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                                                                                                Μαδρίτη, 24 Νοεμβρίου 2022 
 
ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό πρωινό του Nueva Economía Forum με την Υφυπουργό Μεταφορών, 

Κινητικότητας και Αστικής Ατζέντας  

Πραγματοποιήθηκε στις 23/11 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Μαδρίτης ενημερωτικό πρωινό που 

διοργάνωσε ο οργανισμός Nueva Economía Forum, με προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια την  

Υφυπουργό Μεταφορών, Κινητικότητας και Αστικής Ατζέντας, κα Isabel Pardo de Vera Posada. 

Μεταξύ άλλων, η Υφυπουργός αναφέρθηκε στο σχέδιο θέσπισης διοδίων στους ισπανικούς 

αυτοκινητόδρομους, το οποίο δήλωσε πως θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, δηλαδή 

πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. «Θα ήταν κρίμα να ολοκληρώσει την 

θητεία της η Κυβέρνηση χωρίς ένα απόλυτα καθορισμένο μοντέλο. Το έργο θα είναι έτοιμο σύντομα, 

ώστε όποιος αναλάβει να το θέσει σε λειτουργία χωρίς πρόβλημα. Το πρόβλημα της απουσίας 

συντήρησης των υποδομών στην Ισπανία υπάρχει εδώ και χρόνια. Η αναζήτηση λύσεων 

προώθησης της οδικής ασφάλειας είναι χρέος μας προς την Ευρώπη», σχολίασε η Υφυπουργός, 

αναφερόμενη και στην πολιτική επικαιρότητα εν όψει εκλογών, διευκρινίζοντας ωστόσο, ότι το σχέδιο 

θα εφαρμοστεί μόνο εφ’ όσον ξεκαθαριστεί το τοπίο του πληθωρισμού και των υπολοίπων 

μακροοικονομικών παραγόντων που προκαλούν αβεβαιότητα στην ισπανική οικονομία.  

Επιπλέον, η Isabel Pardo de Vera, επισήμανε ότι το εν λόγω σύστημα δεν θα πρέπει να θεωρείται 

απλώς ως ένα σύστημα επιβάρυνσης του τελικού χρήστη, καθώς αποτελεί προσαρμογή σε ένα 

σύγχρονο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που ενσωματώνει την τεχνολογία, την ηλεκτροκίνηση και 

την ψηφιοποίηση, ώστε να προωθηθεί η οδική ασφάλεια, η προοδευτικότητα εφαρμογής των οδικών 

τελών και η εδαφική συνοχή. 

Εκτός αυτού, στο πρωινό συζητήθηκε η έλλειψη εργατικού δυναμικού στις υποδομές και η προφανής 

αδυναμία συνεννόησης μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων για την επίλυση του ζητήματος 

πρόσληψης μεταναστών. Η Υφυπουργός υποστήριξε ότι όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία 

(Μεταφορών, Κινητικότητας και Αστικής Ατζέντας, Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας και 

Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης) έχουν ξεκινήσει να συνεργάζονται και να 

αναζητούν λύσεις, καταδεικνύοντας πως ο τομέας των υποδομών στην Ισπανία πρόκειται να 

απαιτήσει 200.000 θέσεις εργασίας για την υλοποίηση των σχετιζόμενων με ευρωπαϊκά κονδύλια 

έργων. «Με 12% διαρθρωτική ανεργία και υψηλό ρυθμό μετανάστευσης, θεωρούμε πως θα 

μπορέσει να βρεθεί μια λύση», δήλωσε η Υφυπουργός, συμπληρώνοντας ότι «αρχικά θα 

χρησιμοποιηθούν οι άνεργοι και οι παράτυποι μετανάστες με τυπικά προσόντα κατάρτισης και 

δυνατότητα απόκτησης άδειας διαμονής και, εάν αυτό δεν καταφέρει να ικανοποιήσει τη ζήτηση, θα 

προχωρήσουμε σε μια στρατηγική που θα επικεντρώνεται στις διεθνείς προσλήψεις, χωρίς 

καθυστέρηση».  

Αναφορικά με το Νόμο περί Στέγασης, η Υφυπουργός δήλωσε πως θα χρειαστούν μερικές 

εβδομάδες για την τελική έγκρισή του από το Κογκρέσο, ώστε να επιτευχθεί μία λογική συναίνεση 

και νομική διασφάλιση των αναγκών του κράτους. Η καθυστέρηση της έγκρισής του οφείλεται στην 
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έλλειψη συμφωνίας με τον κυβερνητικό εταίρο Podemos και τους κοινωνικούς εταίρους. Αν και τα 

σημεία ασυμφωνίας έμειναν αδιευκρίνιστα, η Υφυπουργός επέκρινε το γεγονός ότι ορισμένες 

Αυτόνομες Κοινότητες περιφρονούν το ρόλο της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

διαχείριση των σχετικών κονδυλίων, που όπως τόνισε, μακροπρόθεσμα ενδέχεται να δημιουργήσει 

κινδύνους απορροφητικότητας αυτών.                                                                                            

 

 

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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