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Οικονομικοί Δείκτες 

Πληθωρισμός  

Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία του Εθνικού 

Ινστιτούτου Στατιστικής (INE) της Ισπανίας στις 

29/06, ο πληθωρισμός τον Ιούνιο 2022, κινήθηκε 

αυξητικά σε ετήσια βάση και έφθασε το 10,2%, 

ενώ μηνιαίως η μεταβολή του δείκτη τιμών 

καταναλωτή ανήλθε στο 1,8%.  

Αναφορικά με τον υποκείμενο πληθωρισμό, ο 

οποίος δεν περιλαμβάνει τις τιμές των μη 

επεξεργασμένων τροφίμων ούτε των ενεργειακών 

προϊόντων, αξίζει να σημειωθεί ότι ανήλθε στο 

5,5%, το μεγαλύτερο ποσοστό από τον Αύγουστο 

του 1993. Γίνεται αντιληπτό, με αυτό τον τρόπο,  

ότι  η άνοδος των τιμών μεταφέρεται στην 

αλυσίδα τροφίμων. 

 

Εμπορικό Ισοζύγιο 

Kατά το πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους, 

οι ισπανικές εξαγωγές σημείωσαν ιστορικά 

υψηλά επίπεδα, καθώς οι πωλήσεις αγαθών 

ανήλθαν στα 120,925 δις ευρώ, Ωστόσο και οι 

εισαγωγές έφτασαν τα 142,735 δις ευρώ, έχοντας 

ως αποτέλεσμα τον πενταπλασιασμό του 

εμπορικού ελλείμματος σε ετήσια βάση, καθώς 

από τα 4,56 δις ευρώ του 2021 έφτασε τα 21,81 δις 

ευρώ, μέγεθος που δηλώνει επιστροφή στα 

επίπεδα του 2008. Οικονομικοί αναλυτές 

αντιλαμβάνονται αυτή την αρνητική διαφορά, ως 

ένδειξη επιβράδυνσης της ισπανικής οικονομίας, 

η οποία είναι εμφανώς επηρεασμένη από την 

άνοδο των τιμών των πρώτων υλών και τη 

δυσκολία χρηματοδότησης, που αντιμετωπίζουν 

οι επιχειρήσεις.  

 

 

 

 

Χρηματιστήριο – Αγορά Ομολόγων 

Ο χρηματιστηριακός δείκτης IBEX35 έκλεισε 

τον μήνα Ιούνιο στις 8.098,70 μονάδες. Με 

αυτό τον τρόπο έχασε 8,5% τον Ιούνιο, ενώ, σε 

σχέση με  την αρχή του έτους, η πτώση 

ανήλθε στο 7%.  

Γίνεται αντιληπτό ότι με τον ιδιαίτερα υψηλό 

πληθωρισμό, οι κεντρικές τράπεζες 

επιδιώκουν την επιτάχυνση του ρυθμού 

αύξησης των επιτοκίων, με τις προοπτικές 

ανάπτυξης να επιδεινώνονται. Συνεπώς, αυτό 

το μακροοικονομικό πλαίσιο εκφοβίζει τους  

επενδυτές, ενισχύοντας την  αποστροφή του 

κινδύνου. 

Δημόσιο Χρέος 

 Το πρώτο τρίμηνο του έτους έκλεισε με χρέος 

117,7% του ΑΕΠ, ποσοστό, που αν και έχει 

μειωθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο 

τρίμηνο, το ποσό του χρέους έφθασε 

ιστορικά υψηλά: 1,45 τρις ευρώ. 

 Οι τελευταίες εκτιμήσεις της Τράπεζας της 

Ισπανίας αναφέρουν ότι το χρέος, επί του 

ΑΕΠ, θα κλείσει στο 114,9% για το 2022, 113,2% 

το επόμενο και 112,5% το 2024. Τα ποσοστά 

αυτά είναι ιδιαίτερα υψηλά, καθώς όχι μόνο 

βρίσκονται πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό 

στόχο του 60%, αλλά ξεπερνούν το ΑΕΠ της 

χώρας.  

