμή των ασφάλιστρων αυτοκινήτου κατά ένα 

τρίτο για τους ανέργους και για όσους τα εισοδήματα μειώθηκαν σημαντικά εξαιτίας της πανδημίας. 

• Τόσο η Telefónica όσο και η BBVA δήλωσαν ότι ορισμένοι εργαζόμενοί τους επιστρέφουν στο 

χώρο εργασίας τους, σταδιακά και τηρώντας μέτρα ασφαλείας. 

• Η Inditex απασχολεί τους εργαζομένους των καταστημάτων της για την προετοιμασία των 

διαδικτυακών παραγγελιών της εταιρίας.  

• Τα εμπορικά κέντρα της Ισπανίας ζητούν την κρατική βοήθεια προκειμένου να μην καταρρεύσουν. 

Μεταξύ των προτάσεων προς την Κυβέρνηση είναι η διευκόλυνση χρηματοδότησης, οι πωλήσεις 

χωρίς ΦΠΑ για ένα μήνα, το άνοιγμά τους και τις Κυριακές έως και το 2021, η βοήθεια 

αποπληρωμής ενοικίων και φορολογικές απαλλαγές. 

• Η Endesa διαθέτει 1,2 εκ. ευρώ στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγειονομικής Διαχείρισης (Ingesa). 

• Οι Fademur και Red Eléctrica, μοίρασαν 29.123 μερίδες φαγητού σε οκτώ Κοινότητες της Ισπανίας. 

• Η εταιρία λιανικής πώλησης, Lidl, διαθέτει 14 εκ. ευρώ για την οικονομική ενίσχυση των 13.000 

εργαζομένων της. 

• Η μεγαλύτερη ζυθοποιία της Ισπανίας, Mahou, θα διαθέσει δωρεάν μπίρες και νερά στα εστιατόρια 

και μπαρ με τα οποία συνεργάζεται, όταν αυτά επαναλειτουργήσουν. Η συνολική αξία των δωρεών 

αυτών υπολογίζεται σε 75 εκ. ευρώ. 

• Η συμβουλευτική εταιρία CBRE, εκτιμά ότι οι τιμές των ξενοδοχείων θα μειωθούν στο επόμενο 

διάστημα, ενώ η επιστροφή σε προ κρίσης επίπεδα θα συμβεί το 2022. 

• Η ισπανική εταιρία λιανικής πώλησης, Mercadona, σημείωσε πτώση 95% των κερδών της το 

Μάρτιο, παρά την αύξηση 14% των πωλήσεών της. Αιτία ήταν η δαπάνη 100 εκ. ευρώ για την 

τροποποίηση των καταστημάτων της, προκειμένου να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. 

• Παρομοίως, παρά τις αυξήσεις πωλήσεων και οι υπόλοιπες εταιρίες λιανικής υπολογίζουν ότι τα 

κόστη τους για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, προς το παρόν, είναι μεγαλύτερα από τα κέρδη 

τους. 

• Η Seat συμφώνησε με τα εργατικά σωματεία μία προσωρινή μείωση του εργατικού της δυναμικού 

(ERTE) για 11.000 εργαζομένους της, για μέγιστο διάστημα οκτώ εβδομάδων. 

• Δεδομένης της μείωσης των πωλήσεων ακινήτων εξαιτίας της πανδημίας, οι εταιρίες διαχείρισης 

ακινήτων στρέφονται στην ενοικίαση, η οποία προβλέπεται να αυξηθεί. 

• Η κρίση της πανδημίας αναμένεται να επιταχύνει την εξαγορά της Air Europa από την Iberia, αλλά 

θα επαναπροσδιοριστεί η τιμή αγοράς. 

• Το κράτος αναμένεται να διασώσει την τελευταία, η οποία ευελπιστεί να λάβει δάνεια 1 δις ευρώ. 

• Η Συνεργασία για την Ανταγωνιστικότητα της Ισπανικής Βιομηχανίας (Alianza por la Competitividad 

de la Industria Española) έχει προτείνει ένα σχέδιο δέκα μέτρων για τη χρηματοδότηση άνευ τόκων 

του τομέα, προκειμένου να επανεκκινηθεί η οικονομία στο σύνολό της. 

