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Oλοκλήρωση ψήφισης κρατικού προϋπολογισμού 2018 στην Ισπανία 

 

Στις  24 Μαΐου τ.έ. ολοκληρώθηκε, με πολύμηνη καθυστέρηση, η ψήφιση του γενικού 

κρατικού προϋπολογισμού με 176 ψήφους υπέρ του κατατιθέμενου από την ισπανική 

κυβέρνηση προϋπολογισμού, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον πρωθυπουργό της 

χώρας, κ. Μαριάνο Ραχόι να συνεχίσει την εφαρμογή του κυβερνητικού του 

προγράμματος. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες που υπερψήφισαν τον προϋπολογισμό 

ήταν το Λαϊκό Κόμμα (PP), το Ciudadanos, το κόμμα Canarian Coalición (CC) και το 

Nueva Canarias (NC) καθώς και το Εθνικιστικό Κόμμα των Βάσκων (PNV). Από την 

αντίθετη πλευρά, οι βουλευτές του Σοσιαλιστικού και Εργατικού Κόμματος PSOE, το 

κόμμα Unidos Podemos, το Esquerra Republicana, το PDeCAT, το Comprimís και το 

EH-Bilbu καταψήφισαν το κυβερνητικό πρόγραμμα, συμπληρώνοντας 171 αρνητικές 

ψήφους. Οι ενοποιημένες δαπάνες κράτους, αυτόνομων οργανισμών και κοινωνικής 

ασφάλισης ανέρχονται σε 327,955 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 3% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, μείζονες κατηγορίες του προϋπολογισμού που 

συζητήθηκαν αρκετά εδώ, είναι οι ακόλουθες: 

Αύξηση των συντάξεων  

Η κυβέρνηση συμφώνησε να αυξήσει τις συντάξεις, σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών  

Καταναλωτή, ώστε οι συνταξιούχοι να μη χάσουν την αγοραστική τους δύναμη. Αυτό 

αποτέλεσε ένα από τα μέτρα που επέβαλε το Εθνικιστικό Κόμμα των Βάσκων, με 

αντάλλαγμα, από πλευράς του, την υποστήριξη και ψήφιση υπέρ του προϋπολογισμού. 

Η συμφωνία δεσμεύει την κυβέρνηση να αυξήσει τις συντάξεις, τουλάχιστον κατά 1,6% 

για το 2018 και κατά 1,5% για το 2019. Από το μέτρο αυτό συνεπάγεται το πρόσθετο 

κόστος των 1,522 εκ. ευρώ για το 2018 και 2,200 εκ. ευρώ για το 2019. Το αρχικό σχέδιο 

περιελάμβανε αύξηση 0,25% για τις πλέον συμφέρουσες συντάξεις και αύξηση 3% για 

τις χαμηλότερες συντάξεις. Η τροπολογία διατηρεί την αύξηση για τα χαμηλότερα 

εισοδήματα αλλά αυξάνει κατά 1,6% τα υπόλοιπα.  

Πιστώσεις για τη βία λόγω φύλου 

Όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες συμφώνησαν στη ρύθμιση για την καταπολέμηση της 

βίας λόγω φύλου. Το Σεπτέμβριο του 2017, η κυβέρνηση υπέγραψε ένα σύμφωνο, στο 
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οποίο συμμετέχουν όλες οι δημόσιες διοικήσεις για την καταπολέμηση αυτής της 

κοινωνικής μάστιγας. Στη συνέχεια, υποσχέθηκε να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα αυτό 

με διακόσια εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα ογδόντα θα προορίζονταν για δράσεις που θα 

ανέπτυσσε άμεσα το κράτος, ενώ τα υπόλοιπα θα χορηγούνταν για προγράμματα που 

θα πραγματοποιούνταν στις αυτόνομες κοινότητες και στους δήμους της. Αρχικά ο 

προϋπολογισμός περιελάμβανε μόνο τη χρηματοδότηση των 80 εκ. ευρώ, αλλά μετά τις 

διαμαρτυρίες άνω των τριακοσίων φεμινιστικών ενώσεων και, χάρη σε μια τροποποίηση 

του ισπανικού Σοσιαλιστικού και Εργατικού Κόμματος, ψηφίστηκε το συνολικό ποσό των 

διακοσίων εκ. ευρώ.   

Πατρότητα 

Το κυβερνητικό κόμμα PP συμφώνησε με το Unidos Podemos για μία τροποποίηση, 

ώστε οι πέντε εβδομάδες άδειας πατρότητας των δημοσίων υπαλλήλων να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν χωρίς την υποχρέωση να συνδυάζονται με εκείνες της μητέρας. 

Συνεπώς, μετά την απουσία της μητέρας, χρονικού διαστήματος δεκαέξι εβδομάδων, ο 

πατέρας θα μπορεί να προσθέτει άλλες πέντε εβδομάδες, επεκτείνοντας τη συνολική 

περίοδο άδειας σε εικοσιένα εβδομάδες.  

Λαχειοφόρες αγορές 

Το κόμμα των Ciudadanos και το Λαϊκό  Κόμμα PP συμφώνησαν σε μία τροπολογία για 

την αύξηση του απαλλασσόμενου ελάχιστου ποσού των βραβείων λαχειοφόρου αγοράς 

από τα σημερινό ποσό 2.500 ευρώ στα 10.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό, διατηρείται ο 

φόρος 20% που εφαρμόζεται από το 2012.  

Συνταξιοδότηση της δημοτικής αστυνομίας  

Η εκτελεστική εξουσία ενέκρινε άλλη μία τροπολογία, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στη 

δημοτική αστυνομία να μπορούν να συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 59 ετών.  

Το Γραφείο ΟΕΥ θα επανέλθει με περισσότερα στοιχεία έως την τελική έγκριση του 

προϋπολογισμού από τo Κογκρέσο που αναμένεται περί τα τέλη Ιουνίου 2018. 

 