Στόχος της Κυβέρνησης είναι το 2022 να 

κλείσει με ποσοστό, που δεν θα ξεπερνά το 

115,2%. 
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Τουρισμός 

o Οι μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες 

αναμένουν ένα εξαιρετικό καλοκαίρι σε 

όρους πληρότητας και τιμών, δεδομένου 

ότι οι κρατήσεις φαίνεται ότι θα κινούνται 

σε παρόμοια επίπεδα με τα αντίστοιχα του 

2019. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι οι 

ξενοδόχοι δυσκολεύονται να βρουν 

εργατικό προσωπικό για την κάλυψη 

βασικών θέσεων εργασίας, όπως 

μαγείρων ή σερβιτόρων.  

 

 Οι λόγοι αυτής της κατάστασης, 

σύμφωνα με την ξενοδοχειακή αλυσίδα RIU 

είναι: α) η παραίτηση πολλών 

εργαζομένων αντί να συνεχίσουν να 

εργάζονται, β) η κούραση πολλών 

εργαζομένων του κλάδου, που προσφέρει 

απασχόληση μόνο σε συγκεκριμένες 

χρονικές περιόδους και γ)  η μετακίνησή 

τους προς την εστίαση, η οποία 

προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα και 

πιθανότητες για περισσότερα κέρδη. 

 

o Στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης Ξενοδοχείων, Εστιατορίων, Μπαρ 

και Καφέ (HOTREC), τα στατιστικά 

αναφέρουν ότι οι απευθείας κρατήσεις 

στην Ισπανία σημείωσαν άνοδο 25% το 

2021, σε σύγκριση με το 2019. Πλέον 

ξεπερνούν, εκ νέου, τις κρατήσεις μέσω 

των διαδικτυακών πλατφόρμων, οι οποίες 

μέσω των δύο διαδικτυακών κολοσσών 

Booking και Expedia (σε ποσοστό 38%), 

έφτασαν να δέχονται για πρώτη φορά 

περισσότερες κρατήσεις, σε σχέση με 

αυτές που πραγματοποιήθηκαν απευθείας 

στα καταλύματα, δεδομένου ότι το 

ποσοστό έφθασε το 38,1%. Μάλιστα, οι 

κρατήσεις αυτές αφορούν το 41,3% του 

συνόλου, πολύ κοντά στα επίπεδα του 

2013. 

 

o Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του 

Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INE) της 

χώρας, η μέση τιμή διανυκτέρευσης σε 

ισπανικό ξενοδοχείο αυξήθηκε κατά 25,5% 

τον Μάιο τ.έ., σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα 

του 2021. Από 95,26 ευρώ, ανά 

διανυκτέρευση, τον Μάιο 2021, η μέση τιμή 

έχει φθάσει τα 125,5 ευρώ.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η ετήσια 

αύξηση παρατηρείται σε όλες τις 

Αυτόνομες Κοινότητες, με την εξαίρεση των 

Βαλεαρίδων Νήσων, όπου η μέση τιμή στα 

ξενοδοχεία της τελευταίας μειώθηκε, κατά 

14,5%, σε ετήσια βάση, γεγονός που 

αποδίδεται στο ότι υπήρχε υψηλή ζήτηση το 

προηγούμενο έτος για τις συγκεκριμένες 

νήσους, η οποία είχε εκτοξεύσει τις τιμές, 

καθώς αποτέλεσε την Κοινότητα με την 

μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. 

 

 

 

 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 
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Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

Ενέργεια - Περιβάλλον 

o Η Cepsa και η Vueling υπέγραψαν 

συμφωνία με σκοπό την 

απανθρακοποίηση της αεροπορικής 

μεταφοράς, μέσω της χρήσης και της 

υιοθέτησης βιώσιμων καυσίμων. 

Στόχος της Cepsa είναι να επιτύχει να 

παράγει 800.000 τόνους βιώσιμων 

καυσίμων, σε ετήσια βάση, έως το 2030. 

