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Συμφωνία για τους γενικούς προϋπολογισμούς της Ισπανίας 
 
Ο Ισπανός πρωθυπουργός κ. Pedro Sánchez και ο κ. Pablo Iglesias, ηγέτης του κόμματος 

Unidos Podemos, υπέγραψαν αυθημερόν τη συμφωνία για τους Προϋπολογισμούς της 

χώρας για το 2019. 

Η ισπανική κυβέρνηση και το Unidos Podemos, έκλεισαν τη συμφωνία σχετικά με τους 

Προϋπολογισμούς της Ισπανίας για το 2019, σε συνέχεια συνάντησης των δύο ανδρών αργά 

το απόγευμα της Τετάρτης 10 Οκτωβρίου στη Μονκλόα, οπότε επέλυσαν τα εκκρεμή 

ζητήματα και τελικά, σήμερα Πέμπτη 11 Οκτωβρίου υπέγραψαν την τελική συμφωνία για 

τους Προϋπολογισμούς της χώρας.  

Επισημαίνονται τα 20 σημαντικότερα σημεία της νέας συμφωνίας για τους 

Προϋπολογισμούς του 2019: 

 

 Αύξηση του φόρου επί του εισοδήματος για εισοδήματα άνω των 130.000 ευρώ. 

 Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 900 ευρώ από το 2019. 

 Μεταρρύθμιση του νόμου των αστικών μισθώσεων για να δοθεί περισσότερη 

προστασία στους ενοικιαστές και να επιτραπεί η ρύθμιση των τιμών ενοικίασης από 

τους δήμους, σε περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές. 

 Αύξηση του προϋπολογισμού στο κρατικό σχέδιο στέγασης, στα 200 εκ. ευρώ. 

 Αξιολόγηση των συντάξεων σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) και 

αύξηση των ελάχιστων συντάξεων κατά 3% από το 2019. 

 Ανάπτυξη του μοντέλου μετάβασης στην ενέργεια και επανεξέταση των οφελών για 

την ηλεκτρική ενέργεια. 

 Αύξηση της κατανομής της βοήθειας στα άτομα που δεν μπορούν να 

αυτοεξυπηρετηθούν. 

 Υποστήριξη του νόμου κατά της σεξουαλικής βίας που προτάθηκε από το Unidos 

Podemos. 

 Ίσες αμοιβές πατρότητας και μητρότητας και μη μεταβιβάσιμες από το νόμο. 

 Αύξηση του επιδόματος ανά παιδί, από 291 ευρώ έως 473 ευρώ ετησίως. 

 Συμφωνία για τη βελτίωση των υποτροφιών και τη μείωση των πανεπιστημιακών 

τελών. 

 Μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου.  

 Απόκτηση συνεισφοράς εισοδήματος των επιπλέον ωρών εργασίας στην Κοινωνική 

Ασφάλιση. 

 Αποκατάσταση επιδόματος ανεργίας για άτομα άνω των 52 ετών. 

 Κατάργηση του άρθρου 315.3 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο τιμωρεί με ποινές 

φυλάκισης τους διαδηλωτές στις απεργίες. 

 Αύξηση στο 1% του φόρου του μετοχικού κεφαλαίου για περιουσίες άνω των 10 εκ. 

ευρώ. 
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 Χορήγηση άδειας στις κυβερνήσεις των Αυτόνομων Κοινοτήτων να ξοδεύουν το 

πλεόνασμά τους για την εξασφάλιση σχολείων για παιδιά μέχρι 3 ετών.  

 Περιορισμός του ανώτατου ορίου συναλλαγών μεταξύ επιχειρηματιών μέχρι τα 1.000 

ευρώ (έως τώρα 2.500 ευρώ). 

 Αποκατάσταση του συστήματος εισφορών των αυτοαπασχολούμενων για τη 

σύνδεσή του με το πραγματικό τους εισόδημα. 

 Κανονισμός διαφήμισης τυχερών παιχνιδιών και τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 

σύνδεση, σε κρατικό επίπεδο, παρόμοιο με αυτό των προϊόντων καπνού. 

 

 