• Έως και τις 29 Απριλίου, η χώρα μετρά 212.917 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 24.275 θύματα που 

κατέληξαν και 108.947 ιαθέντες από την πανδημία του κορωνοϊού. 
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Τράπεζες 

 
• Συγχωνεύσεις τραπεζών που είχαν προγραμματιστεί για το τ.έ., δεν θα πραγματοποιηθούν, εξαιτίας 

των επιπτώσεων της πανδημίας. 

• Η χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών των ισπανικών τραπεζών έχει αυξηθεί κατά 60% έως και 

200% σε ορισμένες τράπεζες.  

• Συγκεκριμένα, οι επισκέψεις στην ιστοσελίδα της BBVA διπλασιάστηκαν στο διάστημα μεταξύ 16 

Μαρτίου και 3 Απριλίου.  

• Στην Ισπανία, τα μεγαλύτερα κέρδη για το πρώτο τρίμηνο του 2020, παρουσίασε η τράπεζα 

Santander. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η BBVA ενώ στην τρίτη θέση, ήταν η αμερικανική J.P. Morgan. 

• Η ισπανική CaixaBank ανοίγει θυγατρική στο Λουξεμβούργο, από την οποία θα επωφεληθούν οι 

πελάτες της με σύνολο καταθέσεων που ξεπερνά τα 500.000 ευρώ. 

• Οι τράπεζες στην Ισπανία ετοιμάζονται για το άνοιγμα των καταστημάτων τους, ενώ κάθε μία έχει 

ξεχωριστή στρατηγική για την ημερομηνία και τον τρόπο ανοίγματος. 

• Η BBVA και η Allianz υπέγραψαν συμφωνία στην οποία συνεργάζονται για την παροχή ασφαλιστικών 

προγραμμάτων, εκτός από ασφάλεια ζωής.  

Ενέργεια 

 

• Η Φωτοβολταϊκή Ένωση Ισπανίας (Unef), έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο 11 προτάσεων για την 

επαναλειτουργία του τομέα μετά τη λήξη της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.   

• Ξεκίνησε, στις 6 Απριλίου, η λειτουργία του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου στην Ευρώπη με 

την ονομασία Nuñez de Balboa, στο Badajoz της Ισπανίας. Ιδιοκτήτρια εταιρία είναι η ισπανική 

Iberdrola. 

• Η ίδια εταιρία, μέσω της θυγατρικής της στις Η.Π.Α. Avangrid, υπέγραψε συμφωνία με την εταιρία 

τηλεπικοινωνιών T-Mobile, για την τροφοδότησή της με πράσινη ενέργεια, από το φωτοβολταϊκό 

πάρκο Otter Creek. 

• Η ισπανική εταιρία Repsol, ξεκίνησε τη κατασκευή του πρώτου της φωτοβολταϊκού πάρκου, με την 

ονομασία Kappa στη Ciudad Real στην Ισπανία. Πρόκειται για επένδυση 100 εκ. ευρώ, ενώ το πάρκο 

θα αποτελείται από τρία μικρότερα πάρκα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 126MW. 

• Η ισπανική Naturgy προχώρησε στην πώληση του 100% της θυγατρικής της στην Κένυα, Iberafrica, 

στο πλαίσιο του σχεδιασμού πώλησης των θυγατρικών στις μη στρατηγικής αγορές της εταιρίας. 

Αγοραστής ήταν η AP Moller Capital και η συνολική αξία έφθασε τα 57,5 εκ. ευρώ. 

• Η ισπανική Enagás σημείωσε κέρδη 119,1 εκ. ευρώ το α’ τρίμηνο τ.έ., 14,7% περισσότερο από ό,τι 

το 2019. Οι εκτιμήσεις της για το 2020 προβλέπουν κέρδη 440 εκ. ευρώ, έναντι 422,6 το προηγούμενο 

έτος. 

Εργασία 

• Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της χώρας (INE), το πρώτο τρίμηνο του 2020 

χάθηκαν 285.000 θέσεις εργασίας σε σύγκριση με τα τέλη 2019, με την ανεργία να ανέρχεται στο 

14,4%. Ακόμη, 562.900 εργαζόμενοι βρίσκονται σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας 

(ERTE). 
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• Μετά το πέρας της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση ζήτησης σε 

προγραμματιστές, για την περαιτέρω ανάπτυξη της διαδικτυακής και τεχνολογικής χρήσης από τις 

εταιρίες. Συγκεκριμένα προβλέπεται μεγάλη αύξηση στην υιοθέτηση διαδικτυακού μάρκετινγκ, τις 

εφαρμογές τηλεργασίας και της απομακρυσμένης βοήθειας καθώς και της διαδικτυακής εκπαίδευσης. 