Αυτά τα καύσιμα μπορούν να μειώσουν 

τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 

και 80%, σε σχέση με την παραφίνη που 

χρησιμοποιείται συνήθως, ενώ 

παράγονται από χρησιμοποιημένα 

μαγειρικά έλαια, ζωικά απόβλητα, που 

δεν χρησιμοποιούνται ως τροφή ή 

βιοδιασπώμενα υπολείμματα διαφόρων 

βιομηχανιών. 

o Η μεγαλύτερη εταιρία ΑΠΕ παγκοσμίως, η 

ισπανική Iberdrola, έθεσε σε λειτουργία 

το αιολικό πάρκο Μικρόνορος στη 

Ροδόπη, 33,6 μεγαβάτ (MW). Η 

συγκεκριμένη μονάδα διαθέτει οκτώ 

ανεμογεννήτριες και θα είναι σε θέση να 

παρέχει "καθαρή ενέργεια" σε 

περισσότερα από 34.000 νοικοκυριά. 

 

o Το μελλοντικό εργοστάσιο μπαταριών 

στερεάς κατάστασης, με την ονομασία 

Basquevolt, θα βρίσκεται στην Αυτόνομη 

Κοινότητα της Χώρας των Βάσκων. 

 

 

 

 

Αποτελεί επένδυση αξίας 700 εκατ. ευρώ 

και πρόκειται να δημιουργήσει 800 άμεσες 

θέσεις εργασίας. Στο πρόγραμμα αυτό 

προβλέπεται να ξεκινήσει την παραγωγή 

κυψελών μπαταρίας σε τέσσερα χρόνια, 

έτσι ώστε να αποκτήσει όγκο εξοπλισμού 

ισοδύναμο με την παραγωγή 10 GWh το 

2027. 

 

Μόδα 

o Η Inditex, υπό την προεδρία της Marta 

Ortega, σημείωσε καθαρά κέρδη το 

τρίμηνο Φεβρουάριος – Μάρτιος – 

Απρίλιος 2022, ύψους 760 εκατ. ευρώ, 

ποσό κατά 80% μεγαλύτερο, σε σύγκριση 

με την ίδια περίοδο του προηγούμενου 

έτους.  Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνεται 

και η πρόβλεψη για τα έξοδα, που 

υπολογίζεται ότι προκάλεσε ο πόλεμος της 

Ρωσίας με την Ουκρανία, που ανέρχονται 

στα 216 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 

έτους 2022.  

o Το πολυκατάστημα El Corte Inglés  

επέστρεψε στα κέρδη το οικονομικό έτος 

2021 (το οποίο ξεκινά από τον Μάρτιο του 

2021 και ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο 

του 2022), τα οποία ανήλθαν στα 120 εκατ. 

ευρώ, έπειτα από τις ζημίες ύψους 2,945 δις 

που σημείωσε το 2020, ως επίπτωση της 

πανδημίας του Covid-19. 
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o H Mango άνοιξε εκ νέου το παράρτημά της 

στον εμπορικό δρόμο Haussmann του 

Παρισιού, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο 

σημαντικά καταστήματα, που διαθέτει 

παγκοσμίως. Συνολικά, η Mango είχε στην 

διάθεση της 223 σημεία πωλήσεων στην 

Γαλλία στα τέλη του 2021, ενώ αναμένει ότι 

ο αριθμός αυτός θα ανέλθει στα 300 στο 

κλείσιμο του 2025, καθώς θεωρεί ότι η χώρα 

αυτή αποτελεί μια αγορά στρατηγικής 

σημασίας για τον όμιλο. 

 

 

o Ο ισπανικός όμιλος κλωστοϋφαντουργίας 

Tendam, πρόκειται να ενσωματώσει στα 

φυσικά του καταστήματα, την πώληση 

ενδυμάτων εμπορικών σημάτων τρίτων, 

από τον Οκτώβριο τρέχοντος έτους.  Έτσι, 

θα αναπαράγει το μοντέλο της 

διαδικτυακής του παρουσίας, στην οποία 

έχουν ήδη ενταχθεί πληθώρα (άνω των 

100) εμπορικών σημάτων τρίτων. Ο όμιλος 

εκτιμά ότι την φετινή χρονιά, θα φθάσουν 

τις 120 και το 2025 τις 300 επωνυμίες. 

