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  Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την  υπ΄ αριθμ. πρωτ.3468/22.1.2021  Ερώτηση

Σε απάντηση της  υπ΄ αριθμ. πρωτ.3468/22.1.2021  Ερώτησης  που κατέθεσαν οι  Βουλευτές του 
Πίνακα Διανομής,  σας  γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την 
αποζημίωση επιχειρήσεων (επιχορήγηση ποσοστού της ζημίας για κτιριακές εγκαταστάσεις, 
μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και 
ιδιωτικής χρήσης καταγεγραμμένα ως κατεστραμμένα) από  θεομηνίες  κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 
36 του Ν.2459/97, με έκδοση κοινής υπουργικής  απόφασης (κ.υ.α) των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Υποδομών και  Μεταφορών. 

Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι : 
α) η έκδοση κ.υ.α. οριοθέτησης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και  Επενδύσεων, 
Εσωτερικών  και Υποδομών και Μεταφορών,  με επισπεύδον το Υπουργείο Υποδομών και  
Μεταφορών, με την οποία οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές και  παρέχεται ι στεγαστική 
συνδρομή (δωρεάν κρατική αρωγή και άτοκο  δάνειο) για την επισκευή / ανακατασκευή των κτιρίων 
και κτιριακών εγκαταστάσεων.

β) η καταγραφή ζημιών των  πληγεισών επιχειρήσεων από την αρμόδια Περιφέρεια.

Ωστόσο, σε συνέχεια των πρόσφατων εκτεταμένων καταστροφών που έλαβαν χώρα σε 
περιοχές της επικράτειας από την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, δρομολογήθηκαν 
βελτιώσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ώστε να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί η 
διαδικασία επιχορήγησης των πληγεισών επιχειρήσεων.
Ειδικότερα:
 Η παρ. 7 του άρθρου 36 του ν.2597/97 τροποποιήθηκε με το  άρθρο 6 του ν.4728/20 (Α’186) και 

το άρθρο 40 του ν.4753/2020 (Α΄227) και δόθηκε η  δυνατότητα στελέχωσης των επιτροπών των 
Περιφερειών που προβαίνουν στην εκτίμηση και καταγραφή ζημιών σε επιχειρήσεις που 
επλήγησαν από θεομηνίες και με μέλη από  μόνιμους και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
(ΙΔΑΧ) υπαλλήλους υπηρεσιών του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  και μελών του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), και 
του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε). Σε περιπτώσεις σημαντικών και 
εκτεταμένων ζημιών από θεομηνίες το  προσωπικό των Περιφερειών που συμμετέχει στις 
Επιτροπές δεν επαρκεί για την έγκαιρη καταγραφή των ζημιών. Με τη ρύθμιση αυτή διευρύνεται 
η δυνατότητα συμμετοχής με μέλη των Επιμελητηρίων τα οποία με τις εξειδικευμένες γνώσεις 
τους, συμβάλλουν στην ταχύτερη και πληρέστερη καταγραφή και εκτίμηση ζημιών και συνεπώς 
στην ταχύτερη καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων.
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2.   Επιπλέον, με το άρθρο 45 του ν.4737/2020 (Α΄204) τροποποιήθηκε και πάλι το άρθρο 36 του 
ν.2549/1997, με σκοπό να προσδιοριστούν  ειδικότερα οι ζημιές που επιχορηγούνται στο πλαίσιο 
αυτό,καθορίζοντας ότι στις ζημιές περιλαμβάνονται ζημιές σε μέσα παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου, καθώς και τα αποθηκευμένα προϊόντα τα οποία 
έχουν καταγραφεί ως κατεστραμμένα.
3.Με την αριθ. 107541 ΕΞ 2020/25.09.2020 (Β΄4181) απόφαση τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ.: 
20725/Β.979/10.05.2011 (Β’ 1207) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2459/1997», όπως ισχύει, ώστε σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες τόσο σε αριθμό 
πληγεισών επιχειρήσεων όσο και σε μέγεθος καταστροφής, να μπορεί να παρέχεται προκαταβολή 
έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης. 
4.Επιπλέον για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών απαιτείται πλέον η προσκόμιση  
Πιστοποιητικού Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης των τελευταίων τριών μηνών, έναντι του ενός 
μήνα που ίσχυε.

Τέλος, σημειώνουμε ότι για την  θεομηνία της 11ης και 12ης Ιανουαρίου και της 1ης Φεβρουαρίου 
2021 έχει εκδοθεί η αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/οικ.6411/Α325/10-3-2021 (Β΄ 1049) κ.υ.α. με την οποία 
οριοθετούνται περιοχές της Π.Ε Έβρου και αναμένονται συγκεντρωτικές καταστάσεις από την 
Περιφέρεια προκειμένου να προβούμε στην έκδοση κ.υ.α για την αποζημίωση των πληγεισών 
επιχειρήσεων .

Β. Το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής και 
εισπρακτικής πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι επιπτώσεις από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και οι 
προτάσεις για τη στήριξη και την ανακούφιση των πληγέντων, μεταξύ των οποίων και η παροχή 
διευκολύνσεων για την καταβολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές θα ληφθούν με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, 
τα υγιή δημόσια οικονομικά, την ομαλή δημοσιονομική πορεία της χώρας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τέλος,  σας επισυνάπτουμε το με αριθμ.πρωτ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Α.1026412/ 30.3.2021 έγγραφο της ΑΑΔΕ.

ΣΥΝ/ΝΑ:Δύο σελίδες
                                                                                                                                                                   
                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού Α.Βεσυρόπουλου
3. Γραφείο Υφυπουργού Γ.ΖΑΒΒΟΥ
4. Γραφείο Γεν.Γραμ.Φ.Π.και Δ.Π.
5. Γραφείο Γεν.Γραμ.Οικ.Πολιτικής
6. ΑΤΚΕ
                                                                                                                                                                                         
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αλεξιάδης Ζαφειρίου Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Πέτρου Αθανασία (Σία)
Γκαρά Γεωργίου Αναστασία (Νατάσα)
Ζαχαριάδης Εμμανουήλ Κωνσταντίνος
Ζεϊμπέκ Χασάν Χουσεϊν
Ηγουμενίδης Εμμανουήλ Νικόλαος
Καρασαρλίδου Γεωργίου Ευφροσύνη (Φρόσω) 
Καφαντάρη Φωτίου Χαρούλα (Χαρά)
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Μάλαμα Ιωάννη Κυριακή
Μάρκου Βασιλείου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Μιχαήλ Αλέξανδρος
Μωραΐτης Χρήστου Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Παναγιώτη Αικατερίνη (Κατερίνα)
Παπαδόπουλος Αποστόλου Αθανάσιος (Σάκης)
Παππάς Στυλιανού Νικόλαος
Πούλου Λεωνίδα Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Νικολάου Ιωάννης
Σκουρολιάκος Λουκά Παναγιώτης (Πάνος)
Τελιγιορίδου Ιωάννη Ολυμπία
Τριανταφυλλίδης Γεωργίου Αλέξανδρος (Αλέκος)
Φάμελλος Πέτρου Σωκράτης
Χαρίτου Αθανασίου Δημήτριος (Τάκης)
Χατζηγιαννάκης Ευαγγέλου Μιλτιάδης
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