• Η ισπανική δικαιοσύνη αποφάσισε υπέρ των εργατικών σωματείων και κατά της αεροπορικής 

Ryanair, η οποία απέλυσε 224 εργαζομένους της σε τρεις βάσεις στην Ισπανία, το προηγούμενο έτος. 

Η απόφαση υποχρεώνει την εταιρία να επαναπροσλάβει τους εν λόγω εργαζόμενους. 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• Η ισπανική Merlin Properties, διπλασίασε τη χρηματιστηριακή της αξία εντός μίας εξαετίας. 

• Η αλυσίδα σουπερμάρκετ Mercadona συνεχίζει να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο (24,3%) στην ισπανική 

αγορά, ακολουθούμενη από την Carrefour (7,4%) και τον όμιλο Día (6.6%). 

• Ο ισπανικός κατασκευαστικός όμιλος ACS πώλησε το 74% έξι αυτοκινητόδρομων στην Ισπανία, στο 

επενδυτικό κεφάλαιο Hermes για 950 εκ. ευρώ. 

• Η σουηδική εταιρία Ikea, υπέγραψε συνεργασία με την Just Eat στην Ισπανία, για την κατ’ οίκον 

παράδοση φαγητού της. Αρχικά, η συνεργασία αφορά την πρωτεύουσα της χώρας, με πιθανή την 

εφαρμογή της και σε άλλες πόλεις. 

Τουρισμός  

 

• Η αύξηση, το 2018, της κάλυψης του 75%, από το 50%, του ποσού των αεροπορικών εισιτηρίων των 

κατοίκων των Κανάριων και Βαλεαρίδων Νήσων στην ηπειρωτική Ισπανία, αυξάνει σημαντικά τα 

κόστη των εισιτηρίων αυτών, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού (CNMC). 

Ως αποτέλεσμα, τόσο οι μη κάτοικοι των Κοινοτήτων όσο και το κράτος, πληρώνουν υψηλότερες τιμές 

στις αεροπορικές εταιρίες, ενώ η CNMC έχει προτείνει τη μείωση του ποσού της κάλυψης των 

εισιτηρίων. 

• Οι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα στην Ισπανία μειώθηκαν κατά 61% τον Μάρτιο, εξαιτίας της 

πανδημίας του Covid-19. Για το 2020 και 2021, υπολογίζεται ότι το ΑΕΠ του τομέα της φιλοξενίας θα 

μειωθεί κατά 20% σε σύγκριση με το 2019. 

• Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της Exceltur, τα έσοδα από τον τουρισμό στην Ισπανία θα 

μειωθούν κατά 124 δις ευρώ τ.έ.. 

• Η Mazabi θα επενδύσει 200 εκ. ευρώ σε αγορά ξενοδοχειακών ακινήτων στην Ισπανία, 

εκμεταλλευόμενη τις μειωμένες τιμές εξαιτίας της πανδημίας. 

 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• Κατά τη διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στην Ισπανία, δεν επιτρέπεται στους παρόχους 

τηλεπικοινωνιών να αυξήσουν τις τιμές των πακέτων τηλεφωνίας και διαδικτύου.   
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• Η Vodafone España μειώνει την κεφαλαιοποίησή της κατά 44 εκ. ευρώ, προχωρώντας στη 

δημιουργία της θυγατρικής της Vodafone Towers Spain, η οποία θα διαχειρίζεται τις κεραίες της 

μητρικής της. 

• Η Telefónica σχεδιάζει να μεταβάλλει ορισμένα πακέτα κινητής τηλεφωνίας και να παρέχει 

απεριόριστη χρήση κινητών δεδομένων, με το πέρας της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. 

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Οι πωλήσεις ισπανικών αυτοκινήτων κατέγραψαν το δεύτερο χειρότερο μήνα στην ιστορία της χώρας, 

μετά το Σεπτέμβριο του 2012, καθώς πωλήθηκαν μόλις 37.644 οχήματα το μήνα Μάρτιο, 69% 

λιγότερα από τον ίδιο μήνα το 2019. 

• Η πτώση της παραγωγής αυτοκινήτων στην Ισπανία, υπολογίζεται στα 700.000 οχήματα για το τ.έ.. 

• Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ισπανία, ζητά κρατικές βοήθειες 300 εκ. ευρώ, 

προκειμένου να καλυφθεί η μειωμένη ζήτηση. 