Τεχνολογία 

o H Google πρόκειται να ανοίξει νέο γραφείο 

στη Βαρκελώνη, στο οποίο θα 

απασχολούνται 40 άτομα.  Σκοπός της 

επιχείρησης είναι να έρθει πιο κοντά με τους 

συνεργάτες και πελάτες της Καταλονίας και 

να βοηθήσει την Καταλανική οικονομία στα 

πλαίσια της ψηφιακής τους μετάβασης.   

 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

πτώση 0,4%, έπειτα από πέντε 

συνεχόμενους μήνες αυξημένης 

βιομηχανικής παραγωγής.  

Κυριότερα αίτια της μείωσης αυτής είναι η 

αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και 

της ενέργειας. Ο τομέας των ενδιάμεσων 

αγαθών σημείωσε μηνιαία πτώση 

παραγωγής κατά 3,7% ενώ των 

κεφαλαιουχικών αγαθών μειώθηκε κατά 

1,6%.  

Αντίθετα, θετικά κινήθηκε ο δείκτης 

βιομηχανικής παραγωγής των 

καταναλωτικών αγαθών, με αύξηση 1,8%, η 

οποία οφείλεται στην αυξημένη 

κατανάλωση των πολιτών που 

ακολούθησε την πανδημία. Ο δείκτης 

παραγωγής διαρκών αγαθών αυξήθηκε 

κατά 3,5% και των μη διαρκών κατά 1,7%.  

Αναφορικά με τη γεωγραφική πορεία της 

βιομηχανίας, σε ετήσια βάση, παρατηρείται 

αύξηση σε οκτώ Αυτόνομες Κοινότητες και 

μείωση στις υπόλοιπες οκτώ. Η 

σημαντικότερη αύξηση παρατηρήθηκε στις 

Βαλεαρίδες Νήσους, την Εστρεμαδούρα και 

την Αραγονία κατά 22,2%, 21,5% και 10,4% 

αντίστοιχα. Από την άλλη, οι βιομηχανίες 

της Γαλικίας, του Πριγκιπάτου των 

Αστουριών και της Ναβάρα σημείωσαν τη 

μεγαλύτερη πτώση ετήσιας παραγωγής, με 

μειώσεις της τάξης του 8%, 4,3% και 3,8% 

αντίστοιχα. 

 

 

 

Αυτό το έργο υλοποιείται έπειτα από 

περίπου 20 χρόνια, από την πρώτη 

εγκατάσταση της Google στη χώρα και, πιο 

συγκεκριμένα, στη Μαδρίτη (2003).  

 

o H Amazon επεκτείνει το προσωπικό της 

στην Ισπανία, καθώς θα πραγματοποιήσει 

2.000 προσλήψεις εργαζομένων κατά τη 

διάρκεια του 2022. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

μέχρι στιγμής απασχολούνται 18.000 

μόνιμοι υπάλληλοι, σε πάνω από 40 κέντρα 

εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλη την χώρα.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο γίγαντας του 

ηλεκτρονικού εμπορίου αποσκοπεί να γίνει 

ένας από τους 10 μεγαλύτερους  στην 

Ισπανία, στόχος, που ευθυγραμμίζεται με 

την επιθυμία του να αποκτήσει συνολικά 

25.000 εργαζομένους αορίστου χρόνου, 

έως τα τέλη του 2025. 

Βιομηχανική Παραγωγή 

Η βιομηχανική παραγωγή στην Ισπανία, 

σημείωσε τον Απρίλιο συνολική μηνιαία πτώση 

0,4%, έπειτα από πέντε συνεχόμενους μήνες 

αυξημένης βιομηχανικής παραγωγής.  

