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Εφαρμογή δεύτερου πακέτου μέτρων για την ελάφρυνση των νοικοκυριών από τον 

πληθωρισμό στην Ισπανία 

 

Από σήμερα, 27 Ιουνίου 2022, τίθεται σε ισχύ το δεύτερο πακέτο μέτρων της Κυβέρνησης της 

Ισπανίας, με στόχο τη μείωση του αντικτύπου του υψηλού πληθωρισμού. Το κόστος των μέτρων 

εκτιμάται ότι φθάνει τα 9 δις ευρώ. Το έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο της 25ης τρέχοντος μηνός 

αποφάσισε να παρατείνει τα μέτρα, που έχουν ήδη εφαρμοστεί και είχαν ως καταληκτική 

ημερομηνία το τέλος τρέχοντος Ιουνίου, θεσπίζοντας, παράλληλα, και νέα. Ο νόμος 

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης λίγες ώρες αργότερα από τη λήξη του 

Υπουργικού Συμβουλίου, ωστόσο αναμένεται και η επικύρωσή του από το Κοινοβούλιο. 

Σημειώνεται ότι είναι το δεύτερο πακέτο μέτρων εντός τριών μηνών. Η ισπανική Κυβέρνηση 

εκτιμά ότι θα μπορέσει, μέσω αυτών, να μειώσει τον πληθωρισμό κατά 3,5 μονάδες.  

Τα κυριότερα σημεία της δέσμης μέτρων, τα οποία θα ληφθούν, είναι τα ακόλουθα:  

1. Επιταγές ύψους 200 ευρώ 

Δίνεται άμεση οικονομική βοήθεια 200 ευρώ σε ευάλωτα νοικοκυριά με έσοδα μικρότερα των 

14.000 ευρώ το έτος. Για την αίτησή του είναι αναγκαίο τα μέλη του νοικοκυριού να είναι 

εγγεγραμμένα στην Κοινωνική Ασφάλιση ή στον κατάλογο των ανέργων του Γραφείου 

Εργασίας (αντίστοιχος ΟΑΕΔ της Ισπανίας). Εξαιρούνται συνταξιούχοι και δικαιούχοι του 

Ελάχιστου Εισοδήματος Διαβίωσης. 

Το κόστος του μέτρου αυτού είναι υπολογίζεται στα 540 εκ. ευρώ.  

2. Ηλεκτρισμός 

Παρατείνονται τα εξής μέτρα:  

• Μη εφαρμογή φόρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Μείωση στο 0,5% του ειδικού ηλεκτρικού φόρου.  

• Εκπτώσεις μεταξύ 60% και 70% του λογαριασμού ρεύματος ευάλωτων και πολύ 

ευάλωτων νοικοκυριών.  

• Μείωση των εκτάκτων κερδών, που απολάμβαναν οι εταιρίες παραγωγής πυρηνικής 

και υδραυλικής ενέργειας, εξαιτίας της συλλογής εσόδων από τη διαφορά της τιμής 

του αερίου.  

Παράλληλα, εφαρμόζεται το ήδη ανακοινωθέν μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ του ηλεκτρισμού 

σε 5%. Αφορά υποδομές έως και 10KW και περιπτώσεις, που η τιμή του ηλεκτρικού στην 

αγορά είναι μεγαλύτερη των 45 ευρώ.  
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3. Βενζίνη και μεταφορές 

Παρατείνεται το μέτρο οριζόντιας μείωσης της τελικής τιμής της βενζίνης, κατά 20 λεπτά του 

ευρώ, για όλους τους καταναλωτές ανεξαιρέτως. Υπολογίζεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο 

κοστίζει περί τα 4 δις ευρώ.  

Θεσπίζεται νέο μέτρο, το οποίο υποχρεώνει την αναφορά του καυσίμου στο τιμολόγιο, για 

οδικές μεταφορές μίας μοναδικής αποστολής εμπορίου. Επιπλέον, επανεξετάζονται οι τύποι, 

που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση του κόστους αποστολών, σε σχέση με το κόστος των 

καυσίμων.  

Παράλληλα, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δίνεται η δυνατότητα στις Αυτόνομες Κοινότητες 

να μειώσουν, κατά 30%, το κόστος των εισιτηρίων μετρό, λεωφορείων κοκε και, κατά 50%, 

το κόστος του εισιτηρίου πολλών χρήσεων των περιφερειακών τρένων (Renfe) και της 

παραχώρησης αδειών οδικών μετακινήσεων για δημόσια χρήση.  

4. Αέριο και βουτάνιο  

Σημειώνεται ότι στην Ισπανία γίνεται μεγάλη χρήση από νοικοκυριά και επαγγελματικούς 

χώρους των φιαλών βουτανίου. Η τιμή αυτών δεν μπορούσε να αυξηθεί περισσότερο από 

5% ανά δύο μήνες, ωστόσο, το κόστος των υδρογονανθράκων έχει αυξηθεί κατά 33% εντός 

ενός έτους, Η Κυβέρνηση θέσπισε ανώτατη τιμή στα 19,55 ευρώ.  

Για το αέριο, τίθεται ρήτρα, με την οποία, τα συμβόλαια ρυθμιζόμενης τιμής δεν θα μπορούν 

να αυξηθούν περισσότερο από 15%.  

5. Κατοικία  

Παρατείνεται η μέγιστη αύξηση των τιμών των ενοικίων έως 2%. Χωρίς το εν λόγω ανώτατο 

ποσοστό, τα ενοίκια θα αυξάνονταν με βάση τον πληθωρισμό, ο οποίος κυμαίνεται στο 8,7%. 

Παρατείνεται, επίσης, ο κανόνας, που δίνει το δικαίωμα στους δικαστές να αναστείλουν τις 

εξώσεις από τα σπίτια ευάλωτων νοικοκυριών. 

6. Απασχόληση 

Διατηρείται η απαγόρευση απόλυσης εργαζομένων, εξαιτίας αύξησης των τιμών της 

ενέργειας, για όσες επιχειρήσεις έχουν λάβει κρατικές αρωγές.  
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