 

Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας και Τρόφιμα 

 

• Το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων εφάρμοσε ειδικά μέτρα στην προσπάθειά του να 

συγκεντρώσει περί τους 800 εργαζόμενους έως και τον Σεπτέμβριο, για τη συγκομιδή των φρούτων. 

Η έλλειψη απασχολούμενων προέρχεται από το κλείσιμο των συνόρων της χώρας που δεν επιτρέπει 

σε αλλοδαπούς εργαζόμενους, κυρίως από το Μαρόκο, να απασχοληθούν στη συγκομιδή. 

• Το Υπουργείο ανακοίνωσε και οικονομικές βοήθειες στους παραγωγούς εριφίων και προβάτων, οι 

οποίοι έχουν πληγεί εξαιτίας του κλεισίματος του κλάδου της εστίασης στην Ισπανία. 

• Οι τιμές των διατροφικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, κατά 0,7% κατά μέσο 

όρο. Η μεγαλύτερη άνοδος, έως και 49%, σημειώθηκε στις τιμές των πορτοκαλιών και μανταρινιών.  

 

Άλλα Θέματα 
 

• Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην Ισπανία παρατάθηκε έως και τις 9 Μαΐου, με σχεδόν βέβαιη την 

περαιτέρω παράτασή της για επιπλέον 15 ημέρες. 

• Στις 26 Απριλίου, η Κυβέρνηση επέτρεψε την έξοδο των ανηλίκων έως 14 ετών, έπειτα από 43 

συνεχόμενες ημέρες απόλυτης καραντίνας. 

• Η Κυβέρνηση ετοιμάζει ένα σχέδιο σταδιακής χαλάρωσης των μέτρων καραντίνας σε τέσσερις 

φάσεις. Η κάθε φάση θα διαρκεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια των οποίων θα 

εξετάζεται εάν η κατάσταση επιτρέπει την περαιτέρω αποκλιμάκωση. Η πρώτη φάση με την ονομασία 

Φάση 0, θα ξεκινήσει, εκτός απροόπτου, στις 2 Μαΐου, οπότε και θα επιτραπεί στους ενήλικες να 

βγουν από τις οικίες τους για περπάτημα. 

• Τα μουσεία στην Ισπανία, εργάζονται, προκειμένου να παρατείνουν τις προσωρινές τους εκθέσεις, οι 

οποίες υπολογίζεται ότι προσελκύουν το 40% των επισκεπτών τους.   
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• Ο τομέας των ακινήτων στην Ισπανία, σύμφωνα με εκτιμητές, αναμένεται να επανέλθει στην 

κανονικότητα το Φθινόπωρο του 2021. 

• Σύμφωνα με τα μέτρα που θεσπίστηκαν στις 8 Απριλίου, σε περίπτωση που ο εργαζόμενος 

προσβληθεί από τον Covid-19 κατά τη διάρκεια της εργασίας του εξαιτίας της έλλειψης μέτρων 

ασφαλείας από την επιχείρηση, τα πρόστιμα προς τον εργοδότη μπορούν να φθάσουν έως και τα 

41.000 ευρώ.. 

Δράσεις Γραφείου ΟΕΥ 
 

• Παρακολούθηση διαδικτυακού σεμιναρίου για την αντιμετώπιση της κρίσης του Covid-19 

στην Κίνα 

 

Η σχετική ενημέρωση είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών Agora: 

http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69951 

 

• Παρακολούθηση διαδικτυακού ενημερωτικού πρωινού με τον Ισπανό αντιπρόεδρο της Ε.Ε. 

Ζοζέπ Μπορέλ, με κύριο θέμα την κρίση και τις προκλήσεις από την πανδημία του 

κορωνοιου. 

 

Η σχετική ενημέρωση είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών Agora: 

http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/70229 

 

Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις  
 

 

Όλες οι προγραμματισμένες εμπορικές εκθέσεις και συνέδρια από τον Μάρτιο έως και 

τον Μάιο, έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί στην Ισπανία. 

 

 

Χρήσιμες Διευθύνσεις  

 
Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 

https://contrataciondelestado.es 

 

Τράπεζα της Ισπανίας 
https://bde.es 

 

Ισπανό-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο  

https://hellenicspanishchamber.gr/ 

http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69951
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/70229
https://contrataciondelestado.es/
https://bde.es/
https://hellenicspanishchamber.gr/