Κυριότερα αίτια της μείωσης αυτής είναι η 

αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και της 

ενέργειας. Ο τομέας των ενδιάμεσων αγαθών 

σημείωσε μηνιαία πτώση παραγωγής κατά 

3,7% ενώ των κεφαλαιουχικών αγαθών 

μειώθηκε κατά 1,6%.  Αντίθετα, θετικά κινήθηκε 

ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής των 

καταναλωτικών αγαθών, με αύξηση 1,8%, η  
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οποία οφείλεται στην αυξημένη κατανάλωση 

των πολιτών, που ακολούθησε την πανδημία. 

Ο δείκτης παραγωγής διαρκών αγαθών 

αυξήθηκε κατά 3,5% και των μη διαρκών κατά 

1,7%.  

Αναφορικά με τη γεωγραφική πορεία της 

βιομηχανίας, σε ετήσια βάση, παρατηρείται 

αύξηση σε οκτώ Αυτόνομες Κοινότητες και 

μείωση στις υπόλοιπες οκτώ. Η σημαντικότερη 

αύξηση παρατηρήθηκε στις Βαλεαρίδες 

Νήσους, την Εστρεμαδούρα και την Αραγονία 

κατά 22,2%, 21,5% και 10,4% αντίστοιχα. Από 

την άλλη, οι βιομηχανίες της Γαλικίας, του 

Πριγκιπάτου των Αστουριών και της Ναβάρα 

σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση ετήσιας 

παραγωγής, με μειώσεις της τάξης του 8%, 

4,3% και 3,8% αντίστοιχα. 

Διάφορα 

o Mε βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία του 

Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (ΙΝΕ) της 

Ισπανίας, το 2021 οι ξένοι αγόρασαν στην 

Ισπανία περισσότερες κατοικίες, σε σχέση 

με την προ πανδημική περίοδο, χωρίς 

όμως να φθάνουν το 16,9% των 

συνολικών αγοραπωλησιών, που είχαν 

καταγραφεί το 2019. Αναλυτικότερα, από 

τις 84.263 αγορές κατοικιών, που 

πραγματοποίησαν αλλοδαποί το 2019 (οι 

οποίες αποτέλεσαν το 16,9% των 501.085 

συνολικών συναλλαγών), προσέγγισαν το 

επίπεδο απόκτησης 86.524 κατοικιών το 

2021  (αποτελώντας το 15,3% των 565.523 

 

 

 

πωλήσεων οικιών στην Ισπανία), 

σημειώνοντας αύξηση, σε γενικότερους 

όρους αγοράς κατοικιών, ύψους 3%. 
 

o  Το σημαντικότερο γεγονός, για την 

παγκόσμια κινητή τηλεφωνία, τις 

τηλεπικοινωνίες και την τεχνολογία, Mobile 

World Congress (MWC) θα συνεχίσει να 

πραγματοποιείται στην Βαρκελώνη, 

τουλάχιστον έως το 2030, έχοντας ως 

διοργανώτρια αρχή, την Ένωση των, 

μεγαλύτερων διεθνώς, Εταιριών Κινητής 

Τηλεφωνίας GSMA (Global System for 

Mobile Communications Association). 

 

o Σύμφωνα με το Τομεακό Παρατηρητήριο 

(Observatorio Sectorial) DBK της INFORMA, 

ο κύκλος εργασιών στον τομέα 

συμβουλευτικών υπηρεσιών αυξήθηκε 

κατά 8,3% το έτος 2021. Τα έσοδα που 

προήλθαν από πελάτες στην Ισπανία, 

ανήλθαν στα 12,7 δις ευρώ, σημειώνοντας 

αύξηση, ύψους 6%, σε σύγκριση με το 2020. 

Επιπλέον, τα έσοδα, που προήλθαν από το 

εξωτερικό ήταν ίσα με 4,3 δις ευρώ, 16% 

περισσότερα σε σχέση με το 2020. 

 

o Η ισπανική εταιρία επεξεργασίας τροφίμων 

Ebro Foods θα πραγματοποιήσει επενδύσεις 

160 εκατ. ευρώ, 35% περισσότερα σε σχέση 

με την προηγούμενη χρονιά, παρά το 

γεγονός ότι ο υψηλός πληθωρισμός και οι 

επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην 

Ουκρανία οδήγησαν σε επιπρόσθετα έξοδα 

ύψους 140 εκατ. ευρώ.  

 

 

 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 
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Εξαγορά της εταιρίας Byredo από την 

ισχυρή ισπανική Puig 

Η ισπανική πολυεθνική εταιρία καλλυντικών 

και μόδας, Puig, προχώρησε σε στοχευμένη 

εξαγορά με απόκτηση πλειοψηφικού 

μετοχικού μεριδίου της σουηδικής επωνυμίας 

προϊόντων κοσμετολογίας πολυτελείας, 

Byredo. Η συνολική αξία της εξαγορασμένης 

επιχείρησης εκτιμάται σε 1 δις ευρώ.   

Η εξαγορά γίνεται στο πλαίσιο ανάπτυξης 

της ισπανικής πολυεθνικής, η οποία, 

σύμφωνα με το στρατηγικό της σχέδιο, 

σχεδιάζει να τριπλασιάσει τα έσοδα, έως το 

2025, στα 3 δις ευρώ. Βασικό ρόλο στο 

σχέδιο αυτό θα διαδραματίσει το ηλεκτρονικό 

εμπόριο και η περαιτέρω εισχώρηση των 

επωνυμιών, που διαθέτει, στην Ασία και, 

ιδιαίτερα, στην αγορά της Κίνας.  

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η εξαγορά της 

Byredo αφορά την ενίσχυση στην κατηγορία 

υψηλής ποιότητας σειράς ειδών, 

στοχεύοντας στην πώληση προϊόντων 

εξαιρετικής ποιότητας, με «προσωπικότητα», 

και με στόχο, κυρίως, το νεανικό κοινό. Η 

σκανδιναβική εταιρία ιδρύθηκε το 2006 και 

έχει παρουσία σε 55 χώρες.  

Η Puig είναι κάτοχος ενός συνόλου εταιριών 

καλλυντικών και μόδας πολυτελείας, όπως 

Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne, 

καθώς και της ελληνικής Apivita. Το 2020, 

εξαιτίας της πανδημίας σημείωσε απώλειες 

ύψους 70 εκ. ευρώ, όμως το επόμενο έτος 

 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

 
κατάφερε να ορθοποδήσει και να επιστρέψει 

στα κέρδη, κερδίζοντας 234 εκ. ευρώ, 

σημειώνοντας ιστορικά υψηλές πωλήσεις, 

αξίας 2,58 δις ευρώ και κλείνοντας με ebitda 

(κέρδη προ φόρων) 425 εκ. ευρώ. 

 

Αύξηση της τιμής των κατοικιών στην 

Ισπανία το 2022 
 

Η έλλειψη προσφοράς κατοικιών προς 

ενοικίαση υπολογίζεται ότι θα επιφέρει άνοδο 

τουλάχιστον κατά 6% των τιμών των ενοικίων 

κατά την διάρκεια του 2022, σύμφωνα με τις 

προβλέψεις της εταιρίας UVE Valoraciones. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μείωση 

της προσφοράς κατοικιών παρατηρήθηκε 

στην Βαρκελώνη, όπου διαπιστώθηκε πτώση 

ύψους 43,56%, με τη Μαδρίτη να ακολουθεί με 

μείωση της τάξης 30,85%. Αναφορικά με την 

μέση τιμή του ενοικίου, οι δύο αυτές πόλεις 

σημείωσαν ανάκαμψη σε σχέση με το ελάχιστο 

επίπεδο, που εμφανίστηκε στη διάρκεια της 

πανδημίας, ύψους 13,79% (Βαρκελώνη) και 

4,83% (Μαδρίτη). Παράλληλα, σύμφωνα με 

στοιχεία δημοσιευμένα από τις μεγάλες 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες Fotocasa και 

InfoJobs, προέκυψε ότι τα τελευταία πέντε 

χρόνια η αγοραπωλησία κατοικιών αυξήθηκε 

κατά 16%, τη στιγμή που οι μισθοί αυξήθηκαν 

μόνο κατά 6%. Κατά τη διάρκεια του 2021, η τιμή 

ανά τετραγωνικό μέτρο αυξήθηκε κατά 1,7%, 

ενώ οι μισθοί μειώθηκαν κατά 2,5%.  
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Organic Food & Eco Living Iberia, 8-9 

Ιουνίου 2022 

Πραγματοποιήθηκε, μεταξύ 8 και 9 Ιουνίου, η 

διεθνής έκθεση για τα οικολογικά τρόφιμα και 

ποτά, καθώς και άλλα προϊόντα, όπως 

ενδύματα, καλλυντικά κ.α., Organic Food & 

Eco Living Iberia, στο κτήριο 7 του εκθετικού 

χώρου IFEMA. Στην έκθεση, έλαβαν μέρος 

περίπου 500 επιχειρήσεις και παραγωγοί 

βιολογικών προϊόντων, οι οποίες φέρουν όλες 

πιστοποίηση οικολογικής δραστηριότητας.  

Αναφορικά με την ελληνική συμμετοχή, αξίζει 

να σημειωθεί ότι συμμετείχαν, ως εκθέτες, στην 

έκθεση τέσσερις επιχειρήσεις, που  

δραστηριοποιούνται στην οικολογική 

παραγωγή. Συγκεκριμένα, έλαβαν μέρος οι: 

HELLAS BIO NET, BIO NET WEST HELLAS, 

KOUSOULAS FAMILY και P. PETROPOULOS SA. 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας 

στη Μαδρίτη, στάθηκε αρωγός στην 

παρουσία των προαναφερόμενων ελληνικών 

συμμετοχών της έκθεσης πριν και κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης. 

Η  αναλυτική αποτίμηση της έκθεσης βρίσκεται 

στην ιστοσελίδα:  

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80535 

 

Ημερίδα για τους εορτασμούς της Παγκόσμιας 

Ημέρας για την καταπολέμηση της 

Απερήμωσης και της Ξηρασίας, 17.06.2022 

Πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου, θεματική 

εκδήλωση-ημερίδα, τετράωρης διάρκειας, την 

οποία παρακολούθησε το Γραφείο ΟΕΥ 

Μαδρίτης, με την ευκαιρία των εορτασμών για 

την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Απερήμωσης. 

Ένας από τους κύριους ομιλητές της εκδήλωσης 

ήταν ο Ισπανός Πρωθυπουργός, κ. Πέδρο 

Σάντσεθ. Παρευρέθηκε με φυσική παρουσία, 

πλήθος κρατικών αξιωματούχων και 

εκπροσώπων των διπλωματικών αρχών της 

χώρας, μελών οικολογικών οργανισμών και 

άλλων περιβαλλοντικών φορέων, στο 

συνεδριακό κέντρο του σημαντικότερου 

μουσείου σύγχρονης τέχνης της χώρας, 

Βασίλισσα Σοφία.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80651 

Διεθνής Έκθεση Ενέργειας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος, 14-16 Ιουνίου 2022 

Πραγματοποιήθηκε, μεταξύ 14 και 16 Ιουνίου, η 

25η έκδοση της Διεθνούς κλαδικής έκθεσης 

ενέργειας και φυσικού περιβάλλοντος, Genera, 

στη Μαδρίτη, στο χώρο του Ifema, η οποία 

φιλοξένησε 211 εκθέτες από 54 διαφορετικές 

χώρες και 20.000 επαγγελματίες επισκέπτες. 

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση είναι 

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80616 

 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80535
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80651
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80616
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Ενημερωτικό πρωινό για την ελευθερία του 

τύπου και την παραπληροφόρηση, 

14.06.2022 

 Πραγματοποιήθηκε, στις 14 Ιουνίου, 

ενημερωτικό πρωϊνό, το οποίο 

παρακολούθησε το Γραφείο ΟΕΥ Mαδρίτης, 

με κύρια καλεσμένη την Αντιπρόεδρο Αξιών 

και Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα. 

Vera Jourová.  

Η κα. Vera Jourová επισκέφτηκε την Ισπανία 

με αφορμή την έλλειψη συμφωνίας μεταξύ 

των δύο σημαντικότερων πολιτικών 

κομμάτων της χώρας PSOE και PP, για το 

θέμα της ανανέωσης του Δικαστικού 

Σώματος. 

Η ημερίδα είχε τίτλο ‘Ελευθερία του τύπου και 

παραπληροφόρηση’, υπό τη διοργάνωση 

του εδώ γνωστού οργανισμού – δεξαμενής 

σκέψης Nueva Economía Fórum, στο 

πολυτελές ξενοδοχείο Wellington στη 

Μαδρίτη και  ήταν ανοικτή και τηλεματικά.  

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την 

ημερίδα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80567 

 

Ετήσια Συνέλευση Ισπανικής Ένωσης 

Αερίου, 31.05.2022 

Στην ετήσια εκδήλωση – συνέλευση της 

Ισπανικής Ένωσης Αερίου (Sedigas), η οποία  

πραγματοποιήθηκε την τελευταία ημέρα του 

Μαΐου, παρευρέθηκαν οι σημαντικότεροι 

παράγοντες του τομέα αερίου στην Ισπανία. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τον λόγο 

πήραν στελέχη εταιριών του εν λόγω κλάδου 

(NATURGY, ENAGÁS, NORTEGAS, REDEXIS, 

NEDGIA, PAVILION ENERGY, GALP GND, 

ENERGINET, κ.ά.), που δραστηριοποιούνται 

στην Ισπανία, παρουσιάζοντας τις τάσεις 

του τομέα, στην Ισπανία και στην Ευρώπη. 

Ο Πρόεδρος της Ισπανικής Ένωσης Αερίου, 

Sedigas, κ. Batalla, έδωσε έμφαση στην 

ανάγκη εισαγωγής αερίου από άλλες 

αγορές, δεδομένου ότι η Ισπανία δεν διαθέτει 

δικά της κοιτάσματα, ασκώντας κριτική για 

την έλλειψη μειώσεων φόρων στο αέριο, 

όπως συμβαίνει σε άλλες αγορές της Ε.Ε. 

Μεταξύ άλλων, έγινε λόγος για την αυξημένη 

τιμή του αερίου, γεγονός που προκαλεί 

προβλήματα στην ευρωπαϊκή και την 

παγκόσμια οικονομία, ενώ όλοι οι ομιλητές 

επισήμαναν ότι το σύστημα αερίου της 

Iσπανίας είναι «στιβαρό» (robust) και 

εκτίμησαν ότι με την ανάπτυξη των Α.Π.Ε., το 

αέριο θα διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο. 

Περισσότερες πληροφορίες για την 

εκδήλωση και τα θέματα, που αναλύθηκαν, 

είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: 

 https://agora.mfa.gr/infofiles-

menu/infofile/80417 

 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80567
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80417
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80417
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        Παγκόσμιο Συνέδριο με θέμα « Politics of technoscientific futures » EASST 2022 

6-9 Ιουλίου, Μαδρίτη 

https://easst2022.org/ 

 

          

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης ανάρτησε στο διαδίκτυο τον Οδηγό Επιχειρείν για την Ισπανία 

2022, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:  

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/63785 

   

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ 

 
1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου 

ΟΕΥ Μαδρίτης, παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο μας (ecocom-madrid@mfa.gr). 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών εκουσίως και χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσής τους ή για στατιστικούς σκοπούς.  Η 

διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα 

στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με την προστασία του ατόμου από 

την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων 

από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-

prosopikon-dedomenon). 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο 

προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική 

Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και από ειδήσεις 

σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης τηρεί 

επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές πηγές, για τις οποίες δεν εγγυάται την 

ακρίβειά τους. 

Προσεχείς Εκδηλώσεις  

https://easst2022.org/
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/63785

